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Αθήνα, σήµερα στις 22 Απριλίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 21-4-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡIΗ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
21 Απριλίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεοµηνίες, επείγουσες
ρυθµίσεις για τη στήριξη της οικονοµίας, συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός και συνταξιοδοτική ρύθµιση»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 15 Απριλίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και ένας κύκλος κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την
αναλογία: πέντε Νέα Δηµοκρατία, τρεις ΣΥΡΙΖΑ και ένας από
κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα των υπολοίπων τεσσάρων κοµµάτων. Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προτείνεται επίσης ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την ίδια ως άνω αναλογία. Τα
ονόµατα των οµιλητών, όπως είναι γνωστό, έχουν ήδη οριστεί
από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα επί της αρχής της διαδικασίας;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συµφώνησε.
Ξεκινάµε µε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον συνάδελφο κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη για δεκαπέντε λεπτά.
Έχετε τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήµερα
προς συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα νοµοσχέδιο βα-

ρύνουσας σηµασίας, που µετά από είκοσι ένα χρόνια επικαιροποιεί τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Ένα νοµοθέτηµα, αποτύπωµα της φιλοσοφίας της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, που διαπνέεται από τους άξονες της καινοτοµίας, των
µεταρρυθµίσεων και των ποιοτικών παρεµβάσεων και παίρνει τη
βέλτιστη δυνατή µορφή του χάρη στο πνεύµα συνεργασίας, στην
εστίαση στον διάλογο και στη δέσµευση για ουσιαστικές συγκλίσεις. Ένας νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων, που υπήρξε
προγραµµατική µας δέσµευση, απόλυτα συµβατή µε τη συνειδητοποίηση πως όπως η δικαιοσύνη είναι µια δυναµική έννοια που
εξελίσσεται µε τα χρόνια, έτσι εξελίσσονται και µεταβάλλεται µε
τα χρόνια και το πλαίσιο µέσα στο οποίο οριοθε- τούνται οι έννοιες της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας του
στελεχιακού δυναµικού των υπηρεσιών της. Ένας νέος, υπερσύγχρονος κώδικας που αποτελεί φυσική συνέχεια εκσυγχρονισµού, αλλά και ραφινάρισµα µιας γόνιµης προσπάθειας της
προηγούµενης νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, σχεδιασµένος
για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις
της δικαιοσύνης, αλλά και των υπαλλήλων που την υπηρετούν
µε αξιοσύνη, αφοσίωση και περίσσια αίσθηση του καθήκοντος.
Κοινός τόπος των συµπερασµάτων, όπως αυτά αναδείχθηκαν
και από τις τοποθετήσεις τής µεγάλης πλειοψηφίας των εκπροσώπων των φορέων είναι η αίσθηση ότι ο νέος κώδικας αντιµετωπίζει άµεσα µια σειρά οργανωτικών και λειτουργικών
προβληµάτων του Σώµατος των Δικαστικών Υπαλλήλων, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του συστήµατος απονοµής της
δικαιοσύνης στη χώρα µας. Αυτός ο κοινός τόπος εξάλλου, πιστοποιήθηκε και από το γεγονός ότι παρά τις αναµενόµενες διαφωνίες σε λίγα επιµέρους ζητήµατα τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το
ΚΙΝΑΛ διά των εισηγητών τους υπερψήφισαν επί της αρχής το
νοµοσχέδιο.
Στα διακόσια τριάντα πέντε άρθρα του, το νοµοσχέδιο που
ήρθε σήµερα προς ψήφιση, εξορθολογίζει και αναβαθµίζει τη διοικητική υποστήριξη της δικαιοσύνης, διορθώνοντας παραλείψεις, εξισορροπώντας διαδικασίες, εκσυγχρονίζοντας πλαίσια
και µεγιστοποιώντας θετικές προοπτικές, που σχετίζονται µε την
υπηρεσιακή κατάσταση, την εργασιακή εξέλιξη, τη βαθµολογική
διάρθρωση και την αξιοκρατική αξιολόγηση υπαλλήλων και προϊσταµένων.
Η διασφάλιση της ιδιαίτερης θεσµικής ιδιότητας των δικαστικών υπαλλήλων ως αρωγών της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, η θέσπιση προσωπικού µητρώου, η εισαγωγή του θεσµού της
αξιολόγησης των προϊσταµένων από τους υφισταµένους τους, η
µεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο επιλογής προϊσταµένων γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης και τµήµατος, η διεύρυνση των
κριτηρίων αξιολόγησης πέρα και πάνω από την απλή γνώση του
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αντικειµένου και τα στείρα τυπικά προσόντα σε αυτά της ποιοτικής συµπεριφορικής αλληλεπίδρασης στο εργασιακό περιβάλλον, στη δηµιουργικότητα κατά την επιτέλεση των καθηκόντων,
καθώς και στο θετικό παράδειγµα, αλλά και στον ισχυρό αντίκτυπο που αφήνει η εργασιακή του παρουσία στο περιβάλλον
µέσα στο οποίο δρα, αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά αυτού του
πλαισίου αξιολόγησης.
Επιπροσθέτως, τακτοποιεί µια σειρά εκκρεµοτήτων που στερούσαν πολύτιµο υπαλληλικό δυναµικό στους κόλπους της δικαιοσύνης µας, πρώτον επιλύοντας οριστικά και µε διακοµµατική
αποδοχή το αγκάθι της συγκεχυµένης υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, δεύτερον, καταργώντας µε το άρθρο 4 το αναχρονιστικό
ανώτατο όριο ηλικίας διορισµού και τρίτον, προσαρµόζοντας µε
τρόπο νεωτεριστικό τις διατάξεις του νέου κώδικα προς τον Κώδικα Δηµοσίων Υπαλλήλων και προς τα ζητήµατα εύρυθµης οργάνωσης της υπηρεσίας των δικαστικών υπαλλήλων, προκειµένου να κινητροδοτήσει τους υπάρχοντες υπαλλήλους, αλλά
και να αντιστρέψει µια στερεοτυπική αντίληψη για τις δύσκολες
εργασιακά και διόλου ελκυστικές, λόγω του µεγάλου όγκου των
καθηκόντων, συνθήκες στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων.
Ένα παγιωµένο πλέον στερεότυπο που καθρεφτίζεται δυστυχώς,
µέχρι και στο χλωµό ενδιαφέρον για πλήρωση των σχετικών θέσεων, στους δύο τελευταίους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, στους
οποίους δεν πληρώθηκαν ούτε οι µισές προκηρυχθείσες θέσεις,
παρ’ ότι υπήρχε ένας πολύ µεγάλος αριθµός προσλήψεων δικαστικών υπαλλήλων.
Πέραν τούτων, ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων εκσυγχρονίζει αλλά και θωρακίζει το νοµικό µας σύστηµα µέσα στους
ωκεανούς του σύγχρονου ψηφιακού κόσµου, µέσα στον οποίον
η αναπόφευκτη πλοήγηση, αλλά και ο εναρµονισµός της δικαιοσύνης είναι τόσο γεµάτος ευκαιρίες προς αξιοποίηση όσο και γεµάτος κινδύνους προς αποφυγή.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η σύσταση µε το παρόν νοµοθέτηµα δύο νέων, αυτοτελών κλάδων εξειδικευµένων δικαστικών
υπαλλήλων σε νέα ιδιαίτερης σηµασίας πεδία, όπως η νοµική
τεκµηρίωση, η επικοινωνία και οι διεθνείς σχέσεις, οι οποίοι θα
επικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο δικαιοδοτικό τους
έργο, κρίνεται ως απολύτως επιβεβληµένη. Γιατί επιβεβληµένη;
Διότι, µε τον πρώτο κλάδο της τεκµηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου, όπως αναλύεται στα άρθρα 23 έως 65 στρώνεται επιτέλους το έδαφος για την επαρκή υποστήριξη των
δικαστικών λειτουργών, κατ’ αρχάς στα ανώτατα δικαστήρια µε
την παροχή µεταξύ άλλων νοµοθετικής, νοµολογιακής και βιβλιογραφικής τεκµηρίωσης από ειδικά εκπαιδευµένους κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας υπαλλήλους. Ενώ η θέσπιση του κλάδου
της δικαστικής επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων µε τα άρθρα
66 έως 82 εγγυάται τη διαφύλαξη του θεσµικού ρόλου της δικαιοσύνης µέσω της έγκυρης και έγκαιρης επικοινωνιακής διαχείρισης της πληροφορίας από και προς τη δικαιοσύνη, καθώς
και την προστασία των πολιτών από την ανακριβή πληροφόρηση.
Περιέργως, βέβαια, η Αντιπολίτευση αντιµετώπισε µε φοβικότητα αυτές τις δύο καινοτόµες ρυθµίσεις, που σηµειωτέον όχι
απλά βασίζονται σε ήδη τεκµηριωµένες, δοκιµασµένες, αλλά και
παγιωµένες καλές πρακτικές των προηγµένων δικαστικών συστηµάτων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αρκετών άλλων δικαστικών συστηµάτων εκτός αυτής, αλλά
απολαµβάνουν και της έγκρισης όλων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, πλην του Αρείου Πάγου, που απλά είχε εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις.
Αναφορικά µε την πρώτη εκ των δύο αυτών ρυθµίσεων βάσισε
την άρνησή της σε περίεργα και αµήχανα επιχειρήµατα περί
δήθεν παρέµβασης των συγκεκριµένων υπαλλήλων στο δικαιοδοτικό έργο και στον ρόλο του δικαστή, ωσάν οι δικαστές να
είναι άβουλα παιδαρέλια ή άπειροι ειδικευόµενοι και όχι ισχυρές
προσωπικότητες µε τεράστια εµπειρία, άριστα εκπαιδευµένοι
στην Εθνική Σχολή Δικαστών και απόλυτα ανεξάρτητοι να επιτελέσουν το καθήκον τους σύµφωνα µε το άρθρο 87 του Συντάγµατος.
Δηλαδή πώς ακριβώς φαντάζεται η Αντιπολίτευση ότι θα επιτευχθεί το νοικοκύρεµα, η διευκόλυνση, η επιτάχυνση και η διεκ-
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περαίωση του ογκώδους δικαστικού έργου στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, όταν µπλοκάρει το απολύτως απαραίτητο
στελεχιακό δυναµικό που θα προσφέρει πολύτιµο χέρι βοηθείας
σε στοιχεία, παραγωγής, προπαρασκευής και νοµολογιακής ευρετηρίασης στους δικαστές και τους εισαγγελείς µας;
Ίδια αµηχανία και φοβικότητα αναφορικά και µε τη δεύτερη
καινοτόµα ρύθµιση, αυτής του κλάδου δικαστικής επικοινωνίας
και διεθνών σχέσεων. Την ώρα που παρατηρείται αµηχανία των
δικαστηρίων να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή, την ώρα που
ο δικαστικός λειτουργός θεωρείται πως θεσµικά δεν πρέπει να
έχει δηµόσιο λόγο, αλλά να εκφράζεται µόνο µέσω των αποφάσεών του, αλλά και την ώρα που στον τοµέα των διεθνών σχέσεων παρατηρείται έλλειψη υποστηρικτικών δοµών που θα
επιτρέπουν στα δικαστήρια να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά
στις ανάγκες που δηµιουργούνται µεταξύ άλλων από την αύξηση
των συµµετοχών των δικαστηρίων σε διεθνή φόρα, τις ανταλλαγές επισκέψεων και την προβολή της εθνικής νοµολογίας στο
εξωτερικό, η Αντιπολίτευση επιλέγει να εγείρει ενστάσεις περί
όνου σκιάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δεν είναι διατεθειµένη να αφήσει το παρωχηµένο και το ξεπερασµένο να καθορίσει τον ρυθµό της νέας εποχής. Και προς αυτή την κατεύθυνση
αποδεικνύει περίτρανα ότι ξέρει και να ακούει και να υιοθετεί και
να συνθέτει και να διορθώνει, αλλά και να υπερβαίνει. Μόνο στο
παρόν νοµοθέτηµα ο Υπουργός σήµερα προχωρά σε είκοσι τρεις
-παρακαλώ- νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ενσωµατώνονται στο
κείµενο. Το είπε και το έκανε πράξη.
Όπως εδώ και πάνω από ενάµιση χρόνο η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας αλλά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, µε έργα
και όχι µε λόγια, καταδεικνύουν την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει
για τη συνολική µεταρρύθµιση του χώρου της δικαιοσύνης επ’
ωφελεία, όχι µόνο των λειτουργών της και των υπαλλήλων της,
αλλά κυρίως των ίδιων των Ελλήνων πολιτών.
Πρόκειται για µια µεταρρύθµιση που ήδη έχει προχωρήσει
στην ουσιαστική προώθηση της διαµεσολάβησης σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις, στη βελτίωση του συντονισµού των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων που είναι επιφορτισµένοι µε την
καταπολέµηση της διαφθοράς, στην επιτάχυνση των διαδικασιών
εκδίκασης σηµαντικών υποθέσεων µε µεγάλο αναπτυξιακό αποτύπωµα µέσω της δηµιουργίας ειδικών τµηµάτων, στην κωδικοποίηση της δικονοµίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επιταχύνει
την εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, στη δηµιουργία του νοµοθετικού πλαισίου για τη σύσταση
του Γραφείου Στατιστικών της Δικαιοσύνης που θα επιτρέψει στη
χαρτογράφηση της υφιστάµενης κατάστασης, στην ενίσχυση
του έµψυχου δυναµικού µε την αύξηση των οργανικών θέσεων
των δικαστικών λειτουργών, στην ίδρυση της κατεύθυνσης των
ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστών, πρωτοβουλία που σηµατοδοτεί µια νέα εποχή στον κλάδο, και κυρίως στην ταχύτατη
ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, µία ψηφιοποίηση που ως αποτέλεσµα µέχρι σήµερα έχει να έχουν εκδοθεί πάνω από εκατό χιλιάδες ψηφιακά πιστοποιητικά από δικαστικές αρχές, το ποινικό
µητρώο πλέον να αιτείται και να παραδίδεται ηλεκτρονικά, οι διάδικοι και οι δικηγόροι να µπορούν να προµηθεύονται τις αποφάσεις ηλεκτρονικά και ατελώς, αλλά και να έχει διευρυνθεί
εντυπωσιακά η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων καταφέρνοντας από τα µόλις δέκα κατατεθειµένα ηλεκτρονικά δικόγραφα το
2018, το 2020 να έχουν κατατεθεί περισσότερα από εννιά χιλιάδες και µόνο το πρώτο τρίµηνο του 2021 περισσότερα από έξι
χιλιάδες. Πρόκειται για µια µεταρρύθµιση, όµως, που δεν τελειώνει εδώ, αλλά θα συνεχιστεί, πάντα σε αγαστή συνεργασία µε
το σύνολο των φορέων και των εκπροσώπων του νοµικού µας κόσµου, ουδέποτε εν κρυπτώ και ουδέποτε στερούµενοι τον ύψιστο
σεβασµό στη δικαιοσύνη και στο δηµοκρατικό µας πολίτευµα.
Σε αντίθεση µε τις απαράδεκτες απόπειρες εργαλειοποίησης
της δικαιοσύνης λίγο πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019
για µικροκοµµατικά οφέλη, όπως δυστυχώς πρόσφατα κατήγγειλε αναφερόµενος στην προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο
ίδιος ο πρώην Υπουργός της κ. Κοντονής.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θα είναι στην πρώτη
γραµµή της διακοµµατικής -θέλω να ελπίζω- προσπάθειας για τη
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βελτίωση της ποιότητας του νοµικού µας συστήµατος καθώς και
για τον πολλαπλασιασµό της προστιθέµενης αξίας που αυτό δίνει
συνολικά στην κοινωνία µας και στον πολιτισµό µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά είναι η τέταρτη συνεδρίαση του Νοµοθετικού Σώµατος που αφορά στο υπό κρίση
νοµοσχέδιο. Τα µείζονα και τα ουσιώδη τα έχουµε αναπτύξει καθ’
όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Μετά από τις τελευταίες
εξελίξεις και τις προσθήκες και τις παρατηρήσεις του κυρίου
Υπουργού νοµίζω ότι πρέπει να ξαναδούµε ορισµένα θέµατα για
να µείνει το αποτύπωµά τους τόσο στην Εθνική Αντιπροσωπεία
όσο και στον ελληνικό λαό.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά, και όσοι είµαστε γύρω από τη δικαιοσύνη αλλά και οι πολίτες πρωτίστως, ότι τα προβλήµατα της
δικαιοσύνης είναι θεσµικά και λειτουργικά. Με αυτό το νοµοσχέδιο λοιπόν το Υπουργείο προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα λειτουργικά προβλήµατα της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το κοµµάτι των
δικαστικών υπαλλήλων.
Θέλω να το πω εκ νέου -το έχουµε πει και στις επιτροπές- ότι
ουσιαστικά είναι µια ανάγκη της κοινωνίας, γιατί η εύρυθµη και
ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού.
Εµείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήραµε πρωτοβουλία, συστήσαµε τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία και κατέληξε
στο πόρισµα το οποίο αποτελεί τη βάση της συζήτησης γι’ αυτή
τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και γι’ αυτόν τον
λόγο ψηφίσαµε «ναι» επί της αρχής, γιατί ακριβώς ένα µεγάλο
κοµµάτι απηχεί τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, βοηθά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που
έχουµε επισηµάνει προηγουµένως, έχει τη στήριξη του µεγάλου
µέρους των δικαστικών υπαλλήλων, γιατί ξέρουµε πάρα πολύ
καλά ότι εάν δεν στηριχθεί από αυτούς τους οποίους αφορά καµµία µεταρρύθµιση και καµµία πρωτοβουλία δεν µπορεί να έχει
ευτυχές τέλος.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σήµερα στο κοµµάτι για το οποίο συζητάµε είναι η
υποστελέχωση, κατ’ αρχάς, των δικαστηρίων και η εντεινόµενη
αποστελέχωσή τους µε τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις και τη µη
ανανέωση του προσωπικού. Ξέρουµε ότι η εργασία που κάνουν
οι υπάλληλοι είναι µέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθόσον εργάζονται σε κακοσυντηρηµένα κτήρια χωρίς επαρκή τεχνική στήριξη και µε µειωµένη ακόµη την υποστήριξη και την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στο κοµµάτι αυτό, ως ΣΥΡΙΖΑ,
πήραµε µια πρωτοβουλία να ηχογραφούµε και να απο-ηχογραφούµε τις πολιτικές δίκες. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων
σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, που επιτρέπει σήµερα όλο και περισσότερο τη διακίνηση των ηλεκτρονικών εγγράφων.
Άρα αυτά τα νούµερα που ακούγονται συνεχώς στη Βουλή το
τελευταίο διάστηµα και η ικανοποίηση που νιώθουν οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας για τη ραγδαία και εκθετική αύξηση των
ηλεκτρονικά κατατεθειµένων δικογράφων, έχει ένα background
και µια υποδοµή τα οποία ανάγονται στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και γι’ αυτό είµαστε περήφανοι.
Αυτό για το οποίο ασκούµε κριτική στην Κυβέρνηση είναι ότι
επί ενάµιση χρόνο τώρα το σύστηµα της ηλεκτρονικής διακίνησης των δικογράφων παραµένει ανενεργό ή µάλλον δεν επεκτάθηκε καθόλου. Όπως το αφήσαµε στα τέσσερα πιλοτικά
πρωτοδικεία, µε τον ίδιο τρόπο εξακολουθεί να παραµένει. Επιπλέον, µειονέκτηµα των δικαστικών υπαλλήλων είναι η απουσία
οποιουδήποτε είδους εξειδικευµένης κατάρτισης και διαρκούς
επιµόρφωσής τους.
Ένα άλλο θεσµικό πρόβληµα, που ξέρουµε όσοι υπηρετούµε
στα δικαστήρια, είναι η έντονη υπηρεσιακή εξάρτηση των υπαλ-
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λήλων από τον διευθύνοντα το δικαστήριο δικαστικό λειτουργό.
Αυτό έχει µία εγγενή αδυναµία, διότι ο δικαστικός λειτουργός
εκτός από τα κύρια καθήκοντά του, έχει και τα παρεµπίπτοντα
της διοικητικής λειτουργίας των δικαστηρίων και αντιλαµβάνεστε
ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να είναι επαρκής και στα δύο.
Φροντίζει το κύριο δικαιοδοτικό έργο, που είναι η έκδοση των
αποφάσεων και η συµµετοχή τους στις συνθέσεις των δικαστηρίων -ποινικών ή πολιτικών- µε αποτέλεσµα οι διοικητικές διαδικασίες των δικαστικών µεγάρων, των πρωτοδικείων, να υστερούν
σηµαντικά.
Τέλος, είναι η άδικη µισθολογική αντιµετώπιση των υπαλλήλων
και µάλιστα καθίσταται εξόφθαλµα άδικη, ακριβώς διότι δεν αναγνωρίζεται υπερωριακή απασχόληση σε µία εργασία, η οποία
από τη φύση της δεν έχει ούτε ώρες ούτε µέρες. Ξέρουµε πολύ
καλά ότι τα δικαστήρια πολλές φορές θα λειτουργήσουν και µετά
την παρέλευση του ωραρίου. Ξέρουµε επίσης ότι τα αυτόφωρα,
οι αυτόφωρες διαδικασίες, όπως λέει και ο ορισµός τους, δεν
έχουν ούτε µέρες ούτε ώρες.
Λύνουµε µε το νοµοσχέδιο το πρόβληµα του µεγάλου αριθµού
των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ακριβώς
γιατί ήταν υπάλληλοι χωρίς πλήρη δικαιώµατα και κυρίως δεν
µπορούσαν να συµµετέχουν και να συνεισφέρουν στη λειτουργία
της δικαιοσύνης. Αυτό το αντιµετωπίζει θετικά το παρόν νοµοσχέδιο.
Και τέλος, υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε σχέση µε την κινητικότητα των υπαλλήλων ανάµεσα στα δικαστήρια και στις δηµόσιες
υπηρεσίες που έχουν σχέση, γιατί κατ’ αρχάς αυτή δεν µπορεί
να γίνεται όχηµα περαιτέρω υποστελέχωσης των δικαστηρίων ή
στελεχιακής αποδυνάµωσής τους εκ µέρους ή χάριν άλλων εξουσιών και υπηρεσιών.
Ακροθιγώς ανέφερα τα όσα προβλήµατα εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ,
επισηµαίνουµε στη δύσκολη λειτουργία των δικαστηρίων και στα
εµπόδια που τίθενται εξ ορισµού στην αποδοτική λειτουργία των
δικαστικών υπαλλήλων.
Η Κυβέρνηση µε την πρωτοβουλία της εισαγάγει δύο νέα Σώµατα, δύο νέες υπηρεσίες -να πω καλύτερα- στη λειτουργία των
δικαστηρίων, για τις οποίες έχουµε ασκήσει έντονη κριτική, τόσο
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όσο και η ολοµέλεια του Αρείου
Πάγου µε τη διοικητική ολοµέλεια, µε την απόφαση 4 του 2019,
αν δεν απατώµαι, καθώς και η Οµοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων.
Η πρώτη κατηγορία εργαζοµένων που επιχειρείται να δηµιουργηθεί µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι η κατηγορία των υπαλλήλων
που θα παράσχουν επικουρία και υποβοήθηση στο έργο των δικαστών. Εδώ υπάρχουν ζητήµατα πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία
καλούµε την Πλειοψηφία της Βουλής, την προτείνουσα παράταξη να σκεφθεί πάρα πολύ καλά ποιο ολισθηρό δρόµο ανοίγει.
Δεν διευκρινίζεται επαρκώς το κείµενο και η ακριβής δραστηριότητα αυτών των υπαλλήλων. Όταν λέµε, θα έχουν υποστηρικτική δράση, τι ακριβώς εννοούµε; Διότι σήµερα, όπως περιγράφεται αυτό, φοβούµαστε πάρα πολύ ότι, υπό την πίεση των αναγκών και υπό το κράτος των εκκρεµουσών δικογραφιών, θα εκχωρηθούν ατύπως, αλλά ουσιαστικά ευθύνες και αρµοδιότητες του
δικαστή, ο οποίος έχει συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα
και την ευθύνη βεβαίως και τη γνώση για να διεκπεραιώσει τη δικαστική απόφαση. Ο υπάλληλος, όσο καταρτισµένος και να είναι,
δεν είναι δικαστής.
Και θέλω να πω, µετά λόγου γνώσεως, ότι η αποδελτίωση της
νοµολογίας, η εύρεση της νοµολογίας δεν είναι ένα τεχνικό ζήτηµα στο οποίο παραθέτουµε αδιακρίτως απόψεις. Είναι ένα
βαθιά επιστηµονικό ζήτηµα, στο οποίο ο καταρτισµένος νοµικός
διαλέγει, κρίνει, ξεσκαρτάρει τις υποθέσεις που είναι εµπρός του
από νοµολογιακής πλευράς και επιλέγει µε ποια θα στοιχηθεί,
ποια θα ακολουθήσει, ποια έχει κατά βάση τα τεκµήρια της
ορθής απονοµής της δικαιοσύνης και άρα να την εντάξει στο
σκεπτικό της δικής του απόφασης.
Άρα είναι ή υποκριτικό ή αφελές το να λέµε ότι ο υπάλληλος
θα προσαγάγει στον δικαστή τη νοµολογία την οποία θα διαλέξει
ο δικαστής. Είναι ένα κοµβικό σηµείο στο οποίο πραγµατικά δεν
έχουµε λάβει µία ουσιαστική απάντηση.
Έχω πει επανειληµµένα τις αιτιάσεις. Είναι στο πλαίσιο της επι-
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κουρίας του δικαστή το να επισηµάνει ο υπάλληλος τις αντιφάσεις µεταξύ των καταθέσεων των µαρτύρων; Ποιος είναι αυτός
ο οποίος, στην εσωτερική σχέση δικαστή και υπαλλήλου, µπορεί
να κρίνει ότι εδώ είναι το όριο, αν όχι ο νόµος; Και γιατί δεν περιγράφεται σαφώς, λεπτοµερώς, έτσι ώστε ο υπάλληλος να
ξέρει ότι δεν ξεπερνά το δικό του θεσµικό ρόλο, αλλά και ο δικαστής να ξέρει ότι δεν µπορεί να απαιτήσει από τον υπάλληλο τέτοιου είδους συµπεριφορές;
Αντιλαµβάνοµαι πάρα πολύ καλά το επιχείρηµα της Πλειοψηφίας, ότι αυτού του τύπου τα όργανα, αυτού του τύπου οι διαδικασίες υπάρχουν και σε άλλες έννοµες τάξεις της καθ’ ηµάς
Ευρώπης. Βεβαίως, αλλά εκεί είναι ένα διαφορετικό δικαιικό σύστηµα. Να µη µιλήσω για το σύστηµα της Αµερικής ή των αγγλοσαξονικών χωρών γενικά, που είναι ένα διαµετρικά αντίθετο
σύστηµα και έχει άλλες πρόνοιες.
Για την Ελλάδα νοµίζω ότι ανοίγουµε τον ασκό του Αιόλου και
ενδεχοµένως να έχουµε προβλήµατα ουσιαστικά στην απονοµή
της δικαιοσύνης, γιατί ακριβώς θα συµµετέχουν στην έκδοση
αποφάσεων άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την τυπική και ουσιαστική αρµοδιότητα ως προς αυτό.
Επίσης, εισάγετε τον καινούργιο θεσµό της επικοινωνίας, της
εκπροσώπησης των ανωτάτων δικαστηρίων, θαρρείς και η παρουσία ή η δήλωση της ιδέας της δικαιοσύνης είναι ένα θέµα τεχνικό, είναι ένα θέµα porte parole και είναι ένα θέµα το οποίο
χρειάζεται µια επικοινωνιακή διαχείριση. Βεβαίως κουκιά τρώτε,
κουκιά µαρτυράτε, ακριβώς γιατί αντιλαµβάνεστε ότι αυτός είναι
ο τρόπος που αντιµετωπίζετε την πολιτική, ότι όλα είναι επικοινωνιακή διαχείριση και ενδεχοµένως η επικοινωνιακή διαχείριση
αυτή να βοηθήσει και τη δικαιοσύνη.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας. Η δικαιοσύνη έχει ανάγκη από ουσιαστικές βαθιές, θεσµικές τοµές.
Έχει ανάγκη από την αποκατάσταση του κύρους της, έχει
ανάγκη από την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας της, έχει
ανάγκη από υλικοτεχνική υποδοµή και έχει ανάγκη από συνεχή
επιµόρφωση.
Δεν έχει ανάγκη από εκπρόσωπο, ο οποίος υποτίθεται θα αντιπαρέρχεται τα fake news και τις διάφορες ανακοινώσεις από
τις οποίες βρίθει το διαδίκτυο ή η δηµόσια σφαίρα. Ενδεχοµένως, δεν είναι και δουλειά της δικαιοσύνης αυτή. Όµως καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς το προσεγγίζετε. Έτσι έχετε µάθει
να κάνετε πολιτική. Έτσι συνεχίζετε να κάνετε πολιτική και στο
συγκεκριµένο σηµείο.
Τέλος, θέλω, κύριε Υπουργέ, να αναφέρω αυτή την τροπολογία που φέρατε για την αλλαγή των προϋποθέσεων ορισµού διοικητή στην αρχή για το ξέπλυµα. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά
αυτή τη σπουδή. Ήρθε µία τροπολογία µεταµεσονύχτια. Διανυκτερεύει η Βουλή; Ήρθε µια τροπολογία για την οποία δεν καταλαβαίνω το κατεπείγον. Γιατί επείγεστε; Έχετε κάποιον τον οποίο
προορίζετε και ο οποίος πρέπει να βρει έτοιµο το θεσµικό πλαίσιο; Εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτηµα και σας καλώ να το
σκεφτείτε τρεις φορές.
Σύµφωνα µε τη διάταξη, πρόεδρος της αρχής ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία, µε γνώση της αγγλικής
γλώσσας, ο οποίος επιλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου. Ο πρόεδρος
της αρχής είναι πλήρους απασχόλησης. Ο διορισµός του προέδρου και του αναπληρωτή γίνεται µε απόφαση της παραγράφου
6, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίηση,
στον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου.
Τι κάνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας;
Κύριε Υπουργέ, θέλω πολύ σοβαρή και τεκµηριωµένη εξήγηση,
γιατί κάνω άσχηµες σκέψεις, κακές σκέψεις, τέτοιες που δεν
προσιδιάζουν ούτε σε εσάς, ως πρόσωπο και κυρίως ούτε και
στον θεσµό του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Έρχεστε, λοιπόν, µε τροπολογία και λέτε ότι θα µπορεί να οριστεί και αφυπηρετήσας εισαγγελικός λειτουργός επί τιµή. Το
πρόβληµα εδώ είναι ότι αφ’ ενός ο συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός παρέχει µικρότερες εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και αφ’ ετέρου υπάρχει πρόβληµα στον
τρόπο διορισµού του. Διότι ως συνταξιούχος δεν επιλαµβάνεται
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το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο -ήδη µικρότερο δείγµα ανεξαρτησίας του από το υφιστάµενο καθεστώς-, αλλά διορίζεται µε
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών µετά την πρόταση του πρώτου και την απλή έκφραση
γνώµης της Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής.
Ακόµη, όµως, και σύµφωνη να ήταν η γνώµη της επιτροπής,
στην οποία συµµετέχω και είµαι µέλος και υπάρχουν αυξηµένες
πλειοψηφίες, λόγω της ισχύος της αρχής της δεδηλωµένης και
χωρίς πρόβλεψη για ειδική πλειοψηφία, θα κατέληγε πάλι o διοικητής της αρχής να είναι µια αποκλειστικά κυβερνητική επιλογή.
Ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είστε αποφασισµένοι να µην αφήσετε κανένα τεκµήριο αντικειµενικής λειτουργίας στον δηµόσιο βίο της χώρας, αλλά είµαστε εξίσου
αποφασισµένοι να σας καταγγείλουµε και να πούµε στον ελληνικό λαό ότι έχετε έρθει ως ολετήρας, ως Αρµαγεδδώνας, όχι
µόνο για τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και για τις δοµές οι οποίες
αποτελούν αντίβαρα στην όλο και διαρκώς επεκτεινόµενη βουλιµία της εκτελεστικής εξουσίας.
Με τον τρόπο αυτό που νοµοθετείτε και θέλετε να εισφέρετε
µεταµεσονύκτιες τροπολογίες για την επιλογή του Προέδρου
της Αρχής Ξεπλύµατος Βρώµικου Χρήµατος συνοµολογείτε σιωπηρά ότι ο στόχος σας είναι αυτός, να µη µείνει τίποτα ανεξέλεγκτο από την βουλιµία που διαθέτετε ως κυβερνητική εξουσία.
Δεν θα το επιτρέψουµε. Δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε
τώρα µε τη συνάδελφο κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, η οποία
θα µιλήσει µέσω Webex εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής.
Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής το σχέδιο νόµου το οποίο έχει
τον τίτλο: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων». Νοµίζω το είπαµε
και στις συζητήσεις των επιτροπών ότι βεβαίως θα πρέπει κατ’
αρχάς όλοι να έχουµε στο νου µας την ιδιαιτερότητα του ρόλου
των δικαστικών υπαλλήλων στο σύστηµα της απονοµής της δικαιοσύνης στη χώρα µας.
Αυτή η σπουδαιότητα χαρακτηρίζει την θέση των υπαλλήλων
αυτών, γιατί νοµίζω ότι αφ’ ενός αποτυπώνει την συµβολή τους,
αν θέλετε, στην καθηµερινή λειτουργικότητα του συνόλου των
δικαστηρίων σε όλη την Ελλάδα, αλλά αφ’ ετέρου εντοπίζεται
επακριβώς και στην συγκεκριµένη, τη σχετική αναφορά στο
άρθρο 92 του Συντάγµατος.
Το γεγονός µάλιστα ότι έχει προβλεφθεί ένας ξεχωριστός
νόµος από τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους σαφώς νοµίζω ότι δείχνει, δηλώνει την αναγνώριση της πολιτείας ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι και αντιµετωπίζονται και πρέπει να
αντιµετωπίζονται ως ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων λόγω της
ιδιότητάς τους, που είναι δηλαδή η αρωγή της ανεξάρτητης δικαιοσύνης.
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο νοµίζω ότι οποιοδήποτε νοµοθέτηµα πάνω σε αυτό το ζήτηµα θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να
αποτελεί ένα αποτέλεσµα υγιούς διαλόγου, αλλά και προτάσεων,
οι οποίες σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν και δεν πρέπει να
θιγούν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα.
Βεβαίως, νοµίζω ότι η σπουδαιότητα για όλες τις σωστές παρεµβάσεις στις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων γίνεται εύκολα αντιληπτή αν αναλογιστούµε, εκτός όλων των
άλλων, ότι αυτό το σχέδιο νόµου έρχεται και µέσα σε µια πολύ
κρίσιµη συγκυρία, σε µια εξαιρετικά κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική πραγµατικότητα, τόσο γενικότερα λόγω της κατάστασης
η οποία επικρατεί στα δικαστήρια όλης της χώρας, µε την αναστολή εξαιτίας της πανδηµίας, εξαιτίας του κορωνοϊού, της πλήρους λειτουργίας της δικαιοσύνης πάνω από ένα έτος. Και αυτό
είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Κύριε Υπουργέ, εµείς από την πρώτη στιγµή κάναµε σαφή τη
θέση αρχής µας, ότι δηλαδή είµαστε θετικοί στην πλήρη νοµοθετική επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισµό του Κώδικα των Δικαστι-
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κών Υπαλλήλων, ενός πονήµατος το οποίο έφερε, ναι, έφερε η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία συστάθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε και
ολοκληρώθηκε από τη δική σας, προκειµένου να µπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του τρόπου απονοµής της δικαιοσύνης. Μόνο έτσι και µόνο µε τέτοιου είδους εκσυγχρονισµό
αν θέλετε, µπορεί να αναβαθµιστεί η ποιότητα της οργάνωσης,
της στελέχωσης και της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Και πάντα
µε τον ορθό τρόπο εµείς τασσόµαστε υπέρ κάθε πρωτοβουλίας η
οποία προάγει κάθε τοµέα του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας και η οποία εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία,
σύµφωνα µε τις ανάγκες πάντα του µέλλοντος.
Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι κατά τις προηγούµενες επιτροπές
είχαµε αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι γεγονός, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πως σε ορισµένα σηµεία
του νοµοσχεδίου παρατηρήθηκε µια κοινή και σύσσωµη αντίδραση όλων των εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης, αλλά και των
αρµόδιων φορέων τους οποίους ακούσαµε στην ακρόασή τους
στην επιτροπή, ειδικά για τη σύσταση των δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων. Μιλάω για τον κλάδο Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και βεβαίως, τον κλάδου Δικαστικής
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.
Πιο συγκεκριµένα. Τοποθετήθηκα ήδη στις προηγούµενες συνεδριάσεις, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς από θέση αρχής είµαστε
θετικοί στο να διαµορφωθούν οι απαραίτητες συνθήκες προκειµένου να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη και να µην υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, καµµία απολύτως αιτία καθυστέρησης
στην απονοµή της από τους λειτουργούς της. Ζήτησα καλοπροαίρετες διευκρινίσεις για τον ειλικρινή σκοπό θέσπισης ορισµένων διατάξεων. Κι όχι µόνο εγώ και οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σας πω ότι δεν θεωρώ
ότι οι απαντήσεις που λάβαµε ήταν και οι πιο πειστικές.
Φέρατε τον κώδικα µε τη διαδικασία του νοµοθετήµατος και
καλώς το πράξετε. Είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζω, γιατί µε
αυτόν τον τρόπο σας δόθηκε η ευκαιρία να εκµεταλλευτείτε τις
δυνατότητες οι οποίες προβλέπονται µέσα από τον διάλογο στη
Βουλή, να ακούσετε έστω τους προβληµατισµούς µας ή ακόµα
και τις αντιρρήσεις µας και να προχωρήσουµε, έστω και τώρα,
κύριε Υπουργέ, σε κάτι πραγµατικά συναινετικό, όπως αρµόζει
και απαιτεί η περίσταση. Άλλωστε, αναφέρατε κι εσείς αυτή την
αναγκαιότητα της συναίνεσης κατά την πρώτη συνεδρίαση της
επιτροπής.
Ως προς το τρίτο, λοιπόν, κεφάλαιο και τα άρθρα 23 έως 83
για τη σύσταση των ειδικών κλάδων ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, να το πούµε απλά βοηθών δικαστών, αυτό το
οποίο εµείς κατ’ αρχάς σας ζητήσαµε να πράξετε προηγουµένως
ή έστω παράλληλα µε την αλλαγή την οποία φέρνετε, είναι κυρίως να συνειδητοποιήσετε τα τεράστια κενά, να συνειδητοποιήσετε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στις θέσεις
δικαστικών υπαλλήλων στα ελληνικά δικαστήρια και να µπορέσετε να προβείτε στις απαραίτητες και απαιτούµενες ενέργειες
πλήρωσης αυτών των κενών.
Γιατί είναι σίγουρο ότι το γνωρίζετε µετά από τόσους µήνες
σε αυτή τη θέση που καλύπτετε ότι η χώρα µας βρίσκεται στο
χαµηλότερο επίπεδο από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά τη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών
µε προσωπικό. Είµαστε στη χαµηλότερη θέση όσον αφορά την
εξασφάλιση των απαραίτητων υποδοµών στα κτήρια, στα πληροφοριακά συστήµατα. Και είµαστε στις χαµηλότερες θέσεις
όσον αφορά την σωστή αναλογία δικαστών και γραµµατέων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτό το οποίο πρώτα και πάνω απ’ όλα σας
ζητήσαµε και σας ζητούµε είναι να πράξετε και να κινηθείτε αναλόγως και να προχωρήσετε άµεσα στην πλήρωση αυτών των
κενών θέσεων, που είναι κάτι το οποίο ταλανίζει και ταλανίζει
πάρα πολύ άσχηµα την ελληνική δικαιοσύνη.
Επίσης, εµείς αναφέραµε τον προβληµατισµό, τον οποίο νοµίζω ότι σε κάθε καλόπιστο θα δηµιουργούσε, η αρνητική τοποθέτηση τόσο της Διοικητικής Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου όσο
και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά και της Οµοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Αναρωτιέµαι, οι

11965

δικαστές του Αρείου Πάγου, η Ένωση Δικαστών Και Εισαγγελέων δεν θέλουν να βοηθηθούν στο έργο τους, κύριε Υπουργέ;
Για ποιον λόγο να είναι αρνητικοί σε κάτι το οποίο εσείς µας λέτε
ότι το φέρνετε για να τους επικουρήσετε;
Είναι προφανές πως µε την λύση την οποία προβάλλετε δηµιουργείται αν θέλετε ένας νέος υβριδικός κλάδος υπαλλήλων στα
δικαστήρια. Βεβαίως, υπενθυµίζω και ξαναλέω ότι την ίδια στιγµή
δεν επιλύετε τα χρόνια προβλήµατα τα οποία όλοι ξέρουµε ότι
υπάρχουν.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται ότι κάνετε -µε τον τρόπο
τον οποίο το φέρνετε, θέλω να τονίσω- είναι πως δηµιουργείτε
δικαστικούς υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, µία ταχύτητα µε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην τρέχουσα κατάσταση και από την
άλλη, µία άλλη ταχύτητα µιας ελίτ, αν θέλετε, βοηθών δικαστών,
οι οποίοι, εκτός όλων των άλλων -και αυτό είναι κάτι το οποίο,
πραγµατικά, προκαλεί εντύπωση- θα έχουν προνοµιακή αντιµετώπιση τόσο µισθολογικά, όσο και µε άλλους τρόπους -εξέλιξης
και άλλα- από τους υπόλοιπους δικαστικούς υπαλλήλους,
Άρα εδώ δεν έχουµε µία ξεκάθαρη τοποθέτηση, η οποία να δικαιολογεί για ποιον λόγο γίνεται µε αυτόν τον τρόπο αυτή η µεταρρύθµιση, όπως εσείς µας λέτε.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν -και θέλω να είναι σαφές- πως φοβάµαι
ειλικρινά ότι η απόπειρα, την οποία κάνετε, είναι ηµιτελής. Και
σας λέω ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, πως θα ήµουν πολύ πιο θετική
στην αντιµετώπισή µου, εάν µπορούσατε να δείτε πολύ πιο ανοιχτά αυτό τον θεσµό και αυτή την αλλαγή την οποία επιχειρείτε
να κάνετε, εάν θα το βλέπατε πολύ πιο ελαστικά και µε πολύ πιο
ανοικτούς ορίζοντες κατ’ αρχάς σχετικά µε τα προσόντα, αλλά
και µε τις αρµοδιότητες, αλλά και µε την ανάγκη πρόσληψης εξειδικευµένων επιστηµόνων και όχι απλά και µόνο νοµικών οι οποίοι
θα αρχειοθετούν και θα ταξινοµούν τη νοµολογία, όπως προβλέπεται στο παρόν σχέδιο νόµου, δηλαδή να πάρετε δικηγόρους
για να κάνουν αρχειοθέτηση και ταξινόµηση.
Θα βοηθούσε, κύριε Υπουργέ, εάν οι βοηθοί δικαστών ήταν
υπάλληλοι οι οποία θα κατείχαν -εγώ σας λέω- εξειδικευµένα τυπικά προσόντα και γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες και αναγκαίες για την υποβοήθηση του δικαστικού έργου, όπως, για
παράδειγµα, για την εκδίκαση υποθέσεων οικονοµικής φύσεως
-όπως σας προείπα και στις επιτροπές- ή σύνθετων δανειακών
συµβάσεων ή χρηµατοοικονοµικών διαφορών και απάτης, που
όλοι ξέρουµε ότι είναι πια πολύ πιο εξειδικευµένος ο τρόπος µε
τον οποίο γίνεται, αν θα µπορούσα να πω.
Οι γνώσεις, λοιπόν, ενός υπαλλήλου µε ειδίκευση, µε µεταπτυχιακό, µε ειδικότητα στα οικονοµικά ή αντιστοίχως ενός πολιτικού
µηχανικού για υποθέσεις εµπράγµατου δικαίου, θα επικουρούσε,
νοµίζω, στην ουσία, πραγµατικά, έναν δικαστή κατά τον χρόνο
εκδίκασης µιας απόφασης από τους αµέτρητους υπολογισµούς
και από την κατανόηση επακριβώς ειδικών όρων και τεχνικών θεµάτων.
Και, ναι, κύριε Υπουργέ, οδηγός µας θα µπορούσε να ήταν
ανάλογοι θεσµοί οι οποίοι λειτουργούν στη Γαλλία και στις ΗΠΑ
και λειτουργούν µε τον τρόπο τον οποίο σας αναφέρω, όχι µε
τον τρόπο τον οποίο εσείς προσπαθείτε να φέρετε.
Αντίθετα, η αναζήτηση κρίσιµων στοιχείων προκειµένου να
συµπληρωθεί ο φάκελος, προκειµένου να ταξινοµηθεί και να παρουσιαστεί η δικογραφία ή να εντοπισθούν τα αναφυόµενα νοµικά ή πραγµατικά ζητήµατα, όλα αυτά, συνεχίζω να θεωρώ ότι
αποτελούν και παραµένουν ένα έργο του δικαστή, είτε µπορεί να
τον συνδράµει σε αυτό το ήδη υπάρχον προσωπικό είτε όχι,
χωρίς να απαιτείται η δηµιουργία ενός νέου ειδικού κλάδου.
Πάντως, είναι προφανές ότι ακόµη και στην περίπτωση που θέλουµε να δεχθούµε ότι οι προθέσεις σας πηγάζουν από το να κάνετε, αν θέλετε, µια µεταρρύθµιση µε βάση το ό,τι ισχύει σε
άλλες έννοµες τάξεις, εγώ θέλω να σας πω ότι, ναι, να δούµε τι
γίνεται στις άλλες έννοµες τάξεις που, όπως σας προείπα, γίνεται µε πολύ πιο ολιστικό και ανοιχτό τρόπο. Όµως, να µην ξεχνάµε, από την άλλη, ότι σε αυτές τις χώρες υπάρχει µια
διαφορετική, αν θέλετε, διάρθρωση των δικαστικών σχεδιασµών,
διαφορετική λειτουργία στην απονοµή δικαιοσύνης, είναι ήδη
εξασφαλισµένη η πλήρης στελέχωση των υπηρεσιών µε προσωπικό, είναι εξασφαλισµένες οι απαραίτητες υποδοµές, υπάρχει
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σωστή αναλογία δικαστών και γραµµατέων σε αντίθεση µε την
ελληνική πραγµατικότητα.
Ένα σχόλιο, το οποίο, θεωρώ, ότι οφείλετε να δείτε, έχει να
κάνει και µε τη δυνητική διατύπωση την οποία βάζετε στο άρθρο
24β, που νοµίζω ότι υπονοµεύει αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε.
Γιατί λέτε εκεί πέρα ότι ο θεσµός αυτός ισχύει εφόσον -εφόσον
λέτε- προβλέπεται στον κανονισµό του οικείου δικαστηρίου της
εισαγγελίας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δηµιουργεί µια πολύ επικίνδυνη ασάφεια. Θα µας εξηγήσετε τώρα -έστω και τώρα- τον
τρόπο της πρακτικής εφαρµογής; Δηλαδή, είναι µία διάταξη ουσίας, είναι µία µεταρρύθµιση η οποία θα ισχύσει σε όλα τα δικαστήρια ή, τελικά, είναι ένα ευχολόγιο, όπως µας κάνει να
διερωτόµαστε το «εφόσον»;
Θέλετε, δηλαδή, να νοµοθετήσετε κάτι το οποίο εάν προβλέπεται από τον κανονισµό του εκάστοτε δικαστηρίου έχει καλώς,
εάν όχι, απλά θα είναι κάτι το οποίο θα παραµείνει αποτυπωµένο
στον κώδικα;
Αυτό το σκεπτικό σίγουρα δεν παραπέµπει σε αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. Ίσα, ίσα δείχνει, αν θέλετε, µία ατολµία και µία φοβικότητα εάν θέλετε να προχωρήσετε προς αυτή την
κατεύθυνση, όπως µας λέτε.
Επίσης, ως προς την επιλογή προϊσταµένων διατυπώθηκε και
από τους συναδέλφους µου η άποψη ότι είναι έντονα προβληµατικό -και συµφωνώ απολύτως- το να προβλέπεται να υπάρχει
µοριοδότηση παρακολούθησης κύκλου σεµιναρίων πολύ µεγαλύτερη απ’ ό,τι τα τυπικά και ακαδηµαϊκά προσόντα τα οποία κατέχει ένας υπάλληλος. Και ακόµη δεν µας έχετε απαντήσει στο
εύλογο ερώτηµα πώς δικαιολογείται το γεγονός να έχουµε πτυχία διαφορετικών ταχυτήτων στο εν λόγω νοµοσχέδιο. Τα πτυχία
των πανεπιστηµίων είναι όλα εξίσου ισχυρά και δεν νοµίζουµε ότι
είναι σκόπιµη η περαιτέρω µοριοδότηση ορισµένων συγκεκριµένων, αν θέλετε, από αυτά.
Εγώ θέλω, επίσης, να σας καταθέσω και τον προβληµατισµό
µου σχετικά µε τη συνέντευξη έτσι όπως την προβλέπετε. Δεν
θέλω να δηµιουργηθεί καµµία αµφιβολία ή καµµία, αν θέλετε, παρατυπία, όπως έχουµε δει πολλές φορές να εισάγονται µέσα από
τον θεσµό της συνέντευξης.
Θα σας πρότεινα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -και εδώ πέρα θέλω
να µιλήσω κάνοντας µια ξεκάθαρη πρόταση- να εξετάσετε πολύ
σοβαρά αντί για αυτό να προβλέπεται µία δηµόσια διενέργεια
προφορικής διαδικασίας και συνέντευξης, όπως συµβαίνει στη
Σχολή Δικαστών ή όπως συνέβαινε παλαιότερα στις εξετάσεις
των ασκούµενων δικηγόρων.
Κλείνοντας, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στην πάγια αρνητική
θέση -την οποία σας εξέφρασα και στην επιτροπή- σχετικά µε το
ζήτηµα των αποσπάσεων των δικαστικών υπαλλήλων τόσο στα
πολιτικά γραφεία, αλλά εγώ θα σας πω και στο σύνολο των θέσεων σε αρχές, σε δηµόσιους οργανισµούς κ.λπ.. Και όσον
αφορά τη µη τοποθέτησή σας για το ποια ήταν η στάση της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, θα πω το εξής: Εγώ σας ρώτησα
ποια ήταν η στάση της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, όχι τι
είπε η Οµοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων.
Και επειδή αναφερθήκατε συγκεκριµένα στη συζήτηση την
οποία κάναµε οι εκπρόσωποι των κοµµάτων µαζί σας τον Νοέµβριο όταν, ναι, µας είχατε καλέσει για το ζήτηµα της συνεπιµέλειας, θέλω να σας παρακαλέσω ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, να
είστε απολύτως ακριβής όταν µιλάτε και ιδιαίτερα όταν µεταφέρετε το τι λένε άλλοι πλην του εαυτού σας. Γιατί, πραγµατικά,
µου έκανε τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι δεν θυµηθήκατε
και δεν αναφέρατε την από τότε έντονα καταγεγραµµένη αντίδρασή µου και διαφοροποίησή µου σε αυτό το ζήτηµα, όταν -και
το θυµάστε πολύ καλά- ζητήσατε από όλους µας συναίνεση
πάνω στο θέµα των αποσπάσεων. Και εγώ σας έθεσα και σας δικαιολόγησα τη διαφοροποίησή µου εις ευήκοον όλων των άλλων
εκπροσώπων των κοµµάτων.
Ειλικρινά, λοιπόν, µου κάνει εντύπωση αυτή η επιλεκτική
µνήµη, κύριε Υπουργέ, και ο τρόπος που µεταφέρετε τα γεγονότα διαφορετικά από το πώς συνέβησαν.
Σας τονίζω, λοιπόν, τη θέση µου, η οποία είναι ξεκάθαρη και η
οποία λέει ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται καµµία απολύτως απόσπαση δικαστικών υπαλλήλων είτε σε πολιτικά γραφεία,
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είτε σε αρχές και οργανισµούς όχι µόνο για ποσοτικούς ή για
πρακτικούς λόγους, που, βεβαίως, είναι πολύ σηµαντικοί λόγοι
και αυτοί, αλλά κυρίως για την προάσπιση των θεσµικών εχέγγυων, τα οποία φέρουν λόγω της ιδιότητάς τους. Η απόσπαση
ενός δικαστικού υπαλλήλου σε τέτοιες θέσεις βεβαίως και φέρει
και µία ταυτότητα, αν θέλετε, και έναν χαρακτήρα που είναι
ασύµβατη µε το συνταγµατικό τους ρόλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι ειλικρινά εµείς
ως Κίνηµα Αλλαγής επιδιώκουµε τη συναίνεση, τη συµφωνία και
θεωρούµε ότι, ναι, η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι το πιο δηµιουργικό κοµµάτι της Αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό τον λόγο προσερχόµαστε εδώ πέρα όχι µε ιαχές, όχι µε αφορισµούς, όχι µε
συνθήµατα, αλλά µε παρατηρήσεις, µε πολύ συγκεκριµένη αιτιολόγηση των αντιρρήσεων µας και µε πολύ συγκεκριµένες αντιπροτάσεις, όπως αυτές τις οποίες σας κατέθεσα. Γιατί ακριβώς
ο στόχος o δικός µας είναι να συµβάλουµε στην καλή νοµοθέτηση και στην σωστή αλλαγή. Και θέλουµε οι νόµοι που ψηφίζει
το ελληνικό Κοινοβούλιο να είναι καλοί νόµοι για τους Έλληνες
πολίτες.
Ζητούµε, λοιπόν, να ακούσετε τη φωνή µας, να ακούσετε τα
επιχειρήµατά µας, να προχωρήσετε στις διορθώσεις που πρέπει
να γίνουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γιαννακοπούλου, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Με αυτό το
σκεπτικό και µε αυτή την προϋπόθεση ότι θα µας ακούσετε και
θα προβείτε στις αλλαγές, ψηφίζουµε «ναι» επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο θα πάρει τώρα η κ. Μαρία Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχω τον χρόνο, κύριε Υπουργέ, να τοποθετηθώ για τη
βροχή των τροπολογιών που φέρατε µέχρι χτες το βράδυ.
Ωστόσο, πραγµατικά, τουλάχιστον η τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας είναι πρόκληση. Θα τοποθετηθεί αναλυτικά σε αυτή ο
Χρήστος Κατσώτης στη συνέχεια. Επιχειρείτε µε τον ισχυρισµό,
δήθεν, της ταχείας απονοµής των συντάξεων, να κάνετε ακόµα
ένα βήµα στην ιδιωτικοποίηση και της απονοµής τους, δηλαδή
στη σταδιακή απόσυρση του κράτους από την ευθύνη απέναντι
στην κοινωνική ασφάλιση.
Και βέβαια, αν πραγµατικά θέλετε να προχωρήσετε σε ταχεία
απονοµή, να προσλάβετε προσωπικό που λείπει από αυτές τις
υπηρεσίες και µην επιχειρήσετε να παραµυθιάσετε τους δικηγόρους, τους νέους και αυτοαπασχολούµενους, ότι θα µπορέσουν
να εργαστούν πάνω σε αυτό, όταν είναι δεδοµένο ότι τη µερίδα
του λέοντος θα την πάρουν οι µεγάλες δικηγορικές εταιρείες
που θα κάνουν χρυσές µπίζνες µε τις ανάγκες των ασφαλισµένων.
Κύριε Υπουργέ, η ψήφιση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
που συζητείται σήµερα στην Ολοµέλεια επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί από την Κυβέρνηση, λίγο πολύ βέβαια και από τα υπόλοιπα κόµµατα που συναινούν σε αυτόν, ως επιβεβληµένος και
κατά κάποιο τρόπο ουδέτερος εκσυγχρονισµός για τα ζητήµατα
που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων.
Μπορεί, όµως, τέτοιου είδους αλλαγές να έχουν ουδέτερο χαρακτήρα; Έχουν συνολικά οι αλλαγές που συντελούνται στον
τοµέα της δικαιοσύνης ουδέτερου χαρακτήρα; Ούτε έχουν ούτε
θα µπορούσαν να έχουν.
Κατά τις συνεδριάσεις που προηγήθηκαν στην επιτροπή ο κύριος Υπουργός φάνηκε να δυσκολεύεται ή να µη θέλει να κατανοήσει την κριτική που ασκεί το ΚΚΕ σε µία σειρά αλλαγές που
επιδιώκουν να διαµορφώσουν µία δικαιοσύνη πιο φιλική στις
ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και κατ’ επέκταση εχθρική
και πιο δύσκολα προσβάσιµη στα λαϊκά στρώµατα.
Τι σηµαίνει αλήθεια όταν επαναλαµβάνεται ότι η δικαιοσύνη
διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας; Δεν έχει η οικονοµική ανάπτυξη συγκεκριµένο ταξικό
πρόσηµο; Είναι τελικά η καπιταλιστική ανάπτυξη για όλους; Η
απάντηση στο ερώτηµα αυτό δεν απαιτεί θεωρητικές γνώσεις σε
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ζητήµατα πολιτικής οικονοµίας. Προκύπτει αβίαστα από την
πραγµατικότητα που βίωσαν οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα που πάνω στους δικούς τους τσακισµένους µισθούς, στη
ζωή-λάστιχο, στις διαλυµένες εργασιακές τους σχέσεις, στις µνηµονιακές απαγορεύσεις των µόνιµων προσλήψεων που τόσες
µέρες αναµασάτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ ψάχνοντας δήθεν την αιτία της
τραγικής υποστελέχωσης των δικαστηρίων, πάνω σε αυτά χτίστηκαν οι πολλαπλές ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, η διάσωση και ο πολλαπλασιασµός των µεγάλων επιχειρηµατικών
κερδών, όπως ετοιµάζεται να γίνει και τώρα. Γι’ αυτό φέρνετε
βροχή τις αντεργατικές ανατροπές.
Σε αυτές τις ανάγκες δεν µπορεί να µην ευθυγραµµιστεί η δικαιοσύνη κι αυτό βέβαια δεν το έχετε κρυφό. Το καταγράψατε
γλαφυρά στην έκθεση Πισσαρίδη και το υλοποιείτε κατά γράµµα.
Τι άλλο µπορεί να σηµαίνει όταν παραδέχεστε ότι όποιες µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της δικαιοσύνης είναι κοµβικής σηµασίας
στην απορρόφηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης;
Και µάλιστα είναι τέτοια η σπουδή σας που ο κύριος Υπουργός
δικαιολογούσε τον απαράδεκτο αποκλεισµό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων από την τουλάχιστον αυτονόητη συµµετοχή της κατά τη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία του Κώδικα
Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, στην ανάγκη επίσπευσης των µεταρρυθµίσεων ώστε να µην
χαθούν οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης. Και µετά δήθεν αθώα
απορείτε «Μα, καλά που βρίσκετε τη σύνδεση στους δικαστικούς
κώδικες µε την ανάγκη προώθησης των επιχειρηµατικών συµφερόντων;».
Τι άλλο µπορεί να σηµαίνει αυτή η κυνική παραδοχή και στην
έκθεση Πισσαρίδη ότι η δικαιοσύνη πρέπει να µετατραπεί από
παράγοντα αβεβαιότητας σε παράγοντα εµπιστοσύνης των επενδυτών; Μα, τίποτα λιγότερο από αυτό που σπεύσατε να υλοποιήσετε.
Ποια ήταν, αλήθεια, η πρώτη αλλαγή στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης, που κρατάει τη σηµαία, αν θέλετε, των µεταρρυθµίσεων, δίνει το στίγµα και -µε συγχωρείτε- αλλά βγάζει µάτι; Τα
ταχύρρυθµα επενδυτικά τµήµατα, διαδικασίες πολυτελής µε
εξειδικευµένους δικαστές για να µη βρεθεί ούτε πετραδάκι στον
δρόµο των επενδυτών της πράσινης ενέργειας, των ψηφιακών
κολοσσών και άλλων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση Πισσαρίδη µπαίνει ο
στόχος για επέκταση των ειδικών τµηµάτων και σε άλλα ζητήµατα σηµαντικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, όπως ο ανταγωνισµός, η πτώχευση, η εταιρική διακυβέρνηση, θέτοντας µάλιστα
και ζήτηµα να προσανατολίζεται η εκπαίδευση ακόµα των δικαστών στα θέµατα αυτά µε σχετικά µαθήµατα στη σχολή. Να
ποιος θέτει τις προτεραιότητες.
Αν, αλήθεια, κόπτεστε το ίδιο για την ταχύτητα και την ποιότητα απονοµής της δικαιοσύνης για όλους, γιατί δεν κάνετε το
ίδιο για τις λαϊκές υποθέσεις; Γιατί δεν διορίζετε εξειδικευµένους
δικαστές για να κάνετε οικογενειακά δικαστήρια, πλαισιωµένα
από τους ανάλογους ειδικούς επιστήµονες που είκοσι χρόνια
τώρα έχουν προβλεφθεί µε νόµο, αλλά µένουν στα χαρτιά.
Για τους εργαζόµενους που κάνουν χρόνια ολόκληρα για να
πάρουν δεδουλευµένα τους µισθούς, για να πάρουν τις συντάξεις τους, γιατί δεν κάνετε πολυτελή τµήµατα µε εξειδικευµένους
δικαστές και πλήρη στελέχωση να δικάζονται µια ώρα αρχύτερα
οι υποθέσεις τους;
Και όχι µόνο αυτό δεν κάνετε, αλλά όταν καταφέρουν και ξεπεράσουν τους σκοπέλους που έχετε όλοι σας νοµοθετήσει και
απεργήσουν ή κινητοποιηθούν, τότε στο άψε-σβήσε συνεδριάζουν τα δικαστήρια για να βγάλουν την απεργία παράνοµη και
καταχρηστική.
Και έχετε βέβαια το θράσος και µιλάτε για δικαιοσύνη για
όλους όταν στην Αθήνα την περίοδο που πάγωσαν όλες οι διαδικασίες στα δικαστήρια, µέσα στις τρεις µοναδικές εξαιρέσεις
ήταν και οι αγωγές ενάντια στις απεργίες. Να, λοιπόν, ποια είναι
η συνεισφορά σας στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης.
Κάνετε, όµως, κι άλλη συνεισφορά µε την καθιέρωση της ιδιωτικής διαµεσολάβησης που ευνοεί ξεκάθαρα το ισχυρό µέρος σε
κάθε διαφορά, τους κατ’ εξοχήν οικονοµικά ισχυρότερους, την
εργοδοσία, τους επιχειρηµατικούς , τις τράπεζες.
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Αυτός ο χαρακτήρας της δικαιοσύνης υπαγόρευε τις αλλαγές
και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Μια ακόµα συλλογική εργασία διαδοχικών κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ
που σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες αλλαγές στον Πτωχευτικό
Κώδικα διαµόρφωσε το έδαφος για µαζικές κατασχέσεις και
πλειστηριασµούς σε βάρος των εργαζοµένων και των λαϊκών
στρωµάτων, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις πλέον
πρόσφατες ρυθµίσεις για την ουσιαστική επανέναρξη των πλειστηριασµών από τον Ιούνη και την έλλειψη προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Εποµένως οι προτεραιότητες που θέτετε για την επιτάχυνση
της δικαιοσύνης είναι αυτές που αποκαλύπτουν και ποιος είναι ο
χαρακτήρας που αυτή θέλετε να έχει. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων. Θέτετε, λοιπόν,
διακριτικά ως σκοπό του κώδικα, στο πρώτο µάλιστα άρθρο του
νοµοσχεδίου, την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων. Όµως µπορεί τελικά να
υπάρξει έστω και κατ’ αρχήν συζήτηση για αναβάθµιση, όταν δεν
αντιµετωπίζονται οι χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε όλη τη
χώρα, τη στιγµή που υπάρχουν δικαστικές υπηρεσίες που λειτουργούν µε λιγότερα από πενήντα τοις εκατό των προβλεπόµενων υπαλλήλων; Όταν παραµένουν τα εκρηκτικά κτηριακά
προβλήµατα και οι τόσες ελλείψεις υλικοτεχνικών υποδοµών στα
δικαστήρια;
Για παράδειγµα, µπορείτε να µιλάτε για αναβάθµιση των υπηρεσιών όταν το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά στεγάζεται σε κτήριο που
έχει κριθεί ακατάλληλο από το 2018 και στο Πρωτοδικείο Πειραιά
-όχι σε κάποιο αποµακρυσµένο επαρχιακό ειρηνοδικείο- οι εργαζόµενοι δουλεύουν ακόµα σε κτήριο µε αµίαντο; Ποια είναι, αλήθεια, η αξιοπρεπής, ορθολογική και δηµιουργική εργασία στην
οποία αναφέρεται το κώδικας;
Πώς συµβαδίζουν αυτά µε την επιταγή για την εξασφάλιση
συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. Όταν, για παράδειγµα, οι γιατροί υπηρεσίας που έχουν προβλεφθεί ήδη από τον νόµο του
2015 για τα δικαστήρια, δεν έχουν προσληφθεί από καµµία κυβέρνηση µέχρι σήµερα; Να µη µιλήσουµε βέβαια για τα µέτρα
προστασίας των δικαστηρίων εν µέσω πανδηµίας που ανοίγουν
για ακόµη µια φορά χωρίς καν να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητοι εµβολιασµοί των δικαστών και των υπαλλήλων.
Αν, λοιπόν, ενδιαφερόσασταν πράγµατι για την αναβάθµιση,
θα αυξάνατε τις αµοιβές των δικαστικών υπαλλήλων οι οποίες
κατακρηµνίστηκαν µε τις µνηµονιακές περικοπές, θα φρόντιζαν
να αµείβεται η υπερωριακή τους εργασία, να αυξηθούν τα οδοιπορικά των επιµελητών τα οποία παραµένουν καθηλωµένα.
Και ενώ, λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήµατα παραµένουν άλυτα και
χρονίζουν, αναβαθµίζονται µόνο οι διαδικασίες αξιολόγησης των
δικαστικών υπαλλήλων, ντυµένης µάλιστα µε το µανδύα του ιδιαίτερου θεσµικού ρόλου του δικαστικού υπαλλήλου ως αρωγού
της δικαιοσύνης. Υπό αυτό το µανδύα καταβάλλεται ειδική προσπάθεια προκειµένου να ενσωµατωθούν πλήρως στις αστικές
στοχεύσεις για τη δικαιοσύνη.
Αυτό, βέβαια, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτόν τον χαρακτήρα έχει αξιολογήσει σε µια σειρά κλάδους του δηµοσίου. Δεν
έχει βέβαια καµµία σχέση µε την ανάγκη επιστηµονικής, τεχνικής,
επαγγελµατικής στήριξης των δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε οι
ίδιοι και οι δηµόσιες υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες,
πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθµισµένων κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώµατα. Γίνεται µε άλλα κριτήρια. Γίνεται µε
κριτήρια τέτοια που καλλιεργούν τον ανταγωνισµό και µετατρέπεται τελικά η αξιολόγηση σε εργαλείο πειθαναγκασµού και εντατικοποίησης της εργασίας, ιδίως όταν γίνεται σε συνθήκες
τραγικών ελλείψεων και υποστελέχωσης.
Αλήθεια, σε υπηρεσίες µε 40% και 50% κενές θέσεις πώς θα
µετράτε την ποιοτική και ποσοτική εργασιακή απόδοση των
υπαλλήλων; Όταν ένας υπάλληλος δουλεύει για δύο ή για τρεις
ή κρατάει µόνος του την υπηρεσία ολόκληρη, όπως γίνεται στο
Ειρηνοδικείο Λήµνου, η ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων τι άλλο θα σηµαίνει από το να γίνει «λάστιχο», για να µπορέσει στοιχειωδώς να αντεπεξέλθει στις ανάγκες; Το ζήτηµα,
εποµένως, δεν είναι γενικά η αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων, όπως και γενικά βέβαια των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά
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και µε ποια κριτήρια, µε ποιο περιεχόµενο και για ποιον σκοπό
αυτή γίνεται.
Αντίστοιχα, βέβαια, και το ζήτηµα δεν είναι γενικά η επιµόρφωση των εργαζοµένων, προκειµένου να παρακολουθούν τα νέα
δεδοµένα, αλλά το προβληµατικό είναι ότι αυτή αποκτά το χαρακτήρα της διά βίου µετεκπαίδευσης µε µεγάλη µοριοδότηση,
ενισχύοντας τελικά τον ανταγωνισµό ανάµεσα στους εργαζόµενους και εισάγοντας ανεπίτρεπτες διαφοροποιήσεις που θα συσχετισθούν και µε τη µισθολογική τους θέση σε µια πορεία.
Μάλιστα, µε τα σεµινάρια αυτά µέχρι τώρα δεν έχουµε δει τη
σχετική αλλαγή που υποσχεθήκατε, κύριε Υπουργέ. Μοριοδοτούνται ακόµα τα πτυχία, οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι
των εργαζοµένων.
Αντί, λοιπόν, να λύσετε τις αιτίες που δηµιουργούν τις καθυστερήσεις, την υπαρκτή πολλές φορές υποβάθµιση των υπηρεσιών, αυξάνετε τα εµπόδια για να µπορεί τελικά να κριθεί ένας
υπάλληλος άριστος για προσφορά έργου από το οποίο λέτε ότι
προέκυψε σηµαντικό όφελος στην υπηρεσία. Από τη σκοπιά σας,
βέβαια, µια τέτοια επιλογή είναι απόλυτα δικαιολογηµένη, γιατί
είναι επιβεβληµένη η πειθάρχηση των δικαστικών υπαλλήλων σε
αυτούς τους στόχους που θέτει το αστικό κράτος.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη διαφωνούµε και µε την αυστηροποίηση του πλαισίου των πειθαρχικών ποινών, ιδίως όταν η
πρόσφατη πείρα από το πώς τα πειθαρχικά συµβούλια χρησιµοποιήθηκαν κατ’ επανάληψη για να τροµοκρατήσουν και να φιµώσουν τους -κατά τα άλλα- ήρωες γιατρούς, όταν αναδείκνυαν µε
τις κινητοποιήσεις τους τις δραµατικές ελλείψεις στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας, γεννά έναν ευρύτερο προβληµατισµό για το
πώς τέτοιο αυστηρό πλαίσιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Έχουµε, λοιπόν, άδικο να θεωρούµε επικίνδυνες αντίστοιχες
ρυθµίσεις που προβλέπονται στον κώδικα, όπως το άρθρο 94
που προβλέπει ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν µπορούν να εκδηλώνουν ή να διαδίδουν τις πολιτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή
χρησιµοποιώντας την ιδιότητά τους; Δηλαδή, οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωµα να ασκούν κριτική στην αντιλαϊκή πολιτική; Δεν έχουν δικαίωµα να συζητούν για τα αιτήµατα µιας
απεργίας τους, που προφανώς και έχουν πολιτικό χαρακτήρα;
Και µάλιστα, αυτή η ρύθµιση εντάσσεται υποκριτικά στο άρθρο
περί του δικαιώµατος ελευθερίας της έκφρασης.
Ακόµα, βέβαια, πιο αποκαλυπτική για τις επιδιώξεις σας είναι
η δηµιουργία των δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων που
στην πράξη διαµορφώνει µια ξεχωριστή, ενδιάµεση, θα µπορούσε να πει κανείς, κατηγορία µεταξύ δικαστών και υπαλλήλων
ως µια ελίτ ανάµεσα στους υπαλλήλους µε ειδικό καθεστώς και
µισθολογική εξέλιξη και µάλιστα µε καθήκοντα που δεν προσδιορίζονται ενιαία και µε σαφήνεια, όπως σωστά ασκείται η κριτική
στα συγκεκριµένα άρθρα, αλλά µέσω των εκάστοτε κανονισµών
των δικαστηρίων.
Σε αυτούς τους κλάδους, µάλιστα, εισάγετε και µια σειρά αντιδραστικές ρυθµίσεις, όπως η δυνατότητα που δίνετε στον δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό που προΐσταται των υπαλλήλων
να επιβάλει την εργασία τους κατ’ οίκον ή σε διαφορετικό από
το προβλεπόµενο ωράριο, ρυθµίσεις που έρχονται να πατήσουν
σε µια γενικότερη κατεύθυνση που υπάρχει για επέκταση του
ωραρίου, όπως βέβαια και οι περιορισµοί στη συµµετοχή τους
στην πολιτική ζωή, αλλά και οι προβλέψεις για αξιολόγηση του
υπαλλήλου µε βάση το ήθος του. Μας γεννά τουλάχιστον προβληµατισµό για το πως τέτοιες διατάξεις µπορεί να αξιοποιηθούν. Και εδώ, βέβαια, είναι αποκαλυπτικές οι προτεραιότητες
που θέτετε µε τη δηµιουργία των δύο αυτών κλάδων που βρίσκονται πολύ µακριά από τις πραγµατικές ανάγκες τόσο των εργαζοµένων στον χώρο της δικαιοσύνης όσο και συνολικότερα.
Και βέβαια, αν τον κλάδο δικαστικής επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων οι ίδιες οι δικαστικές ενώσεις τον έχουν κρίνει τουλάχιστον περιττό, αφού τα ζητήµατα επικοινωνίας τους µε τον
Τύπο και τους διάφορους φορείς τα χειρίζονται οι ίδιες κατά την
κρίση τους, πόσω µάλλον δεν µπορώ να φανταστώ ότι η οικοδόµηση εµπιστοσύνης των πολιτών προς τη δικαιοσύνη θα χτιστεί
µε αναρτήσεις και «like» των δικαστικών αποφάσεων στα σόσιαλ
µίντια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ωστόσο, ο χαρακτήρας του κλάδου τεκµηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου δίκαια συγκεντρώνει εντονότερο προβληµατισµό, ιδίως από τη σκοπιά της ευθυγράµµισης των δικαστικών
αποφάσεων που επιχειρείται µέσω της ενοποίησης της νοµολογίας των ανωτάτων δικαστηρίων και µε αυτή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνολικά µε το Ενωσιακό Δίκαιο. Και το
κρίσιµο δεν είναι, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί, αν οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι σε θέση να επιβάλουν αυτή την ευθυγράµµιση στην κρίση των δικαστών, αλλά η συνολική αυτή προσπάθεια
που γίνεται µε διάφορους τρόπους από τη µεριά του αστικού κράτους, όπως για παράδειγµα ήταν οι κατευθύνσεις που δίνονταν
ήδη από τη Σχολή Δικαστών για την απόρριψη αιτήσεων δανειοληπτών στις υποθέσεις υπερχρεωµένων νοικοκυριών, το εργαλείο
της πιλοτικής δίκης που παίζει κατ’ εξοχήν τέτοιον ρόλο στο όνοµα
της επιτάχυνσης. Η επιλογή αυτή συνδέεται άµεσα µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης ως αρωγού των επιχειρηµατικών οµίλων. Υπηρετεί βαθύτερες στοχεύσεις για τον ασφυκτικό έλεγχο της
νοµολογίας σε όφελός τους, µην τυχόν και ξεφύγει οποιαδήποτε
προοδευτική προσέγγιση για τα συµφέροντα του λαού.
Οι αλλαγές, λοιπόν, που έρχονται στον Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων δεν µπορεί να εξετάζονται σαν να έρχονται σε κενό
αέρα. Είναι ενταγµένες στους άξονες που χαράχτηκαν και υλοποιούνται βήµα-βήµα από την ίδια την έκθεση Πισσαρίδη, που,
µεταξύ άλλων, µιλάει για κλείσιµο και συγχώνευση δικαστηρίων
της επαρχίας, για τον στενότερο έλεγχο των δικαστών µέσω των
διαδικασιών αξιολόγησης, την επέκταση του ωραρίου των δικαστικών υπαλλήλων, αλλαγές που δεν αποσκοπούν φυσικά στην
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζοµένων στη δικαιοσύνη, αλλά στη
µετατροπή του δικαστικού συστήµατος σε πηγή εµπιστοσύνης
για νέες επενδύσεις.
Σε αυτό, βέβαια, δεν πρόκειται να συναινέσουµε, γι’ αυτό και
καταψηφίζουµε τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο τώρα έχει
ο αγορητής από την Ελληνική Λύση, ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όταν συζητάµε, ξέρετε, για ένα νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουµε πολύ υψηλές προσδοκίες
όλοι µας, όχι επειδή είστε ή δεν είστε ιδιαίτερα ικανός ή παραγωγικός, απλώς γιατί πρέπει να βοηθήσουµε τη φουκαριάρα τη
δικαιοσύνη. Έχουµε ελπίδες ότι θα µπορέσουµε να αλλάξουµε
πράγµατα στον χώρο της δικαιοσύνης προς το καλύτερο, ότι θα
µπορέσουµε δηλαδή να λύσουµε προβλήµατα, παθογένειες, τα
οποία γνωρίζετε και εσείς ότι ταλαιπωρούν επί δεκαετίες και
τους πολίτες, τους δικαστές, τους υπαλλήλους, τους δικηγόρους, γενικότερα όλο το σύστηµα.
Όταν µιλάµε όµως για δικαιοσύνη, µιλάµε για ορθή απονοµή
δικαιοσύνης και εκεί θα πρέπει να εστιάσουµε. Μιλάµε για τη δικαιοσύνη που έχει έναν πρωταρχικό στόχο. Ποιος είναι ο στόχος
της δικαιοσύνης; Η προστασία του πολίτη, η προστασία των δικαιωµάτων του. Αυτό είναι το σηµαντικό. Μιλάµε για τη δικαιοσύνη στην οποία καταφεύγει ο πολίτης, ο αδικηµένος, ο
αδύνατος, για να βρει το δίκιο του απέναντι σε παρανοµίες, απέναντι σε αδικίες, απέναντι σε συµφέροντα διάφορα και τα λοιπά.
Γι’ αυτό, εξάλλου, και η δικαιοσύνη, κύριε Τσιάρα, πρέπει να
είναι ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από διάφορες σειρήνες, από
µεθοδεύσεις διάφορες και από συµφέροντα. Η αλήθεια, όµως,
είναι ότι η κατάσταση που επικρατεί στα δικαστήρια της χώρας
µας -δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ
καλά- κάθε άλλο παρά ειδυλλιακή ή ικανοποιητική είναι. Μεγάλες
ελλείψεις σε δικαστές, σε προσωπικό, σε συνδυασµό µε την έλλειψη υποδοµών και εξοπλισµού και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
έχουν συσσωρευθεί εκατοντάδες υποθέσεις στα δικαστήρια, ιδίως
πρώτης γραµµής δικαστήρια, ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία.
Ερώτηση: Απονέµεται αλήθεια δικαιοσύνη, όταν για παράδειγµα µια αγωγή παίρνει δικάσιµο και δικάζεται χρόνια µετά;
Ερώτηση δεύτερη: Απονέµεται δικαιοσύνη, όταν απόφαση ασφαλιστικών µέτρων κάνει πάνω από έναν χρόνο να βγει; Και ειδικά
τώρα µε τους περιορισµούς, λόγω πανδηµίας και όλα αυτά, τα
πράγµατα έχουν γίνει πολύ-πολύ χειρότερα.
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Η δικαιοσύνη, όµως, τα δικαστήρια δεν είναι µαγαζιά εστίασης,
για να τα κλείσουµε, όπως τα κλείσαµε. Δεν είναι ούτε «take
away» ούτε «click away», δεν µπορείς να βάλεις λουκέτο. Είδαµε,
λοιπόν, ότι τα µέτρα που πήρατε δεν πέτυχαν, ούτε στην εστίαση
φυσικά και σε όλο το σύστηµα εξωτερικά και στο λιανεµπόριο,
προφανώς ούτε και στη δικαιοσύνη, που θα µπορούσε να δουλεύει, να λειτουργεί µε µέτρα, µε ασφάλεια, µε αποστάσεις και
τα λοιπά. Να µην κλείσει τουλάχιστον.
Τα λουκέτα έγιναν µόνιµα. Πολλά από τα λουκέτα που µπήκαν
έγιναν µόνιµα. Κάποιοι άνθρωποι συµπολίτες µας δεν θα ανοίξουν ξανά το µαγαζάκι τους. Πολλαπλασιάστηκαν πάρα πολλά
λουκέτα µε τους ανθρώπους της αγοράς, αν θέλετε, να βρίσκονται σε απόγνωση.
Γι’ αυτό η δικαιοσύνη και γι’ αυτό τα δικαστήρια δεν νοείται,
δεν γίνεται να κατεβάζουν ρολά, γιατί η δικαστική λειτουργία
είναι αυτή που προστατεύει, είναι αυτή που διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών, τη δηµοκρατία µας και τα δικαιώµατα των
πολιτών σε µια ευνοµούµενη πολιτεία.
Κανείς δεν αρνείται πραγµατικά ότι ο τρόπος απονοµής της
δικαιοσύνης πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ότι τα δικαστήρια πρέπει
να ενισχυθούν και σε προσωπικό και σε υποδοµές, αλλά και να
εκσυγχρονιστούν.
Έχετε πει πολλές φορές, κύριε Τσιάρα, ότι µε τα νοµοσχέδια
που φέρνετε, στα οποία έχουµε συνεργαστεί σχεδόν σε όλα, βάζετε µικρά λιθαράκια -αυτό λέτε χαρακτηριστικά πάντα, ένα
µικρό λιθαράκι-, κάνετε µικρά βήµατα, για να κάνετε πράξη την
ορθή απονοµή της δικαιοσύνης. Tώρα, µε αυτό το νοµοσχέδιο
τροποποιείτε τη νοµοθεσία για τους δικαστικούς υπαλλήλους.
Εισάγετε, µεταξύ άλλων, νέες κατηγορίες υπαλλήλων για να ενισχυθεί το έργο της δικαιοσύνης.
Εµείς, ως Κόµµα, ως Ελληνική Λύση, δεν αµφισβητούµε τις
καλές προθέσεις σας. Φοβάµαι, όµως, και φοβόµαστε ότι έχετε
ξεκινήσει µε λάθος αφετηρία για άλλη µία φορά.
Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι απαραίτητο να βοηθήσουµε
τους δικαστές και στο έργο τους και στο λειτούργηµά τους. Σηκώνουν πραγµατικά ένα πολύ µεγάλο φορτίο στις πλάτες τους
και η πολιτεία πρέπει να παίρνει µέτρα και να είναι αρωγός σε
αυτούς.
Από τη µεριά τους, όµως, και οι δικαστικοί υπάλληλοι, µε τις
τόσες ελλείψεις και δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, προσπαθούν
να συνδράµουν στο έργο των δικαστών. Γι’ αυτό τα µέτρα της
πολιτείας δεν πρέπει να είναι µονόπλευρα ή µονοθεµατικά, όπως
εδώ. Πρέπει να εστιάζουν, δηλαδή να έχουν εφαρµογή και θετικό
αντίκτυπο σε όλους όσους επιτελούν έργο είτε άµεσα είτε έµµεσα στην απονοµή της δικαιοσύνης και το κυριότερο να είναι
προσαρµοσµένα στην ελληνική πραγµατικότητα.
Γιατί το λέω τώρα αυτό; Γιατί νοµοθετείτε µια νέα κατηγορία
δικαστικών υπαλλήλων, µια νέα -ας το πούµε έτσι, για να καταλάβει ο κόσµος- ενδιάµεση κατηγορία υπαλλήλων µεταξύ δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Αυτοί θα είναι οι νέοι υπάλληλοι
που νοµοθετείτε σήµερα. Ουσιαστικά, µιλάµε για βοηθούς δικαστών, όπως έχει ο προπονητής τον βοηθό του. Πρόκειται για assistant judge. Να το πω κάπως έτσι: βοηθός δικαστή. Θα
επικουρούν τους δικαστές, θα τους βοηθούν, κατ’ αρχάς, µάλλον
στα ανώτατα δικαστήρια.
Λέτε ότι το σύστηµα αυτό έχει µεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό
-το είπατε- ότι αυτοί οι βοηθοί στο εξωτερικό υπάρχουν, λειτουργούν µε επιτυχία σε πολλές χώρες και είπατε και παραδείγµατα,
όπως στην Αµερική, την Αυστραλία κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, εγώ σας πιστεύω, πραγµατικά σας πιστεύουµε
όταν µας λέτε ότι στο εξωτερικό το σύστηµα αυτό λειτουργεί.
Καµµία αµφιβολία δεν έχουµε. Λειτουργεί. Όµως, µήπως εδώ ενδιαφέρει, µάς διαφεύγει ή σάς διαφεύγει κάτι πάρα πολύ σηµαντικό;
Ερώτηση: Αντιµετωπίζουν τα δικαστήρια αυτών των κρατών,
στα οποία αναφερθήκατε, τα προβλήµατα που έχουν τα ελληνικά
δικαστήρια;
Δεύτερη ερώτηση: Έχουν οι χώρες αυτές µεγάλες ελλείψεις
στις γραµµατείες των δικαστηρίων όσων ανεβαίνουν στην έδρα,
όσων είναι γραµµατείς και εισαγγελείς;
Τρίτη ερώτηση: Έχουν µεγάλα κενά σε οργανικές θέσεις τόσο
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δικαστών όσο και υπαλλήλων;
Τέταρτη ερώτηση: Έχουν τα προβλήµατα που συναντάµε σε
πολλά δικαστήρια σε κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδοµές
στο εξωτερικό, όπως εδώ στην Ελλάδα;
Χρειάζεται να σας πω εγώ, κύριε Υπουργέ, την κατάσταση
πολλών κτηρίων στην Ευελπίδων ή σε πολλά περιφερειακά πρωτοδικεία και ειρηνοδικεία, που δεν έχουν κατάλληλες δικαστικές
αίθουσες ή ότι πολλές γραµµατείες στην επαρχία στελεχώνονται
και υπολειτουργούν ακόµη και µε έναν υπάλληλο και ταλαιπωρούνται οι πάντες µε αυτή την κατάσταση;
Αυτά δεν προηγούνται; Θέλω να πω ότι δεν θα έπρεπε να λύσουµε λίγο αυτά και να φτάσουµε και σε αυτό; Είναι λιθαράκι και
αυτό, αλλά κάντε τοµές σηµαντικές. Αυτά δεν πρέπει να αντιµετωπιστούν από την πολιτεία κατά προτεραιότητα, για να φτάσουµε και εδώ και µετά να δούµε τι µπορούµε επιπλέον να
κάνουµε και τι άλλο πρέπει να γίνει;
Νοµίζω ότι και εσείς δεν διαφωνείτε µε αυτά που ανέφερα και
θα σας ακούσω µετά µε προσοχή. Όµως, αυτή ακριβώς είναι η
ειδοποιός διαφορά και φαίνεται ποιες είναι οι προτεραιότητες
της κάθε κυβέρνησης και συγκεκριµένα τώρα που µιλάµε της
δικής σας Κυβέρνησης. Εσείς, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, κάνετε λόγο για σύντµηση δικαιοσύνης.
Είναι κάτι που είπατε και εσείς, κύριε Τσιάρα, στην τελευταία
συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής. Αυτό είπατε. Εµείς, όµως,
ως Ελληνική Λύση κάνουµε λόγο και επιδιώκουµε ορθή, γρήγορη
απονοµή δικαιοσύνης και όχι σύντµηση. Γρήγορη απονοµή και
ορθή της δικαιοσύνης επιδιώκουµε.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να κάνετε fast track. Δεν
γίνεται. Για να λύσετε το πρόβληµα, fast track κάνετε. Αυτό πάτε
να κάνετε. Δεν σηµαίνει διεκπεραίωση µιας υπόθεσης, αλλά αποτελεσµατική δικαστική προστασία του πολίτη σε εύλογο και σύντοµο χρονικό διάστηµα. Δεν γίνεται να τα «τσουβαλιάζω» όλα.
Εσάς σας νοιάζει να βγουν τα νούµερα, τα statistics. Τι να πω;
Τόσες υποθέσεις είχα, τόσες τις πήγα, άρα πέτυχα. Είναι, για να
ικανοποιήσετε τα θέλω και τα συµφέροντα των δανειστών, των
πιστωτών, των τραπεζών. Εµάς µας ενδιαφέρει ο πολίτης, µας
ενδιαφέρει ο άνθρωπος που είναι πίσω από τους αριθµούς που
βλέπετε εσείς.
Ακριβώς αυτό κάνετε και µε τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, µε
τις χιλιάδες συσσωρευµένες υποθέσεις στα ειρηνοδικεία. Με το
να παρακάµπτετε διαδικασίες, µε το να µπλέκετε διαδικασίες και
σε κάθε περίπτωση µε το να προσθέτετε ακόµη περισσότερα
βάρη στους πολίτες αυτό κάνατε. Αφού προηγουµένως νοµοθετήσατε την πτώχευσή τους, αφού, βέβαια, συµφωνήσατε να βγάλετε στο σφυρί τα σπίτια τους, τους κάνετε ουσιαστικά
ενοικιαστές στα σπίτια τους.
Αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Πρέπει να λέγονται, πρέπει να
επισηµαίνονται. Μιλάµε για τις θυσίες, για τους κόπους των Ελλήνων πολιτών.
Όµως, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε, ξέρετε, απέναντι στους Έλληνες -όχι εσείς προσωπικά, το κόµµα σας ναι και όλοι όσοι κυβέρνησαν- ήσασταν πολύ αυστηροί, αδυσώπητοι, θα έλεγα,
πάρα πολλές φορές και η πολιτεία εξαντλεί την αυστηρότητά της
στους συµπολίτες µας.
Βέβαια, εδώ, δεν ισχύει το ίδιο για άλλες κατηγορίες, όπως,
για παράδειγµα, -θα το πω- για τους παράνοµους µετανάστες,
που, όπως λέτε, θέλετε να τους µπολιάσετε και στην πατρίδα
µας. Εδώ δείχνετε ένα άλλο πρόσωπο. Έχετε ευνοϊκές ρυθµίσεις, προνόµια, σπίτια, δωρεάν νοµική υποστήριξη, ενώ για τον
Έλληνα δεν ισχύει αυτό. Και ο Έλληνας παλεύει για την επιβίωση
µε πρόσβαση στη δικαιοσύνη και πολλές φορές αυτή η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι και ακριβή, πάρα πολύ ακριβή, αλλά
και απλησίαστη.
Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγµατα. Αυτές είναι οι επιλογές και
οι προτεραιότητες της Κυβέρνησής σας. Και στο πλαίσιο αυτό,
µε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, είναι προτεραιότητα
αυτή τη στιγµή η σύσταση νέου κλάδου στους δικαστικούς υπαλλήλους, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιό σας; Εντάξει, κακό δεν είναι,
αλλά θα είναι έναν τρόπο τινά γραφείο Τύπου. Αυτό επείγει
τώρα; Δηλαδή, η επικοινωνία µας µάρανε;
Δηλαδή, µου φαίνεται ότι φτιάχνετε τη βιτρίνα, ότι δηλαδή
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έχετε ένα µαγαζί, αν µου επιτρέπεται η έκφραση, που φτιάχνετε
τη βιτρίνα, αλλά µέσα στο κατάστηµα λείπουν πολύ βασικά πράγµατα και προσπαθείτε απλά να φτιάξετε τη βιτρίνα µπροστά.
Πολύ φοβάµαι ότι µε το νοµοσχέδιό σας νοµοθετείτε δικαστικούς υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, όπου ναι µεν οι παλαιότεροι
θα νιώθουν αδικηµένοι και θα συνεχίσουν να δουλεύουν µε τις
ίδιες δύσκολες συνθήκες, ενώ οι νεότεροι θα νοιώθουν ευνοηµένοι.
Οφείλω, επίσης, να επισηµάνω τους προβληµατισµούς που
υπάρχουν για το αν οι υπάλληλοι αυτοί µε βάση το νοµοσχέδιο
θα ασκούν έµµεσα δικαιοδοτικό έργο. Πρέπει να είµαστε πολύ
προσεκτικοί σε τέτοιες ρυθµίσεις.
Και επειδή µιλάµε για δηµόσιο, για δηµοσίους υπαλλήλους, µιλάµε για αξιοκρατία και θα έπρεπε τουλάχιστον να µιλάµε και για
αριστεία. Πόσο, τελικά, όµως, κύριε Υπουργέ, επιβραβεύεται η
αριστεία; Πόσο επιβραβεύονται οι καλύτεροι; Θα φέρω ένα παράδειγµα για να το ακούσει ο κόσµος για την επιλογή των προϊσταµένων. Δηλαδή, θέλω προϊσταµένους. Πώς θα τους επιλέξω;
Η µοριοδότηση ενός σεµιναρίου µε εκατό µόρια και το πτυχίο
του πανεπιστηµίου µοριοδοτείται µε τριάντα και αν είναι Νοµικής
µε σαράντα πέντε και το µεταπτυχιακό µε τριάντα. Όµως, αν παρακολουθήσεις ένα σεµινάριο, θα πάρεις εκατό µόρια. Ε, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, µε δύο σεµινάρια καθάρισες; Αυτό ήταν;
Έτσι θα πάνε οι άριστοι µπροστά; Έρχεσαι µπροστά από τον
πτυχιούχο µε µεταπτυχιακό και ξένες γλώσσες και εσύ παίρνεις
κάποιον άλλον.
Και θα θυµίσω στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τίποτα δεν είναι ξεκοµµένο, είναι µια αλληλουχία γεγονότων, όπως σας έχω δείξει µε έρευνες που έχω
καταθέσει εδώ σε δικά σας νοµοσχέδια, είναι ο πρώτος λόγος
φυγής των χιλιάδων νέων µας στο εξωτερικό. Πώς περιµένουµε
µετά να γυρίσουν τα παιδιά αυτά στην πατρίδα µας;
Η γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης είναι αναµφίβολα απαραίτητη. Θα συµφωνήσουµε όλοι στην Αίθουσα αυτή µαζί σας
ότι αποτελεί βασικό συστατικό της δίκαιης δίκης. Έτσι πρέπει να
είναι ένα κράτος δικαίου. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει, καταφεύγει ο πολίτης για να δικαιωθεί, να προστατευθεί και, φυσικά, να
ικανοποιηθεί. Και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να λειτουργεί.
Είναι υποχρέωση της πολιτείας να λειτουργεί, να νοµοθετεί µε
συγκεκριµένη στρατηγική και προγραµµατισµό.
Βάλτε, λοιπόν, τις σωστές προτεραιότητες και υλοποιήστε
αυτά που πραγµατικά χρειάζεται η ελληνική δικαιοσύνη και οι
Έλληνες πολίτες.
Και µιας και είναι νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
προχωρήστε επιτέλους, κύριε Τσιάρα, στην αυστηροποίηση ποινών. Αυστηροποίηση ποινών! Ζήσαµε τραγικά γεγονότα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, τους τελευταίους µήνες και
αναφέροµαι κυρίως στους παιδοβιαστές. Το έχουµε πει πάρα
πολλές φορές. Προχωρήστε στην αυστηροποίηση ποινών. Όταν
λέµε ισόβια, να εννοούµε πραγµατικά ισόβια. Αν δεν το πούµε
σήµερα εδώ, σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πότε
θα το πούµε; Κάντε το πράξη!
Τώρα, από την άλλη, αναρωτιέµαι αν νοµοθετείτε εσείς. Έξι
τροπολογίες φέρατε των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εργασίας –Εργασίας!-, Άµυνας, Εσωτερικών και Παιδείας. Έξι! Θα έρθουν και άλλες; Να ξέρουµε. Καλά, έρθουν-δεν
έρθουν, δεν έχει σηµασία.
Εγώ θα κάνω µια µικρή αναφορά στην τροπολογία του σούπερµαν, του κ. Χατζηδάκη. Είναι ο σούπερµαν της Κυβέρνησης,
ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, που γιόρτασε πάνω στην
τούρτα του τις συντάξεις, γιόρτασε τον ΟΣΕ, τη ΔΕΗ. Ό,τι ξεπούλησε το γιόρτασε ο σούπερµαν!
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσιάρα. Το κράτος έχει συνέχεια ή δεν
έχει; Έχει, έτσι µας έχετε πει. Στα µεγάλα το έχετε δείξει, Σκόπια,
σε όλα αυτά έχει συνέχεια το κράτος. Το έχετε πει πολλές
φορές. Το κοµµατικό κράτος δεν έχει συνέχεια; Γιατί ρωτάω;
Φεύγει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θεοδωρικάκος, έρχεται ο Βορίδης και τα αλλάζει όλα, ψήφος αποδήµων κ.λπ..
Ήταν ο Βρούτσης, έφερε µε τυµπανοκρουσίες το σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ», εδώ τον κουβεντιάζουµε τον «ΑΤΛΑΝΤΑ». Προσπαθούσατε να µας πείσετε δύο µερόνυχτα να τον ψηφίσουµε. Πήγε ο
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Πρωθυπουργός και το εγκαινίασε, «τι καλός που είναι ο
“ΑΤΛΑΣ”», που µπορεί και να είναι γιατί βλέπω ότι πέρασαν πολλές συντάξεις, έδειχνε το πράγµα να τσουλάει –δηλαδή νοµίζω
ότι βγήκαν εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες συντάξεις, εν πάση
περιπτώσει, αυτό που εσείς κάνατε- και έρχεται ο Χατζηδάκης,
ο σούπερµαν, και τα αλλάζει όλα τώρα!
Το κοµµατικό σας κράτος δηλαδή δεν έχει συνέχεια; Δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχετε ως βάση την πολιτική ενός κόµµατος; Με αυτό προχωράτε. Δεν γίνεται όταν αλλάζει κάθε ένας
Υπουργός να αλλάζουν τα πάντα. Γιατί θα φύγει ο Χατζηδάκης,
θα αλλάξουν πάλι;
Ακούστε τώρα! Είναι η πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ –θα τα πω
και στον κ. Χατζηδάκη όταν έρθει, θα του πω και χρόνια πολλά
του ανθρώπου, ελπίζω να µας έχει φέρει και λίγη τούρτα- που θα
πληρώνουν οι συνταξιούχοι από την τσέπη τους για να βγει η
σύνταξή τους! Το πρώτο είναι αυτό.
Δεύτερον, περί τα 80 εκατοµµύρια ευρώ θα χρεωθεί ο κρατικός προϋπολογισµός, το ελληνικό κράτος, εγώ κι εσείς, οι πολίτες έξω δηλαδή, τα λεφτά αυτά, που έτσι ψηφίζει και αποφασίζει
ο κ. Χατζηδάκης! Τα 80 εκατοµµύρια δεν τα δίνει από την τσέπη
του. Θα βγουν από το κράτος, από τους Έλληνες πολίτες, 80
εκατοµµύρια ευρώ! Γιατί; Τριακόσιες χιλιάδες συντάξεις µε 200300 ευρώ η κάθε σύνταξη, που θέλει να δώσει στον καθένα. Γιατί
τι κάνει; Θα πληρώνει, λέει, το κράτος φοροτεχνικούς και δικηγόρους. Πού θα τα βρει το κράτος τα λεφτά; Ποιος θα τα πληρώνει τα λεφτά αυτά; Πρώτη φορά! Ενώ το σύστηµα έδειχνε ότι
δούλευε, όπως δούλευε. Δεν δούλευε; Κάντε κάτι άλλο.
Όµως, ενώ έχεις τόσους δηµοσίους υπαλλήλους, βάζεις ιδιώτες που θα τους πληρώνεις –όχι από την τσέπη σου- από την
τσέπη του ελληνικού λαού; Και τι θα κάνουµε τώρα; Θα φύγει ο
Χατζηδάκης σε έναν χρόνο, δύο χρόνια. Ελπίζουµε και νωρίτερα,
ό,τι θέλει ας κάνει. Θα φύγει! Αυτός που θα αναλάβει µετά πού
θα βρει τους φακέλους αυτούς, κύριε Τσιάρα; Θα υπάρχει τέτοια
διασπορά υποθέσεων έξω, που θα χάνει η µάνα το παιδί και το
παιδί τη µάνα! Πού θα βρεις την κάθε υπόθεση, τον κάθε φάκελο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ολοκληρώστε
σιγά-σιγά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουµε άλλον οµιλητή εµείς σήµερα, ούτως ή
άλλως. Τελειώνω. Ένα λεπτό ακόµα. Ευχαριστώ.
Να σας πω και κάτι άλλο. Είναι ένας φουκαράς συνταξιούχος
που περιµένει τρία χρόνια τη σύνταξή του. Δεν του βγαίνει η σύνταξη. Για παράδειγµα, βγαίνει ο Χήτας –που βγήκα εγώ τώρα στη
σύνταξη- και επειδή έχω λεφτά, πάω και πιέζω, σε έναν µήνα η
σύνταξη! Όπου φτωχός και η µοίρα του δηλαδή! Αυτό θα γίνεται.
Θα πληρώνει και από την τσέπη του ο συνταξιούχος και θα του
λέει ο δικηγόρος ή ο φοροτεχνικός «άσε να σου βγάλω τη σύνταξη, θα µου δώσεις όµως και δύο συντάξεις, δύο µηνιάτικα».
Δεν γίνονται αυτά; Πού ζούµε δηλαδή; Στη χώρα των αγγέλων;
Δεν θα γίνονται αυτά; Θα γίνονται.
Και εν πάση περιπτώσει, αποφασίστε –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ως κόµµα, ως Κυβέρνηση. Θα µου πείτε τώρα «τι µου τα
λες εµένα, ρε Χήτα, εγώ δικαιοσύνης είµαι, πες τα στον Χατζηδάκη». Θα τα πούµε κι εκεί, αλλά είστε κι εσείς µέλος της Κυβέρνησης, ξέρετε. Και η Κυβέρνηση δείχνει ότι δεν έχει σχέδιο. Ο
κάθε Υπουργός µάλλον έχει προσωπικές επιδιώξεις, για να φτιάξει το δικό του χαρτοφυλάκιο. Δεν πάτε καλά, να το ξέρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε τώρα πώς
θα προχωρήσουµε. Αφού µιλήσει και η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου
–θα µιλήσει µέσω Webex- εκ µέρους του ΜέΡΑ25, θα πάµε στον
κύκλο των έξι οµιλητών, οι οποίοι είναι και πέντε γιατί ένα κόµµα
δεν έχει δώσει οµιλητή.
Μετά θα µιλήσει για εννέα λεπτά, όπως προβλέπει ο Κανονισµός, ο Υφυπουργός κ. Κώτσηρας. Ο Υπουργός µε ενηµέρωσε
ότι θα µιλήσει, αφού ακούσει όλους τους οµιλητές.
Τώρα, επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι και οι γενικοί εισηγητές και
αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι λόγω των τροπολογιών θα θέλουν να κάνουν µια ξεχωριστή τοποθέτηση –ενδεχοµένως, όποιοι θέλουν- για τις τροπολογίες, κάνω µία πρόταση
–οµοφώνως να την κάνουµε δεκτή- ότι αφού µιλήσουν όλοι οι συ-
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νάδελφοι, γενικοί εισηγητές και αγορητές και Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι να έχουν επίσης από πέντε λεπτά δευτερολογία,
εφόσον θέλουν να κάνουν χρήση, είτε για τις τροπολογίες. Ό,τι
θέλουν να πουν, αλλά υποθέτω θα θέλουν να µιλήσουν για τις
τροπολογίες, που σιγά σιγά θα έρχονται κιόλας και οι Υπουργοί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αλλά ο
ένας από τους δύο: ή ο εισηγητής ή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, όχι. Έχουν,
κύριε Τσιάρα, και οι δύο δικαίωµα δευτερολογιών. Απλώς, όταν
είναι µία συνεδρίαση, συνήθως δεν κάναµε δευτερολογίες.
Εν πάση περιπτώσει, µην πάρετε και πάνω σας έξι τροπολογίες. Εντάξει. Θα έρθουν οι Υπουργοί να απαντάνε κιόλας.
Συµφωνείτε, κύριοι συνάδελφοι, µε την παραπάνω πρόταση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συµφωνούµε, λοιπόν,
οµοφώνως. Αυτό για όποιον θέλει να πάρει τον λόγο. Γιατί µπορεί κάποιος να µη θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα,
µέσω Webex, η κ. Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε
πραγµατικό ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις στην επιτροπή.
Οµολογώ και εγώ ότι η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
Όµως, δεν µπορώ να κρύψω την απογοήτευσή µου για κάποιους
τακτικισµούς εκ µέρους των κορυφαίων εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης σε αυτό το νοµοσχέδιο, δηλαδή από πλευράς και
Υπουργείου και ειδικού αγορητή.
Αυτή η συχνή διάθεση να σκιαµαχείτε δεν νοµίζω ότι προσφέρει εποικοδοµητικά. Και το λέω αυτό, γιατί εδώ υπάρχει ένα µοτίβο, να φέρνετε κάποιο νοµοσχέδιο –µε τα καλά και τα στραβά
του- και να επιτίθεστε σε φανταστικούς εχθρούς.
Ποιος σας είπε ότι δεν αναγνωρίζουµε ότι υπάρχουν και θετικές πρωτοβουλίες; Για παράδειγµα, κάποιες από τις ρυθµίσεις
που σχετίζονται µε ζητήµατα υπηρεσιακής κατάστασης ικανοποιούν πάγια αιτήµατα.
Όµως, από εκεί και πέρα, το να στηλιτεύουµε -παραδείγµατος
χάριν- τη δυνατότητα προαγωγής υπαλλήλων της κατηγορίας
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέσεις διευθυντικές είναι µηδενισµός; Το να σας ζητούµε να το επιτρέπετε µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν δεν υπηρετεί υπάλληλος τεχνολογικής ή πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, όπως στο Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, είναι
µηδενισµός; Είναι ανεύθυνη αντιπολίτευση να παραπονούµαστε
για τη χειρότερη µεταχείριση που υφίστανται οι δικαστικοί υπάλληλοι ως προς τις γονεϊκές άδειες ή ως προς την κινητικότητα,
σε σχέση µε τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους; Γιατί και
αυτά τα ζητήµατα είναι ζητήµατα υπηρεσιακής κατάστασης.
Εγώ θα συµφωνήσω µε αυτό που είπε ο Υπουργός «λιθαράκι,
λιθαράκι», αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται να διαφωνήσουµε για το ποιο λιθαράκι τελικά: ή θα προσθέσουµε ή θα
αφαιρέσουµε λιθαράκια ή θα τα τοποθετήσουµε καλύτερα.
Το ότι υπάρχουν, λοιπόν, θετικά στο νοµοσχέδιο δεν σηµαίνει
ότι δεν υπάρχουν σφάλµατα και ελλείψεις. Εµείς τα αναφέρουµε
αυτά, επιχειρηµατολογούµε, έχουµε προτείνει συγκεκριµένες αλλαγές και τελικά µάλλον αυτό είναι που δηµιουργεί δυσφορία και
ενόχληση.
Έρχοµαι στο ζήτηµα που, απ’ ό,τι φαίνεται, είναι αυτό που ερέθισε περισσότερο µέσα στην επιτροπή το Υπουργείο –αδίκως,
κατά τη γνώµη µου- οι ειδικοί κλάδοι –και κυρίως ο πρώτος- της
τεκµηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου. Να εξηγήσω λοιπόν πού συµφωνούµε και πού διαφωνούµε, γιατί θεωρούµε ότι
έχουν γίνει λάθος ερµηνείες και θέλω να πιστεύω χωρίς δόλο.
Υπάρχουν τέτοιοι θεσµοί στο εξωτερικό; Βεβαίως. Υπάρχουν
παντού στην Ευρώπη και στην Αµερική; Βεβαίως και όχι. Να το
κλείσουµε αυτό –γιατί ακούστηκε από υπουργικά χείλη- και να
περάσουµε στα πιο σηµαντικά ζητήµατα και ερωτήµατα.
Ο θεσµός είναι οµοιόµορφος σε όλα τα κράτη και τα δικαστήρια που εφαρµόζεται; Όχι, δεν είναι. Αλλιώς λειτουργεί στη Γαλλία, αλλιώς στη Γερµανία, αλλιώς στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλιώς στο Δικαστήριο του Στρασβούρ-
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γου, µε την ίδια γενική φιλοσοφία της επικουρίας του δικαστή,
αλλά όχι µε τον ίδιο τρόπο. Γιατί άλλες ανάγκες έχει κάθε δικαιοταξία, άλλα πράγµατα επιτρέπει και άλλα απαγορεύει και βεβαίως άλλα προβλήµατα έχει κάθε δικαιοταξία και το κάθε
δικαστήριο.
Ο θεσµός στην Αµερική και στη Βρετανία, για παράδειγµα, λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Εκεί ο βοηθός δεν είναι µόνιµος
υπάλληλος. Το δικαστήριο και στην Αµερική συγκεκριµένα ο
ίδιος ο δηµόσιος κατήγορος προκηρύσσουν ελεύθερα τη θέση
µε θητεία και επιλέγουν σε συµβούλιο µεταξύ όσων έκαναν αίτηση.
Στη Γαλλία δε, ο κλάδος είναι ειδικός και ανεξάρτητος, έχει
απόλυτη εξειδίκευση για το συγκεκριµένο θέµα και βρίσκεται
εκτός του στενού Σώµατος των δικαστικών υπαλλήλων.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δικαστήριο των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου είναι πολύ νεότερα της ελληνικής
δικαιοσύνης. Κατασκευάστηκαν εξαρχής µε αυτούς τους θεσµούς στον λειτουργικό πυρήνα τους και µε αυτούς τους θεσµούς λειτουργούν εξαρχής.
Όταν, λοιπόν, συγκρίνουµε, πρέπει να συγκρίνουµε παρόµοιες
καταστάσεις. Πρέπει να συγκρίνουµε συγκεκριµένα πράγµατα,
δεν µπορούµε να συγκρίνουµε µήλα µε αχλάδια. Εδώ δεν µπορούµε καν να συγκρίνουµε -σας το επανέλαβα στην επιτροπήδεν έχουµε µέτρο σύγκρισης. Ρώτησα τρεις µε τέσσερις φορές
στην επιτροπή και δεν έχω λάβει απάντηση από κανέναν.
Ελπίζω, λοιπόν, τώρα υπό το βάρος και της Ολοµέλειας να µου
απαντήσετε στο πολύ απλό: Τι ακριβώς θα κάνουν αυτοί οι υπάλληλοι; Γιατί σε όλα τα κράτη του εξωτερικού και στα διεθνή δικαστήρια αυτό προσδιορίζεται µε ακρίβεια.
Και µιας και επικαλείστε βέλτιστες πρακτικές, σας παρακαλώ
και πάλι να µας πείτε ποιο είναι το καθηκοντολόγιο που υπάρχει
στο εξωτερικό για κάθε θέση αναλυτικότατα, για να µιλάµε λεπτοµερώς. Να µας ξεκαθαρίσετε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι,
όταν θα πηγαίνουν στη δουλειά τους. Και βέβαια, να µας απαντήσετε αν αυτά τα δικαστήρια αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα
και τις ελλείψεις σε οργανικές θέσεις και υλικοτεχνική υποδοµή
που ταλανίζουν τα ελληνικά δικαστήρια.
Από αυτά που γράφετε στο άρθρο 24, το µόνο που προκύπτει
µε σαφήνεια είναι ότι αυτοί οι υπάλληλοι θα κάνουν επεξεργασία
της νοµολογίας, σύνταξη ευρετηρίων και δελτίων νοµολογίας,
νοµοθεσίας, βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Αυτό το αναγνωρίζουµε, το καταλαβαίνουµε, ασχέτως αν θεωρούµε ότι τα σύγχρονα µέσα παρέχουν ήδη αυτά τα εργαλεία στους δικαστές.
Υπάρχουν πολλά εργαλεία, τράπεζες νοµικών πληροφοριών και
δεν χρειάζονται υπάλληλοι για αυτή τη δουλειά.
Μέχρι τώρα, λοιπόν, που συζητάµε στην Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο, δεν µας έχετε εξηγήσει -και παρακαλώ για άλλη µία φορά
να µας εξηγήσετε- τι θα πει «επικουρούν άµεσα τους δικαστικούς
και εισαγγελικούς λειτουργούς στο έργο τους» και τι σηµαίνει
πρακτικά –πρακτικά, όµως!- ότι θα απασχολούνται µε προκαταρκτική επεξεργασία των υποθέσεων. Και όταν λέω «πρακτικά»,
εννοώ µε όρους δικονοµικούς, µε όρους δικονοµίας. Έψαξα και
στο σηµείωµα του κ. Γράβαρη, δεν είδα κάτι συγκεκριµένο. Μιλάει, βέβαια, για τεκµηρίωση, το οποίο παραπέµπει σε µεταβίβαση οιονεί δικαιοδοτικού έργου. Είδα επίσης µία εκτίµηση για
το ωφέλιµο του θεσµού στο εξωτερικό, η οποία επιστηµονικά
είναι σεβαστή, αλλά είναι µία επανάληψη της γενικόλογης διάταξης και όχι κάτι παραπάνω.
Τελικά, λοιπόν, προσπαθείτε να µας πείσετε ότι φέρνετε µία
καινοτοµία και έναν ωφέλιµο θεσµό, δεν θέλετε, όµως, να µας
τον περιγράψετε µε συγκεκριµένες στοιχειώδεις λεπτοµέρειες.
Και για να το πω µε όρους αγοράς, αν στην προσωπική ζωή κάποιος ήθελε να σας πουλήσει µια υπηρεσία, ένα προϊόν, που θα
σας το διαφήµιζε ως ιδιαίτερα καινοτόµο, πρωτοποριακό και
σπουδαίο, αλλά απέφευγε να σας απαντήσει σε βασικά πράγµατα και χρήσεις, εσείς θα το αγοράζατε;
Άρα, λοιπόν, εµείς δεν φταίµε, όταν δεν ξέρετε ή δεν θέλετε
να εξηγήσετε ασάφειες στα πολύ ουσιώδη. Εµείς είµαστε πολύ
σαφείς: Μόνο ο δικαστής µπορεί να παράγει έστω και οιονεί δικαιοδοτικό έργο, µόνο ο δικαστής µπορεί να κάνει έλεγχο παραδεκτού, να ερµηνεύσει κάποιον κανόνα δικαίου, να υπαγάγει τα
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πραγµατικά περιστατικά στον κανόνα δικαίου στο πλαίσιο της
απονοµής δικαιοσύνης, να εκτιµά δηλαδή σε σχέση µε µια ένδικη
υπόθεση. Εκτιµήσεις και τεκµηρίωση δεν µπορεί να κάνει κανείς
άλλος.
Και βέβαια, όπως το ξαναείπα, η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος ο
δικαστικός χώρος, αυτοί δηλαδή που λέτε ότι θα ωφεληθούν, δεν
φαίνεται να οµονοεί στο ζήτηµα. Η διοικητική ολοµέλεια του
Αρείου Πάγου είχε γνωµοδοτήσει αρνητικά το 2019, όταν ασχολήθηκε µε τον κώδικα και την πρόταση για τη δηµιουργία βοηθών
δικαστών. Μάλιστα, µιας και µας είπατε ότι φέρνετε στην ουσία
το ίδιο το κείµενο µε τότε, τότε ο Άρειος Πάγος οµόφωνα ζήτησε
την κατάργηση των προβλεπόµενων στο τρίτο κεφάλαιο ειδικών
κλάδων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, τεκµηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου και δικαστικής επικοινωνίας και διεθνών
σχέσεων. Ήταν στα άρθρα 23 έως και 82. Ούτε χρειάζεται να
υπενθυµίσω για άλλη µία φορά την εντελώς αρνητική άποψη της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία είναι και µακράν η
πιο πολυάριθµη όλων και προφανώς έχει τις περισσότερες ανάγκες.
Τελικά, δηλαδή, ούτε µεταξύ των δικαστών έχετε εξασφαλίσει
τις απαραίτητες συναινέσεις για κάτι τόσο σοβαρό.
Πάµε τώρα στον τρόπο επιλογής. Σε εξαίρεση προς όλους
τους άλλους συναδέλφους τους στα δικαστήρια οι υπάλληλοι
από αυτές τις δύο κατηγορίες επιλέγονται χωρίς εµπλοκή ή τουλάχιστον εποπτεία του ΑΣΕΠ. Για την πρώτη επιλέγει η επιτροπή
που ορίζουν οι ολοµέλειες, για τη δεύτερη η επιτροπή που κατά
τα 6/8 ορίζει ο ίδιος ο Υπουργός. Αυτό, δηλαδή, δεν πρέπει να
το αναφέρουµε;
Να σας θυµίσω µάλιστα ότι πρόσφατα περάσατε νόµο που
τροποποίησε το ΑΣΕΠ και τις διαδικασίες του. Τότε, µάλιστα, κάποια στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας από το Βήµα της Βουλής
µάς είπαν ότι ως παράταξη έχετε στόχο να καταπολεµήσετε τις
εξαιρέσεις και να εξασφαλίσετε την πολύ συχνότερη ουσιαστική
εµπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλες τις διαδικασίες προσλήψεων στο δηµόσιο.
Τώρα, λοιπόν, εσείς οι ίδιοι και ενώ δεν έχει ακόµα στεγνώσει
το µελάνι σε αυτόν τον νόµο του κ. Βορίδη, παραβαίνετε αυτή
την κεντρική σας δέσµευση από το Βήµα της Βουλής στα άρθρα
29 και 70.
Εµείς, λοιπόν, λέµε «ΑΣΕΠ παντού» και αν χρειάζεται το ΑΣΕΠ
συνδροµή λόγω ειδικού γνωστικού αντικειµένου και δικαιούται
και έχει τον τρόπο να τη λάβει και από την υπηρεσία και από τους
δικαστές και από τις νοµικές σχολές και από το δικηγορικό σώµα.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε µια σαφή και κατανοητή θέση. Εσείς,
από την άλλη, αυτοδιαψεύδεστε, φέρνοντας καινούργιες εξαιρέσεις που τάχα θα εξαφανίζατε, δηλαδή µόνιµους δηµοσίους
υπαλλήλους χωρίς ΑΣΕΠ.
Ως προς τη µοριοδότηση, δεν θα πω επί του παρόντος κάτι.
Περιµένουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Βέβαια, θεωρώ απαράδεκτο να µη µας έχουν ακόµη ανακοινωθεί και ουσιαστικά να
τις ξέρει µόνο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Λάππας είπε χθες στην επιτροπή κάτι πολύ εύστοχο, είπε -αν δεν κάνω λάθος- «εδώ το σπίτι
δεν έχει σκεπή και το Υπουργείο ασχολείται µε την επίπλωση»
και είναι ακριβής η διαπίστωση µέχρι ενός σηµείου.
Στις χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης, µεταξύ των οποίων
και το Αζερµπαϊτζάν, η Αλβανία, η Μολδαβία, η Γεωργία, η Αρµενία και όλες οι πρώην Γιουγκοσλαβικές Δηµοκρατίες, κατά
µέσο όρο σε αυτές τις χώρες αντιστοιχούν 3,1 υπάλληλοι ανά δικαστικό λειτουργό. Στην Ελλάδα έχουµε έξι χιλιάδες υπαλλήλους
για τέσσερις χιλιάδες τριακόσιους δικαστές. Με λίγα λόγια, λοιπόν, στους δύο δικαστές αναλογούν λιγότεροι από τρεις υπάλληλοι. Έχουµε δικαστήρια, όπου, όπως είχα πει, οι υπάλληλοι
είναι µισοί από τους δικαστές.
Η ορθή απονοµή της δικαιοσύνης, όπως έχει πει πολλές φορές
η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, πραγµατώνεται µε εκείνους
τους υλικούς όρους που διασφαλίζουν επαρκή στελέχωση της
γραµµατείας, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
Πρώτο, λοιπόν, και αναγκαίο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή
είναι η άµεση πρόσληψη γραµµατέων που θα καλύπτουν τις υφι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στάµενες κενές οργανικές θέσεις και όχι, βεβαίως, υπαλλήλων δεν έχει ανάγκη από υπαλλήλους- οι οποίοι θα υποκαθιστούν το
δικαστικό έργο και τη δικανική κρίση.
Ο κύριος Υπουργός στην επιτροπή µάς µετέφερε διαπιστωτικά
ότι οι επιτυχόντες δεν πηγαίνουν να λάβουν τον διορισµό και γι’
αυτό έχουµε κενές οργανικές θέσεις. Το ερώτηµα είναι: Με αυτά
τα οποία νοµοθετείτε τώρα θα τρέξουν περιχαρείς οι άνθρωποι
να στελεχώσουν τα δικαστήρια; Αλλάξατε κάτι ως προς τα κίνητρα; Δεν αυξήσατε ούτε αποδοχές ούτε θεσπίσατε κάτι ευεργετικό που µπορεί να δώσει όραµα σε έναν άνθρωπο -νέο άνθρωπονα εργαστεί για τη δικαιοσύνη µε µεράκι. Άρα, λοιπόν, πώς περιµένετε να λυθεί το βασικό πρόβληµα της υποστελέχωσης;
Τα στοιχειώδη, λοιπόν, από τα δικαστήρια, κύριε Υπουργέ,
είναι αυτά που λείπουν. Δεν λείπουν ούτε οι επικοινωνιακές πολυτέλειες µε ανεπαρκή περιγραφή και περιορισµένη συναίνεση
ούτε οι σκιές αναξιοκρατίας από περίεργες µοριοδοτήσεις και
προαγωγές.
Και θα τελειώσω µε την τροπολογία που φέρατε πολύ αργά
χθες το βράδυ σε σχέση µε τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες. Λέτε, λοιπόν, στη διάταξη ότι ενώ ο εν ενεργεία
ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επιλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου,
µετά από σχετικό ερώτηµα όµως του Υπουργού Δικαιοσύνης, και
διορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, φέρνετε εδώ τον επί τιµή, τον επίτιµο ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος επιλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή
του κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργού Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση µεν του τελευταίου και απλή
γνωµοδότηση της Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής. Κάνετε, δηλαδή, µια διάκριση: Παρακάµπτετε τελείως εδώ την επιλογή του επίτιµου από ένα ανεξάρτητο όργανο,
όπως είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο και, βεβαίως, δεν
υπάρχει δεσµευτική γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας.
Συγγνώµη, αλλά αυτό είναι στάχτη στα µάτια. Θεωρούµε ότι
υπάρχει µεθόδευση. Είναι µια φωτογραφική διάταξη. Υπάρχει
ήδη µία επιλογή και απλά θέλετε να νοµιµοποιήσει αυτή την
υπουργική επιλογή για να παρακαµφθεί το Ανώτατο Δικαστικό
Συµβούλιο. Να αποσύρετε οπωσδήποτε αυτή τη διάταξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, ευχαριστούµε, κυρία Αδαµοπούλου.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος και προχωρούµε στον κύκλο των έξι οµιλητών µε φυσική παρουσία. Είναι
εδώ η κ. Παπαδηµητρίου που είναι πρώτη, η κ. Ξενογιαννακοπούλου που είναι δεύτερη, ο κ. Μουλκιώτης, ο κ. Κατσώτης και ο κ.
Μπούµπας.
Ορίστε, κυρία Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς,
θέλω να χαιρετίσω από αυτό το Βήµα την κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που
δίνει επιτέλους λύση στο πρόβληµα χιλιάδων συνταξιούχων.
Αυτό καταδεικνύει ότι η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τα προβλήµατα της κοινωνίας και µάλιστα αντιµετωπίζει το ζήτηµα ολιστικά,
καθώς ρυθµίζονται πολλά ζητήµατα που µπορεί να ανακύψουν
στην επεξεργασία και στην επίλυση αυτών των ζητηµάτων.
Και επειδή προέρχοµαι από την Πιερία, µία κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή, θέλω επίσης να χαιρετίσω την κατατεθείσα από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τροπολογία που αφορά το ζήτηµα της µετάκλησης των εργατών γης υπηκόων τρίτων χωρών.
Και σε αυτή την περίπτωση τα αντανακλαστικά των Υπουργείων
και της Κυβέρνησης ήταν άµεσα και είναι βέβαιο ότι οι συγκοµιδές δεν θα µείνουν στα χωράφια, δεν θα µείνουν πάνω στα δένδρα και ότι και αυτό το ζήτηµα θα αντιµετωπιστεί άµεσα.
Επίσης, επειδή ακούστηκαν διάφορα για κτηριακές υποδοµές,
για ελλείψεις και για άλλα, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι πριν από έναν µήνα εγκρίθηκε η κατασκευή επτά νέων δικαστικών µεγάρων, η ανακατασκευή άλλων
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πέντε δικαστικών µεγάρων στην κεντρική Μακεδονία, στην κεντρική Ελλάδα και την Κρήτη, µετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα. Τώρα θα µου πείτε «τελειώνουµε µε
αυτά;». Όχι, βέβαια, γιατί πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και γι’ αυτό παλεύουµε εµείς.
Και έρχοµαι τώρα επί του νοµοσχεδίου. Κατ’ αρχάς, είναι πολύ
θετικό ότι έτυχε της αποδοχής από πολλές πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι κάτι που θα περίµενε κανείς, αφού το υπαγορεύει η κοινή λογική, γιατί είναι ένα σχέδιο νόµου που αφορά
τη συζήτηση και επεξεργασία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
και δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Άλλωστε, αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που το Υπουργείο
Δικαιοσύνης υιοθέτησε, αφ’ ενός, το πόρισµα της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει αφετηρία στην προηγούµενη
κυβέρνηση και, αφ’ ετέρου, το εισάγει µε τη συνήθη νοµοθετική
διαδικασία και όχι µε τη διαδικασία των κωδίκων. Διότι έτσι υφίσταται, επιτρέψτε µου την έκφραση, τη «βάσανο» -τη λέω εντός
εισαγωγικών- της συνήθους κοινοβουλευτικής επεξεργασίας,
όπως είναι η κατάθεση και συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, η
συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων, η δεύτερη ανάγνωση, η ακρόαση των φορέων, οι προτάσεις από τους Βουλευτές, η ακρόαση των φορέων και οι προτάσεις των φορέων, η
έκθεση αξιολόγησης και η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής. Έτσι, θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο, αφ’
ενός, για την αναβάθµιση του έργου των δικαστικών υπαλλήλων
και, αφ’ ετέρου, για την επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Η Κυβέρνηση, προσηλωµένη στο µεταρρυθµιστικό της έργο
στον χώρο της δικαιοσύνης, αντικαθιστά σήµερα, είκοσι ένα χρόνια µετά, τον ισχύοντα Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων εισάγοντας έναν νέο σύγχρονο κώδικα που ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της εποχής, αλλά και στον ιδιαίτερο θεσµικό ρόλο
που έχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι ως αρωγοί της δικαιοσύνης.
Ο νέος κώδικας, ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, έρχεται να εκσυγχρονίσει την οργάνωση των διοικητικών
υπηρεσιών των δικαστηρίων και να αναβαθµίσει συνολικά το
έργο και την εξέλιξη των δικαστικών υπαλλήλων.
Θα εστιάσω σε τρεις βασικούς άξονες που συνιστούν, κατά
την άποψή µου, και τις τρεις σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις. Η
πρώτη αφορά στο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων, ένα σύστηµα που, δυστυχώς, είχε καταλήξει να είναι µια
τυπική και προσχηµατική, αν θέλετε, διαδικασία, όπου όλοι αξιολογούνται µε «άριστα», χωρίς να υπάρχει καµµία ουσιαστική διάκριση και επιβράβευση των πραγµατικά ικανών. Αυτό πλέον
αλλάζει, καθώς εισάγονται νέα σύγχρονα κριτήρια αξιολόγησης,
ενώ για πρώτη φορά θεσπίζεται και η αξιολόγηση των προϊσταµένων από τους υφισταµένους τους.
Η δεύτερη βασική µεταρρύθµιση αφορά στην επιλογή των
προϊσταµένων βάσει µοριοδότησης, η οποία θα προκύπτει από
συνδυασµό τυπικών προσόντων, εργασιακής εµπειρίας και δεξιοτήτων.
Η µεγάλη, όµως, τοµή είναι η θέσπιση των δύο νέων κλάδων
δικαστικών υπαλλήλων, του Κλάδου Τεκµηρίωσης και Επικουρίας
Δικαστικού Έργου που θα υποστηρίζει τους δικαστικούς λειτουργούς στους τοµείς της νοµοθετικής, νοµολογιακής και βιβλιογραφικής τεκµηρίωσης και του Κλάδου Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.
Ειδικότερα, ο πρώτος κλάδος θα προσφέρει σηµαντική βοήθεια
στο έργο των δικαστών σε θέµατα προγραµµατισµού, ευρετηρίασης και εν γένει πρακτικής διεκπεραίωσης των υποθέσεων, συνεισφέροντας έτσι σηµαντικά στο µεγάλο διακύβευµα, αυτό της
επιτάχυνσης στην απονοµή της δικαιοσύνης. Και είναι άξιο απορίας ότι διατυπώθηκαν επιφυλάξεις και ισχυρισµοί οι οποίοι στερούνται βασιµότητας. Για παράδειγµα, διατυπώθηκε από πολλούς
συναδέλφους ότι θα µπορούσαν να γίνουν προσλήψεις εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, όπως
για παράδειγµα, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, οικονοµολόγων, πολιτικών µηχανικών και άλλων επιστηµόνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος πρέπει πάντα να είναι
σαφής και ρητός και συγκεκριµένος. Δεν µπορούµε να προβούµε
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σήµερα σε νοµοθετική ρύθµιση µε ενδεικτική απαρίθµηση επαγγελµατιών επιστηµόνων που θα συνεπικουρούν τους δικαστές.
Είναι αδύνατον, αλλά και δεν είναι νοµικά ορθό να προσδιοριστεί
εκ των προτέρων ένας τέτοιος κατάλογος, ο οποίος φυσικά µπορεί να είναι και ανεξάντλητος. Εξάλλου, όπου απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις που εκφεύγουν του πλαισίου γνώσεων των
δικαστών, υπάρχει, σύµφωνα µε τη δικονοµία, σε όλες τις δικονοµίες υπάρχει αυτό, το αποδεικτικό µέσο της πραγµατογνωµοσύνης, την οποία µπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλτως ο δικαστής
ή ακόµα και να τη ζητήσει και ο διάδικος.
Διατυπώθηκε, επίσης, ο ισχυρισµός ότι οι υπάλληλοι θα υποκαθιστούν τρόπον τινά τους δικαστές στο δικαιοδοτικό τους
έργο. Μα, θα δικάζει ο υπάλληλος; Ο σχηµατισµός της δικανικής
κρίσης και η έκδοση µιας απόφασης θα ανήκει αποκλειστικά
στον δικαστή, όπως εξάλλου ορίζει και το Σύνταγµα. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι ο δικαστής δεν θα ελέγξει και δεν θα κρίνει το
υλικό που θα του έχει προετοιµάσει ο υπάλληλος του κλάδου επικουρίας;
Κλείνοντας το κεφάλαιο, θα πρέπει να πούµε ότι πρόκειται για
έναν θεσµό δοκιµασµένο και επιτυχηµένο στον χώρο της δικαιοσύνης πολλών κρατών.
Συνοψίζοντας, το παρόν σχέδιο νόµου, ο Κώδικας Δικαστικών
Υπαλλήλων εισάγεται, πρώτον, µε τη συνήθη και διεξοδική κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεύτερον, βασίζεται στο πόρισµα της
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει αφετηρία από την
προηγούµενη κυβέρνηση. Τρίτον, εισάγει τον θεσµό της επικουρίας, έναν θεσµό δοκιµασµένο στα διεθνή δικαιικά συστήµατα.
Τέταρτον, έτυχε της αποδοχής της µεγαλύτερης πλειοψηφίας
των αρµόδιων φορέων στις επιτροπές και πέµπτον και πιο σηµαντικό, είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τον Καταστατικό µας
Χάρτη, το Σύνταγµα, αλλά και τις απαιτήσεις των καιρών.
Ας ελπίσουµε ότι θα είναι και ένα νοµοσχέδιο που θα τύχει της
αποδοχής όλων των κοµµάτων, καθώς η προσπάθεια για την επιτάχυνση απονοµής δικαιοσύνης από την ηγεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να κερδηθεί,
διότι επηρεάζει τις ζωές χιλιάδων συµπολιτών µας, αλλά και γιατί
έχει άµεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την οικονοµία της πατρίδας µας. Διότι έτσι µόνο βρίσκει εφαρµογή το
ύψιστο ατοµικό δικαίωµα για δίκαιη δίκη που κατοχυρώνεται στο
άρθρο 20 του Συντάγµατος και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γιατί τότε µπορούµε
να µιλάµε για κράτος δικαίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο τώρα θα
πάρει η συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να τηρούν τις αποστάσεις. Εγώ και ο κ. Τσιάρας είµαστε και γιατροί, δεν µπορούµε να
µην τα βλέπουµε αυτά.
Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, πολύ κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνω τον λόγο, προκειµένου να τοποθετηθώ εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία για την απαράδεκτη τροπολογία που έχει καταθέσει ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, µε την οποία εµπλέκει ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές στην
απονοµή των συντάξεων και στη λειτουργία του ΕΦΚΑ.
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι το
κοινωνικό πρόβληµα και ταυτόχρονα δηµοσιονοµικό των εκκρεµών συντάξεων, οι οποίες έχουν υπερτριπλασιαστεί από τις εκλογές του 2019 µέχρι σήµερα και έχουν ξεπεράσει πλέον τις
τετρακόσιες χιλιάδες, έχει την υπογραφή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επί δεκαοκτώ µήνες µετά τις εκλογές υπήρχε άρνηση
να παραδεχτούν ότι υπάρχει πρόβληµα και µετά τον ανασχηµατισµό ο κ. Χατζηδάκης, λες και δεν παρέλαβε από Υπουργό του
ίδιου κόµµατος και της ίδιας κυβέρνησης, το µόνο που κάνει είναι
να απαξιώνει τον ΕΦΚΑ, να µιλάει για κόπρο του Αυγείου, να µιλάει για σαράβαλο όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, να υποτιµά και να απαξιώνει τους δηµοσίους υπαλλήλους.
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Είναι προφανώς ένας διπλός στόχος: Αφ’ ενός, κατά την προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουµε µετάθεση ευθυνών. Ποτέ δεν φταίει αυτή η Κυβέρνηση, δεν αναλαµβάνει τις
ευθύνες, αλλά µεταθέτει σε κάποιους άλλους και στην προκειµένη περίπτωση στους δηµοσίους υπαλλήλους, λες και δεν
έχουµε πολιτική ηγεσία. Ταυτόχρονα, όµως, υπηρετεί και το νεοφιλελεύθερο αφήγηµα του κακού και προβληµατικού γραφειοκρατικού δηµοσίου και της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών.
Είµαστε κάθετοι απέναντι σε αυτή την τροπολογία, που φυσικά
και θα καταψηφίσουµε για µια σειρά από λόγους. Πρώτα απ’ όλα,
είναι αντισυνταγµατική. Αντιβαίνει στο άρθρο 22 παράγραφος 5
του Συντάγµατος, που ρητά αναφέρει ότι η κοινωνική ασφάλιση,
το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα είναι στην αποκλειστική µέριµνα του κράτους.
Να είµαστε σαφείς. Τι έπρεπε να κάνει ο κ. Χατζηδάκης; Θα
έπρεπε να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις στον ΕΦΚΑ, γιατί δεν
υπάρχουν τα στελέχη, µειώθηκαν κατά 48% τη δεκαετία της κρίσης, και ταυτόχρονα να επιταχύνει την ψηφιακή αναβάθµιση του
ασφαλιστικού ιστορικού που είναι ο µεγάλος λόγος των καθυστερήσεων.
Δεύτερος λόγος. Είµαστε αντίθετοι, γιατί αποτελεί µια κερκόπορτα αυτή η τροπολογία, ανοίγει δηλαδή τον δρόµο για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του δηµοσίου συνολικά στη δηµόσια
διοίκηση. Κοιτάξτε, εδώ δεν µιλάµε για κάποιες συµβάσεις µε εταιρείες που αγοράζουν υπηρεσίες λογισµικού ή για κάποιες άλλες
υποδοµές ή για υλικοτεχνική υποδοµή, εδώ µιλάµε για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που είναι στην καρδιά της δηµόσιας υπηρεσίας, για την οποία είναι αυτονόητο ότι οφείλει να εξυπηρετείται
ο πολίτης, καθώς ο φορολογούµενος και ο ασφαλισµένος στη
συγκεκριµένη περίπτωση πληρώνει τα έξοδα λειτουργίας του
ΕΦΚΑ.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι φυσικά µε αυτή τη ρύθµιση, η οποία
έχει µόνιµα χαρακτηριστικά -δεν είναι δηλαδή µια προσωρινή
ρύθµιση για να αντιµετωπιστούν οι εκκρεµείς συντάξεις, οι χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις- δεν βάζει κανένα όριο, άρα στην ουσία
κάνει µια µόνιµη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, κάτι
το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω απαξίωση του ΕΦΚΑ, καθώς
ο ΕΦΚΑ θα γίνει στην ουσία διακοσµητικός, θα είναι εκεί απλώς
για να πρωτοκολλεί και να επικυρώνει αποφάσεις. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα και έτσι ποτέ δεν θα αντιµετωπιστεί η ουσία του
προβλήµατος, θα είναι και ατελέσφορη αυτή η ρύθµιση.
Ο τέταρτος λόγος είναι ότι υποχρεώνει τους ίδιους τους
ασφαλισµένους, τους υποψήφιους συνταξιούχους, να πληρώνουν από τη τσέπη τους, προκειµένου να γίνει η αυτονόητη υποχρέωση του δηµοσίου, δηλαδή να βγει η σύνταξή τους. Και πώς
φαίνεται αυτό από την τροπολογία, εφόσον δεν φέρνει µια πραγµατική ρύθµιση που να το αποκλείει; Διότι λέει ότι οι ασφαλισµένοι αναθέτουν στους επαγγελµατίες δικηγόρους και λογιστές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Κύριε Υπουργέ, δεν ήσασταν εδώ βέβαια για να ακούσετε,
αλλά δεν πειράζει, είσαστε και Υπουργός Δικαιοσύνης και ξέρετε
ότι ανάθεση σηµαίνει ότι είναι µία σύµβαση στην οποία πληρώνει
ο ασφαλισµένος. Μάλιστα, εδώ έχουµε και το πρωτάκουστο και
απαράδεκτο, το οποίο είναι και κοινωνικά και ταξικά απαράδεκτο,
ο ασφαλισµένος ο οποίος έχει να πληρώσει να προηγείται, ακόµη
και αν η αίτησή του είναι µεταγενέστερη από άλλον ασφαλισµένο, του οποίου η αίτηση προηγείται.
Και έτσι φτάνουµε στον επόµενο λόγο που είµαστε αντίθετοι.
Εδώ έχουµε παραβίαση και της βασικής αρχής της χρηστής διοίκησης της διοίκησης, δηλαδή ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο που
έτσι λειτουργούν όλα τα κράτη δικαίου σε όλο τον κόσµο και παραβιάζεται και ο Υπαλληλικός Κώδικας, που µάλιστα θεωρεί ότι
είναι και πειθαρχικό αδίκηµα, εάν υπάλληλος και το δηµόσιο συνολικά ως υπηρεσία παραµελήσει παλαιότερη αίτηση και προβάλλει µπροστά και εξυπηρετήσει νεότερη.
Ταυτόχρονα, εδώ είναι άλλος ένας λόγος που κάνουµε κριτική
και είµαστε αντίθετοι. Έρχεται και θέτει έναν εκβιασµό στα ίδια
τα στελέχη του ΕΦΚΑ, στους δηµοσίους υπαλλήλους, για να µην
κάνουν σωστά τον έλεγχο ακόµη και αυτών των φακέλων που θα
τους φέρνουν οι ιδιώτες. Τους βάζει αποκλειστική προθεσµία
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τριάντα ηµερών, τους υποχρεώνει δηλαδή να υπογράψουν.
Όµως, επειδή, ο κ. Χατζηδάκης πονηρά και δικολαβικά γνωρίζει
ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα αρνηθούν να υπογράψουν, ακριβώς
για να µην περιπέσουν σε µία σειρά από αδικήµατα πειθαρχικά
και ποινικά, λέει ότι εάν στις τριάντα ηµέρες δεν υπογράψουν,
τότε αυτόµατα ισχύει αυτό που καταθέτουν οι ιδιώτες. Δεν υπάρχει προηγούµενο ούτε γι’ αυτό και φυσικά εδώ βλέπουµε ότι δεν
θα υπάρχει έλεγχος ούτε πριν ούτε µετά, γιατί φυσικά ο δειγµατοληπτικός έλεγχος του 5% δεν είναι επαρκής.
Πάµε τώρα στην ωµή παραβίαση του δηµοσίου συµφέροντος.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το 2018, ακριβώς για να επιταχύνει τις
συντάξεις έκανε µία σύµβαση µε ιδιωτικές εταιρείες, προκειµένου να γίνει µία ψηφιακή αναβάθµιση του ασφαλιστικού ιστορικού. Στοίχισε στον κρατικό προϋπολογισµό και στον
φορολογούµενο 6 εκατοµµύρια.
Ερώτηση πρώτη: Τι έκανε από το 2019 και µετά η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, προκειµένου να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί;
Ερώτηση δεύτερη: Θα πληρώσουν ο κρατικός προϋπολογισµός και ο ασφαλισµένος και ο φορολογούµενος τρεις φορές το
ίδιο έργο; Δηλαδή, πληρώνουµε ως ασφαλισµένοι και φορολογούµενοι για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, πληρώνει ο φορολογούµενος τη εταιρεία 6 εκατοµµύρια και για το ίδιο έργο θα
πληρώσει ξανά και ο ΕΦΚΑ τους ιδιώτες, αλλά και οι ίδιοι ασφαλισµένοι επιπλέον τους ιδιώτες.
Είναι προφανές ότι εδώ έχουµε παραβίαση κάθε έννοιας συνταγµατικού, νοµικού και διοικητικού δικαίου, όπως επίσης και του
δηµοσίου συµφέροντος. Και θα κάνω και µία πρόβλεψη: Τελικά,
αυτή η διάταξη, πέραν όλων αυτών των σκανδαλωδών ρυθµίσεων που φέρνει, θα είναι και ατελέσφορη. Δεν θα µπορέσει να
λειτουργήσει, θα υπάρχει άγνοια, τα συστήµατα πιστοποίησης
και επιµόρφωσης δεν θα λειτουργήσουν. Στην ουσία παραβιάζετε και το δηµόσιο συµφέρον και το Σύνταγµα, αλλά θα κάνετε
και ακόµη µεγαλύτερη καθυστέρηση στην επίλυση αυτού του
κρίσιµου προβλήµατος των εκκρεµών συντάξεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, και για τη συνέπεια στον
χρόνο.
Καλώ τον Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Γεώργιο
Μουλκιώτη, να πάρει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε µέρα που περνάει η Κυβέρνηση µάς πείθει ότι στερείται σοβαρότητος, ενώ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναδεικνύεται σε
µεγάλο πρωταθλητή ιδιότυπης νοµοθέτησης µέσω τροπολογιών.
Έχοντας προηγηθεί ένας επικοινωνιακός καταιγισµός τις προηγούµενες µέρες σε σχέση µε την τροπολογία που υποτίθεται
ότι θα δώσει µεγάλη λύση στο πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων, τελικά το κείµενο κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή
την τελευταία κυριολεκτικά στιγµή.
Ο κύριος Υπουργός µπορεί να µας πει γιατί το κείµενο της τροπολογίας εδώ και τόσες µέρες έχει δοθεί στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ενώ στη Βουλή κατατέθηκε πριν κάποιες ώρες; Γιατί
ο Υπουργός καταφεύγει σε τέτοιες πρακτικές; Εγώ θεωρώ ότι η
απάντηση είναι απλή. Διότι, έτσι αντιλαµβάνεται τον ρόλο του
Κοινοβουλίου και λειτουργεί εκβιαστικά στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Είναι αδύνατον να τοποθετηθούν σοβαρά, σωστά
και αιτιολογηµένα µε τη σοβαρότητα που αρµόζει σε µια τέτοια
νοµοθετική ρύθµιση, χωρίς καν να έχει δοθεί η ελάχιστη ευκαιρία
στους κοινωνικούς φορείς να τοποθετηθούν επί του θέµατος.
Και θα καταθέσω γι’ αυτόν τον λόγο στα Πρακτικά σχετικά έγγραφα και επιστολές του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, της ΠΟΠΟΚΠ, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων
ΙΚΑ και ΕΤΑΜ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μουλκιώτης καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πού είναι, λοιπόν, η διαβούλευση; Πουθενά. Αυτή όµως, είναι
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η καλή νοµοθέτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Η τροπολογία της Κυβέρνησης εκτός από το ότι είναι µία
ακόµη επικοινωνιακή φούσκα χωρίς κανένα χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής, όχι µόνο δεν θέλει να έχει στην πράξη κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα, καµµία διαδικασία επιτάχυνσης έκδοσης
εκκρεµών συντάξεων, αλλά εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία
της κοινωνικής ασφάλισης τους ιδιώτες, στο έργο έκδοσης συντάξεων.
Με την τροπολογία, αλλά και µε την επικείµενη ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης, επιχειρεί να υλοποιήσει τον στρατηγικό στόχο, να απαξιώσει τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση και
να την εκχωρήσει όλη ή κατά ένα µέρος στην αγορά. Και βέβαια,
ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για ατέρµονες δικαστικές αµφισβητήσεις και διεκδικήσεις.
Και να µιλήσουµε ξεκάθαρα. Οι ευθύνες είναι τεράστιες για
την αύξηση των εκκρεµοτήτων στη διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ολοκληρωτικά βαρύνουν την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μείωση των εργαζοµένων στο ΕΦΚΑ, αποκοπή επτακοσίων
συµβασιούχων µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην προσφορά έκδοσης συντάξεων, καµµία προετοιµασία στη έκδοση του ενιαίου
κανονισµού παροχών, φούσκες τα περί ψηφιακής σύνταξης.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που είναι ο ψηφιακός
«ΑΤΛΑΣ», που µε ένα κουµπί θα έβγαινε η σύνταξη; Και το βασικό
ερώτηµα είναι ο µηχανισµός αυτός θα είναι µόνιµος ή προσωρινός; Η σχετική διάταξη δεν λέει τίποτα. Το θεσπίζει µόνο για να
λύσει το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων;
Επίσης έχουµε ρωτήσει κατ’ επανάληψη γιατί η Κυβέρνηση
δεν αξιοποιεί -και δεν αξιοποίησε µέχρι σήµερα, ενώ έχει δικαίωµα και δυνατότητα- τους επτακόσιους συνταξιούχους, νέους
επιστήµονες, που είχαν αποδεδειγµένη προσφορά στην έκδοση
συντάξεων και το είχαν αναγνωρίσει οι πάντες, όλος ο ΕΦΚΑ;
Γιατί προτιµά την επιµόρφωση και πιστοποίηση επαγγελµατιών
ιδιωτών, δικηγόρων, λογιστών, τους οποίους σεβόµαστε απόλυτα ως προσωπικότητες, χωρίς να γνωρίζει ούτε από ποιον ούτε
από πότε ούτε πόσο καιρό θα διαρκέσει η επιµόρφωση, αλλά και
από ποιον θα γίνει η πιστοποίηση; «Όλα θα τα αποφασίσει ο ίδιος
ο Υπουργός, σε δεύτερο χρόνο», έλεγαν τις τελευταίες µέρες.
Τι ακριβώς κάνει η Κυβέρνηση; Κάνει αυτό το οποίο ξέρει πάρα
πολύ καλά. Πρώτον, πυροδοτεί τον κοινωνικό αυτοµατισµό,
στρέφοντας την ελληνική κοινωνία και τους υποψήφιους συνταξιούχους εναντίον των εργαζοµένων του ΕΦΚΑ, στους οποίους
επιρρίπτει όλη την ευθύνη των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Δεύτερον, µετατρέπει τους
εργαζόµενους τους ΕΦΚΑ σε υπαλλήλους των πιστοποιηµένων
ιδιωτών, αφού τόσο η προετοιµασία του ασφαλιστικού φακέλου
όσο και η ευθύνη της απόφασης της συνταξιοδότησης βαραίνει
τον υπάλληλο και όχι τον ιδιώτη. Και τρίτον, αναγκάζει τους συνταξιούχους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους, γιατί κανένας ιδιώτης δεν θα ασχοληθεί µε τον συνταξιοδοτικό τους
φάκελο και το θέµα τους, µε τα ψίχουλα που θα δίνει ο ΕΦΚΑ.
Αντί, δηλαδή να προχωρήσουµε στην ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού, αντί να απλοποιηθεί η νοµοθεσία για να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις, χωρίς κόστος για τον ασφαλισµένο,
ιδιωτικοποιείται η έκδοση συντάξεων, επιβαρύνοντας άµεσα
τους ασφαλισµένους. Ακόµα, νοµοθετεί αύξηση των ορίων οφειλών, βάσει των οποίων ο οφειλέτης µπορεί να συνταξιοδοτηθεί,
αλλά το κάνει τσιγγούνικα, περιορισµένα. Ναι, πρέπει να γίνει αύξηση, αλλά πρέπει να γίνει γενναία αύξηση, διότι είναι διαφορετικά τα δεδοµένα της κοινωνίας, τα οποία η Κυβέρνηση τα ξέρει
αλλά δείχνει να τα αγνοεί. Υπάρχει πρόθεση να αυξήσει αυτά τα
όρια; Είναι άγνωστο.
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα σε διατάξεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Μας φέρνετε σαν δεδοµένο να ψηφίσουµε στη Βουλή
και θέλετε να υιοθετήσουµε τους πιστοποιηµένους επαγγελµατίες, χωρίς να δίνετε έναν ορισµό τι είναι οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες. Άρα εµείς στη Βουλή να υιοθετήσουµε αυτό το οποίο
θέλει η Κυβέρνηση.
Δεύτερον, θα είναι µόνιµο ή προσωρινό το διάστηµα; Ποια
είναι η διάρκεια απασχόλησης αυτών των ανθρώπων, αν θα γίνει;
Δεν αναφέρεται τίποτα. Τι σηµαίνει αυτό; Πάµε σε µια µόνιµη διαδικασία. Και να σας πω και κάτι; Στην παράγραφο 5α αναφέρεται
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ότι µέσα σε µία πενταετία µπορεί αν οι πιστοποιηµένοι κάνουν
λάθος, να αποκλειστούν. Άρα τουλάχιστον πέντε χρόνια θα τους
έχει µόνιµους.
Τρίτον, πιστοποιούνται µετά από επιτυχή περάτωση σεµιναρίων και µάλιστα, στην παράγραφο 7 λέει «µε απόφαση Υπουργού». Τότε θα µάθουµε µόνο πώς θα γίνει η επιµόρφωση, από
ποιους θα γίνει, ποιος θα κάνει την πιστοποίηση. Τα πάντα µε
απόφαση Υπουργού που θα γίνει αργότερα.
Και σας ερωτώ: θα υπάρχει η δυνατότητα να πάει ο οιοσδήποτε υποψήφιος συνταξιούχος να τους αναθέσει το φάκελό του;
Αυτό λέει η τροπολογία. Θα πάει ο ασφαλισµένος να ψάχνει να
τους βρει. Άρα καταλαβαίνετε τι θα γίνεται στην αγορά εργασίας. Αντιλαµβάνεστε τι θα υπάρχει σε επίπεδο διαφήµισης:
«Εµείς βγάζουµε τις καλές συντάξεις, τις φτωχές συντάξεις, τις
µεγάλες συντάξεις, τις πλούσιες συντάξεις».
Τέταρτο θέµα: ο ασφαλισµένος επιλέγει τον επαγγελµατία.
Υπάρχει θέµα διαµεσολάβησης; Ζητάµε από τη Βουλή να υιοθετήσει τέτοια διαδικασία και να υπονοεί θέµα διαµεσολάβησης
του οποιοδήποτε ασφαλισµένου µε τον επαγγελµατία, αφού τον
νοµιµοποιήσει ο ΕΦΚΑ; Είναι διαδικασία αυτή; Δεν αναθέτει τον
φάκελο η υπηρεσία, τον αναθέτει ο ασφαλισµένος. Προσέξτε.
Αυτό θέλει να επιβάλει η τροπολογία. Καταβάλλει λέει, κατ’ αποκοπή αποζηµιώσεις για κάθε επιµέρους πράξη. Η τροπολογία
έχει έξι πράξεις. Στην παράγραφο β’ είναι έξι πράξεις. Άρα για
κάθε πράξη θα έχει συγκεκριµένο αντίτιµο.
Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Από πού προκύπτει ότι
αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν, να
αξιοποιήσουν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδοµένα;
Ποιος τους δίνει τέτοιο δικαίωµα; Θα έχουν τη δυνατότητα; Με
τι εχέγγυα; Πέρα από τα επιµορφωτικά σεµινάρια που πρέπει να
κάνουν, πώς θα έχουν τέτοιες δυνατότητες και δικαιώµατα για
τη διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων; Πρέπει οπωσδήποτε,
σε κάθε περίπτωση να υπάρξει γνώµη της αρχής προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τις δυνατότητες ή όχι. Διότι
διαφορετικά θα καταρρεύσει ό,τι πάει να γίνει.
Τυχαίος δειγµατοληπτικός έλεγχος. Ακούσατε, 5% των πράξεων απονοµής σύνταξης σε τυχαίο έλεγχο. Γιατί όχι έλεγχος
στα σχέδια προσωρινής ή οριστικής σύνταξης εντός τριάντα ηµερών; Γιατί όταν έλθει το σχέδιο µέσα σε τριάντα µέρες από την
υπογραφή και γίνει οριστική σύνταξη, ο έλεγχος δεν πηγαίνει
αµέσως και πάµε σε µια δεκαετία και µια παράνοµη σύνταξη παράγει έννοµα αποτελέσµατα µιας δεκαετίας; Και τι θα γίνει µετά
στη δεκαετία, αν γίνει έλεγχος; Μήπως δεν θα γίνει ποτέ ο έλεγχος; Μήπως κλείνει πάλι το µάτι στον ιδιώτη για οποιαδήποτε διαδικασία θέλει; Είναι το δείγµα αυτό επαρκές, όπως το αναφέρουν
ή είναι αναποτελεσµατικό; Και ποιος είναι αρµόδιος ελεγκτής του
ελέγχου; Ποιος θα κάνει τον έλεγχο; Γιατί δεν το αναφέρουν; Δεν
πρέπει να ξέρει η Βουλή τι θα γίνει µε αυτές τις διαδικασίες; Πώς
θα προχωρήσουµε;
Είναι µείζον ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε, και θα χρειαστώ µισό
λεπτό.
Αναφέρονται περιπτώσεις ανάκλησης αποφάσεων σχεδίων,
λόγω πλάνης ή δόλου ή βαριάς αµέλειας. Ο συνάδελφός µου
Υφυπουργός, έγκριτος νοµικός, βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά ότι
ο δόλος, η βαριά αµέλεια και η πλάνη είναι έννοιες µόνο νοµικές,
τίποτα άλλο. Ποιος λοιπόν, από τον ΕΦΚΑ θα κρίνει αν υπάρχει
πλάνη, δόλος ή βαριά αµέλεια; Ποιο όργανο θα το κρίνει; Και
ποιο όργανο, αφού το κρίνει αυτό, θα πάρει αποφάσεις; Με ποια
ευθύνη; Είναι στον αέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτή
η διάταξη. Είναι απαράδεκτη και προκαλεί. Δεν µπορεί να γίνει
αποδεκτό και να έρχεται η Βουλή και να υιοθετεί τέτοιες διαδικασίες.
Και τέλος, τέσσερις υπουργικές αποφάσεις χρειάζονται -πέρα
από όλα αυτά που είπα και τα οποία είναι λίγα- για να ξεκαθαρίσουν τα πράγµατα. Το πότε θα εκδοθούν για να πάρουν οι συνταξιούχοι σύνταξη, είναι στον αέρα.
Αρνούµαστε να κάνουµε λοιπόν, τους κοµπάρσους στο επικοινωνιακό σόου της Κυβέρνησης, που δεν διστάζει να χρησιµοποιεί
την αγωνία των συνταξιούχων, χωρίς σύνταξη, ως µέσο µικροκοµµατικής εκµετάλλευσης και εφαρµογής «θατσερικών» πρακτικών.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουλκιώτη.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εισηγήτρια µας, Μαρία Κοµνηνάκα, µε πληρότητα αναφέρθηκε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Θα τοποθετηθούµε για την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας το οποίο προκαλεί µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων απέναντι στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Θα πάρει,
όµως, απάντηση. Ήδη αυτή τη στιγµή διαµαρτύρονται οι εργαζόµενοι του ΕΦΚΑ στο Υπουργείο. Η εργατική πρωτοµαγιά µε
την απεργιακή συγκέντρωση στις 6 Μαΐου εδώ στο Σύνταγµα θα
απαντήσει στο αντεργατικό και αντιασφαλιστικό έκτρωµα που
ετοιµάζει η Κυβέρνηση.
Με αυτή την τροπολογία, όπως είπαµε, προκαλεί τους εργαζόµενους. Εµπαίζει όλους αυτούς που περιµένουν έως πέντε και
έξι χρόνια για να δικαιωθούν της απονοµής σύνταξης που πλήρωναν στον εργασιακό τους βίο ανελλιπώς και στην ώρα τους.
Τώρα τους λέτε ότι αν δεν προσφύγουν στα µεγάλα δικηγορικά
και λογιστικά γραφεία για να κάνουν την αίτηση στον ΕΦΚΑ θα
περιµένουν τα διπλάσια χρόνια.
Από τη σύνταξη σε δύο µήνες που θα έβγαζε ο ένας Υπουργός, σε ένα µήνα ο άλλος, µε ένα κλικ ο προηγούµενος Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, ξαφνικά ο κ. Χατζηδάκης ανακάλυψε
την κόπρο του Αυγείου, όπως χαρακτήρισε όλο το σύστηµα.
Έρχεται µε αυτή την τροπολογία και προκαλεί, όπως είπαµε,
τους εργαζοµένους. Επικαλείται αυτή την τροπή των εκκρεµών
συντάξεων, έργο όλων των κυβερνήσεων, που η µια έστρωνε το
έδαφος στην άλλη για την ανατροπή του κοινωνικού χαρακτήρα
της ασφάλισης και τη µετατροπή της από κοινωνική ευθύνη σε
ατοµική και την απαλλαγή κράτους και εργοδοσίας από την καταβολή εισφορών και την εισαγωγή του παλιού πολιτικού συστήµατος και τώρα έρχεται να ιδιωτικοποιήσει τον τοµέα απονοµής
σύνταξης.
Η προσωρινότητα της απονοµής σύνταξης από τις µεγάλες δικηγορικές και λογιστικές εταιρείες, που επικαλείται στην τροπολογία, όπως όλα τα δήθεν προσωρινά µέτρα των µνηµονίων,
δέκα χρόνια λέει ότι θα διαρκέσει αυτή η ιστορία, είναι γνωστό
ότι θα µονιµοποιηθεί, όπως όλα τα µέτρα, επιδεινώνοντας τους
όρους αµοιβής, δουλειάς και ζωής των εργαζοµένων.
Οι εκκρεµείς αιτήσεις απονοµής συντάξεων κύριων και επικουρικών και των εφάπαξ έχουν ξεπεράσει τις τετρακόσιες πενήντα
χιλιάδες. Όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου έχουν καταληστέψει τα ασφαλιστικά ταµεία, έχουν ανοίξει την κερκόπορτα της
ιδιωτικής ασφάλισης, έχουν µειώσει τις εργοδοτικές εισφορές,
έχουν θεσπίσει την εθνική σύνταξη των 360 ευρώ, η οποία αυτή
τώρα είναι η προσωρινή σύνταξη, αυτή έχει καθιερώσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στο όνοµα του να µη µένει ο εργαζόµενος χωρίς πόρους ζωής. Έχουν αφήσει τις υπηρεσίες των
ασφαλιστικών οργανισµών άδειες, υποστελεχωµένες, χωρίς τις
απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδοµές.
Η Νέα Δηµοκρατία, όπως προηγουµένως ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να
προσλάβει εργαζόµενους, να εξασφαλίσει υλικοτεχνική υποδοµή, κάνει αυτό το βήµα της ιδιωτικοποίησης ως µέρος της συνολικής ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης.
Το 2020 συνταξιοδοτήθηκαν πεντακόσιοι πενήντα εργαζόµενοι
του ΕΦΚΑ. Το 2021, µε στοιχεία των ίδιων των εργαζοµένων, θα
συνταξιοδοτηθούν άλλοι επτακόσιοι εργαζόµενοι. Από τον
πρώην ΟΓΑ όσοι ασχολούνταν µε τις συντάξεις των αγροτών, µεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις, µε αποτέλεσµα να έχει οξυνθεί η
κατάσταση και να µη βγαίνουν οι συντάξεις. Εργαζόµενοι που
απασχολήθηκαν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, µε διάφορα
προγράµµατα, οι οποίοι ήταν περίπου εξακόσιοι ογδόντα τον
αριθµό, σύµφωνα µε τα στοιχεία των εργαζοµένων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στο αντικείµενο και ασχολήθηκαν µε την έκδοση
των συντάξεων, απολύθηκαν. Γιατί, άραγε, όλα αυτά;
Οι υπολογιστές επίσης είναι ελάχιστοι. Πάνω από τρεις εργαζόµενοι µπορεί να µοιράζονται έναν υπολογιστή, µε έξι κωδικούς
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που χρειάζονται. Είναι απαρχαιωµένοι και κολλάνε. Και η Κυβέρνηση αρνείται να προµηθευτεί τους αναγκαίους υπολογιστές και
την υλικοτεχνική υποδοµή. Γιατί, άραγε, όλα αυτά;
Με την τροπολογία η Κυβέρνηση εκχωρεί τις αρµοδιότητες
αυτές σε µεγάλα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Μετατρέπει
τους εργαζόµενους του ΕΦΚΑ σε υπαλλήλους των µεγάλων δικηγορικών και λογιστικών γραφείων. Τι λέει η τροπολογία; Οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες θα διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης
σε έναν ή περισσότερους οργανισµούς, κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης και εκδίδουν σχετική βεβαίωση, διαπιστώνουν την
ύπαρξη ή µη οφειλόµενων εισφορών του αυτοαπασχο- λούµενου
ή ελεύθερου επαγγελµατία ασφαλισµένου και εκδίδουν σχετική
βεβαίωση ή υποβάλλουν αίτηση για ρύθµιση. Υπολογίζουν το
οφειλόµενο ποσό για την αναγνώριση πλασµατικού χρόνου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Συντάσσουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής
σύνταξης. Εκδίδουν την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου
47 του ν.2676/1999. Συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισµού
οφειλών. Πώς θα τα κάνουν όλα αυτά; Θα έχουν στην υπηρεσία
τους τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για να δίνουν τους φακέλους
έτοιµους και κάθε στοιχείο στους πιστοποιηµένους επαγγελµατίες. Να τι προβλέπει η ρύθµιση. Με απόφαση του διοικητή του
ΕΦΚΑ ορίζονται σε κάθε υπηρεσία έκδοσης συντάξεων αρµόδιοι
υπάλληλοι για την απρόσκοπτη συνεργασία των πιστοποιηµένων
επαγγελµατιών µε τον ΕΦΚΑ, τη χορήγηση στοιχείων από το φυσικό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία και την απάντηση σε ερωτήµατα που
αφορούν τις υποθέσεις που εξετάζουν πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες. Όλη δηλαδή τη δουλειά θα την κάνουν οι υπάλληλοι του
ΕΦΚΑ και θα αµείβονται οι µεγάλες δικηγορικές και λογιστικές
εταιρείες. Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα;
Όποιος λοιπόν πάει και καταθέσει την αίτηση στον ΕΦΚΑ και
όχι στα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, θα περιµένει πολλά
χρόνια, γιατί οι υπάλληλοι θα απασχολούνται µ’ αυτούς.
Με την ανάθεση -λέει- παρέχεται αυτοδικαίως, ακόµα και αν
δεν µνηµονεύεται ρητώς στο σχετικό έγγραφο, εξουσιοδότηση
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων που αφορούν στον
αναθέσαντα ασφαλισµένο ή δικαιοδόχο. Ο ασφαλισµένος, όµως,
κύριοι, που όλοι ξέρουµε, που θα διερευνά ο πιστοποιηµένος,
είναι στην ΑΠΔ µαζί µε όλους τους άλλους εργαζόµενους της
επιχείρησης. Άρα στα χέρια του πιστοποιηµένου θα είναι το σύνολο των δεδοµένων των εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτού)
Την ανοχή σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σκανδαλώδης η παραχώρηση σε ιδιωτικά γραφεία υπηρεσιών τις οποίες ο ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του
σαν δηµόσιος φορέας, είναι ο µοναδικός υπεύθυνος να παράσχει
µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία, όπως τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε όλους τους ασφαλισµένους.
Το γεγονός ότι εµφανίζεται αναποτελεσµατικός και αδύναµος
ο φορέας να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις του, µε κορυφαία την άµεση απονοµή των συντάξεων, αποτελεί ευθύνη
όλων των κυβερνήσεων. Συνειδητά καθυστερούν την έκδοση των
συντάξεων.
Ουσιαστικά τι κάνετε, κύριοι; Προχωράτε σε αναγκαστικό εσωτερικό δάνειο από τους συνταξιούχους παρακρατώντας δεκάδες
δισεκατοµµύρια ευρώ που θα έπρεπε να ήταν στους συνταξιούχους. Υπονοµεύετε τον ΕΦΚΑ, τον απαξιώνεται και τον οδηγείτε
στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Γι’ αυτό δεν έχει δοθεί ούτε ένα
ευρώ από την αρχή της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, δεν έχει γίνει
ούτε µία πρόσληψη µόνιµου υπαλλήλου, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται συνθήκες εργασιακής γαλέρας στους εργαζόµενους που έχουν αποµείνει. Κατασυκοφαντείτε βέβαια τους
εργαζόµενους. Μιλάµε για αήθη επίθεση του Υπουργού για να
µπορέσει να περάσει µε εύκολο τρόπο όλη αυτή την πολιτική.
Όποιος πληρώσει, λοιπόν, το πιστοποιηµένο ιδιωτικό γραφείο,
σε κάποιες περιπτώσεις, θα παίρνει σύνταξη πολύ πιο γρήγορα,
γιατί πέρα από αυτό το voucher που θα πληρώνει ο ΕΦΚΑ, θα
υπάρχει και το «γρηγορόσηµο» το οποίο θα πληρώνει ο ίδιος ο
ασφαλισµένος στην ίδια εταιρεία.
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Ζητάµε λοιπόν την άµεση απόσυρση της τροπολογίας, τη νέα
απόπειρα εµπαιγµού των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
Και βέβαια η λύση είναι η άµεση πρόσληψη µόνιµου προσωπικού,
η προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων. Και εδώ δεν µπορεί η Κυβέρνηση να κρύψει τις
µεγάλες ευθύνες που έχει συνολικά για το µεγάλο πρόβληµα που
δηµιουργείται µε τις εκκρεµείς συντάξεις αλλά και µε τις ασφαλιστικές παροχές προς τους εργαζόµενους συνολικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κατσώτη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
859 και ειδικό 51.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Παιδείας έχει καταθέσει µια
τροπολογία µε τέσσερα άρθρα. Στο πρώτο άρθρο τροποποιείται
το άρθρο 13 του ν.4186/2013 ως προς την ηµεροµηνία καθορισµού του αριθµού εισακτέων στα πανεπιστήµια της χώρας. Ορίζεται ότι αντί για τις 15 Απριλίου, θα είναι στις 15 Μαΐου.
Στο δεύτερο άρθρο της προσθήκης-τροπολογίας καθορίζονται
οι αρµοδιότητες του πρυτανικού συµβουλίου σε σχέση µε τον
ν.4777. Στο τρίτο άρθρο καθορίζονται οι εφηµερίες στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» και στο τέταρτο
άρθρο έχουµε κάποιες διατάξεις για την ολοκλήρωση πρακτικών
ή κλινικών εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών ΤΕΙ.
Πιο συγκεκριµένα, ως προς το πρώτο άρθρο το χρονικό διάστηµα για την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως καθορισµού
των εισακτέων ανά σχολή και τµήµα παρατείνεται κατά ένα µήνα.
Ο στόχος είναι να έχουµε τον αναγκαίο χρόνο για να προετοιµάζονται και να συντονίζονται καλύτερα όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς,
περιλαµβανοµένων και των ΑΕΙ, για την τελική έκδοση της υπουργικής αποφάσεως, δεδοµένου ότι για την έκδοσή της απαιτείται η
προηγούµενη γνώµη των σχολών και χρειάζεται πολλές φορές να
υπάρξει µία συνεργασία µεταξύ σχολών και πανεπιστηµίου.
Το δεύτερο άρθρο αντιµετωπίζει το πρόβληµα της άµεσης εκδόσεως των αποφάσεων που αφορούν στη συγκρότηση των επιτροπών ασφαλείας και προστασίας του κάθε πανεπιστηµιακού
ιδρύµατος και στην έγκριση των σχετικών σχεδίων ασφαλείας.
Με το τρίτο άρθρο αντιµετωπίζουµε ένα πρόβληµα, το οποίο
υπάρχει µόνο για δύο πανεπιστηµιακές κλινικές της χώρας, για το
«Αρεταίειο» και το «Αιγινήτειο». Πριν από λίγο καιρό είχαµε συζητήσει -το είχαµε περάσει από εδώ- µία σχετική διάταξη για τα µέλη
ΔΕΠ του «Αρεταίειου» και του «Αιγινήτειου» σε σχέση µε τις εφηµερίες. Προβλέπουµε τώρα ότι αυτό αφορά στα µέλη ΔΕΠ, στους
ΕΔΙΠ και στους ακαδηµαϊκούς υποτρόφους αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αντιστοίχως παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στις εφηµερίες ρητά οριζοµένων ειδικοτήτων.
Το τέταρτο άρθρο είναι από αυτά τα άρθρα, τα οποία δυστυχώς
πρέπει να πάρουµε µια απόφαση λόγω κορωνοϊού. Δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή κλινικών, πρακτικών ή εργαστηριακών ασκήσεων στους προπτυχιακούς φοιτητές ΤΕΙ. Υπενθυµίζω ότι µε βάση
το υπάρχον σύστηµα, οι φοιτητές των ΤΕΙ το 2019 είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν, εάν θα κάνουν µαθήµατα στο ΤΕΙ ή αν θα µεταβούν σε πανεπιστηµιακό τµήµα. Όσοι επέλεξαν να παραµείνουν
σε ΤΕΙ, όφειλαν εντός ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος,
το οποίο λήγει τώρα, αυτό το εξάµηνο, να ολοκληρώσουν τις κλινικές πρακτικές ή εργαστηριακές τους ασκήσεις για να µπορέσουν να πάρουν το σχετικό πτυχίο.
Δεδοµένου ότι υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία αναστολής των
κλινικών πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες δεν είχαν τη δυνατότητα να τις πραγµατοποιήσουν,
οπότε τους δίνουµε αυτή τη δυνατότητα, δίνοντας παράταση για
το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να ολοκλη- ρώσουν τις
προαναφερόµενες ασκήσεις, για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν
κανονικά και να πάρουν το πτυχίο τους χωρίς πρόβληµα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ, για το σύντοµο του χρόνου και την
ακριβή τοποθέτηση.
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Τώρα συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον
κ. Κωνσταντίνο Μπούµπα.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς πρέπει να πούµε ότι σήµερα
το πρωί είχαµε µία διαµαρτυρία και καλά έκαναν οι άνθρωποι,
φωνάζουν για τα δίκια τους. Όµως οι επαγγελµατίες οδηγοί,
όπως µου έλεγαν και οι οδηγοί ταξί, δεν ήταν ενήµεροι. Ήταν
ανενηµέρωτοι για αυτή την πορεία, µε αποτέλεσµα να υπάρχει
µία παρακώλυση συγκοινωνίας και να µην µπορούν να πάνε στις
δουλειές τους.
Το λέω αυτό διότι εσείς, της Κυβέρνησης, δεν ήσασταν που
ψηφίσατε ένα νόµο όπου θα είχατε επικοινωνία µε τον επικεφαλής, προκειµένου να ενηµερώνεται ο κόσµος και να µην ταλαιπωρείται; Το λέω για να δούµε τι γίνεται επί του πρακτέου.
Πάµε λίγο στη διοίκηση. Ο Αριστοτέλης έλεγε «καµατηρόν το
άρχειν», δηλαδή είναι δύσκολο το να διοικείς. Υπάρχουν πολλά
ρητά που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε για τη διοίκηση. Ο µεγάλος Σόλωνας έλεγε «άρχεσθαι µαθών, άρχειν επιστήσει», διότι
αν δεν διοικηθείς, δεν µπορείς να διοικήσεις.
Σήµερα µιλάµε για ένα µοντέλο διοίκησης της δικαιοσύνης,
αλλά δηµιουργείται δυστυχώς -τα είπε και ο οµοϊδεάτης µου κ.
Χήτας- δύο κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων, τους δορυφόρους γύρω από τους δικαστές, που χωρίς τους δορυφόρους δεν
µπορούν να λειτουργήσουν οι πυρήνες, κύριε Υπουργέ µου, και
τους νεροκουβαλητές, δεύτερης κατηγορίας δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να διεκπεραιώσουν γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις στην κωλυσιεργία δικαστικών αποφάσεων που είναι
στοίβα.
Διότι ο απώτερος σκοπός του συγκεκριµένου κώδικα που πρέπει να αποκωδικοποιήσουµε -γιατί όλοι οι κώδικες θέλουν αποκωδικοποίηση- είναι να δούµε πώς θα λειτουργούν, προκειµένου
να διεκπεραιώσουν και να διευκολύνουν το δικαστικό έργο για
να έχουµε γρήγορα απονοµή δικαιοσύνης, χωρίς κωλυσιεργίες
και να βελτιώσουµε αυτό που λέµε τάχιστα, την ποιότητα απονοµής της δικαιοσύνης. Αυτός δεν είναι ο απώτερος σκοπός,
κύριε Υπουργέ µου; Αυτός είναι. Άρα εδώ δεν µπορεί τα σεµινάρια να έχουν µέχρι εκατό µόρια και τα πτυχία τριάντα ή σαράντα
πέντε µόρια.
Εδώ λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις. Αντιδράσεις υπάρχουν
από την Ένωση Δικαστικών και Εισαγγελέων και από την Οµοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων πάνω σε αυτούς τους δύο κλάδους τεκµηρίωσης και επικουρίας και επικοινωνίας διεθνών
σχέσεων. Τα λένε αυτοί. Δηλαδή τι λένε οι δικαστές; Δεν µπορούν να ερµηνεύσουν δικαστικές αποφάσεις και να εκπροσωπούν δικαστικούς λειτουργούς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Για το
νοµοσχέδιο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Εγώ βλέπω την αντίδραση.
Ισχύει ή δεν ισχύει;
Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση
και τις αντιρρήσεις της Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελέων.
Δεν είναι δικό µου…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Για την
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ναι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ωραία. Αυτούς δεν πρέπει να
τους ακούσουµε; Είχαν τις αµφιβολίες τους…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Άλλο
σας λέω εγώ, άλλο εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Εγώ λέω για τους δικαστικούς
και τους εισαγγελείς, όπως και για την Οµοσπονδία Δικαστικών
Υπαλλήλων. Να µην ακουστεί η άποψη, η αντίδρασή τους, η διαφωνία τους επί του θέµατος; Δηµοκρατικό δεν είναι να ακουστούν και αυτοί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Μα, τα
συζητήσαµε αυτά στην επιτροπή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι, αλλά ισχύουν. Εγώ τα
επαναλαµβάνω.
Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις, εδώ παραθέτονται κάποια στατι-
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στικά στοιχεία. Στο θέµα των δικαστών κατά µέσο όρο, µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είµαστε πολύ πίσω. Πάµε σχετικά καλά.
Τα ξέρετε. Οι περισσότεροι είστε νοµικοί. Είναι 25,8 δικαστές ανά
εκατό χιλιάδες κατοίκους, όταν ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι περίπου 21, στη Γερµανία 24,2, στην Ισπανία 11,5,
στην Ιταλία 10,6, στη Γαλλία 10,4.
Πού χωλαίνουµε όµως; Το πρόβληµα στην Ελλάδα πού είναι,
όπως και στο θέµα του Υπουργείου Υγείας; Γιατί δεν πάµε καλά
στην υγεία; Δεν είναι µόνο θέµα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, είναι θέµα και διοικητικού µοντέλου στα νοσοκοµεία.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν είναι εξειδικευµένοι σε γνώση, µε
αποτέλεσµα σήµερα να έχουµε δυσλειτουργία στα νοσοκοµεία
εξαιτίας του διοικητικού µοντέλου. Τι λένε τα στοιχεία;
Στο Συµβούλιο της Ευρώπης αντιστοιχούν 3,1 υπάλληλοι ανά
δικαστή. Στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το ΣτΕ, είναι µισός
υπάλληλος ανά δικαστή. Έτσι δεν µπορούµε να έχουµε διοίκηση.
Θα πρέπει να δώσουµε τα εχέγγυα, τα κίνητρα να υπάρχει µία
ισόρροπη διοικητική ανάπτυξη στα δικαστήρια. Να µη δηµιουργήσουµε τους υπαλλήλους α’ και τους υπαλλήλους β’, διότι εκεί
θα έχουµε αντιδράσεις. Θα έχουµε κάποιες αδικίες σε ό,τι
αφορά την εξέλιξη των υπαλλήλων.
Δεν µπορούµε, δηλαδή, αυτή τη στιγµή για το θέµα αρχαιότητας των υπαλλήλων να τους βάζουµε στο χρονοντούλαπο. Για να
δηµιουργήσουµε εξειδικευµένους διοικητικούς υπαλλήλους -εγώ
δεν λέω, µπορεί να έχετε αυτή την πρόθεση και καλώς την έχετε,
διότι η εξειδίκευση είναι το παν- το επίσταµαι είναι αυτό που θα
βοηθήσει. «Άρχεσθαι µαθών άρχειν επιστήσει». Το επίσταµαι είναι
αυτό που θα δηµιουργήσει τη διαφορά. Κανείς δεν αντιλέγει.
Θα πρέπει να το δούµε, όµως, διότι η αδικία των διοικητικών
υπαλλήλων στα δικαστήρια µπορεί να δηµιουργήσει και να φέρει
τα αρνητικά αποτελέσµατα. Εµείς, ως Ελληνική Λύση σάς το
λέµε µη δηµιουργείτε διαφορετικές φατρίες, διαφορετικές κατηγορίες και διαφορετικές βαθµίδες υπαλλήλων από τη µια στιγµή
στην άλλη. Θα βάλετε και παλαιότητα, θα βάλετε και την εµπειρία
που αποκοµίζουν.
Όπως και στο θέµα, βέβαια, της ψηφιοποιηµένης δικαιοσύνης,
θα σας πω ένα αρνητικό στοιχείο. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι η τελευταία χώρα ως προς τον βαθµό εισαγωγής πληροφοριακών
συστηµάτων και µηχανογράφησης. Μπείτε µέσα, ψάξτε τα στατιστικά στοιχεία και θα το δείτε. Δεν πάµε καλά στο θέµα της τεχνολογίας για να µπορέσουµε να απλοποιήσουµε, να
υπερκεράσουµε εµπόδια, να επιλύσουµε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις µε απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Δράττοµαι της ευκαιρίας σήµερα να πω ότι εµείς ως Ελληνική
Λύση απευθυνθήκαµε σε όλα τα κόµµατα, ανεξαρτήτου ιδεολογικής πλεύσης, και σας λέγαµε για κάποια επικίνδυνα σεµινάρια
δικαστικών σε ό,τι αφορά τα κείµενα επιµόρφωσης για την πρώτη
κατοικία. Εδώ είναι ο κ. Τσιάρας στον οποίο καταθέσαµε την επίκαιρη ερώτηση ως Ελληνική Λύση από τον Ιούλιο του 2020. Και
είχε το θάρρος να πει ότι, ναι, υπάρχει κείµενο επιµόρφωσης που
στις σχολές δικαστών οι δικαστικοί λένε στους εκκολαπτόµενους
εκπροσώπους της Θέµιδος, στους νέους δικαστές: «Να βγάλετε
ενδεχόµενο δόλο στα υποκείµενα, δηλαδή στους δανειολήπτες
και να στηρίξετε τις τράπεζες».
Μετά λύπης µου, και όλοι οι συνάδελφοί µου και οι οµοϊδεάτες
µου από την Ελληνική Λύση, κανένας από όλα τα κόµµατα, ενώ
το ήξεραν και οι Αρχηγοί τους, δεν πήραν θέση. Όχι για να παρέµβουν στη δικαστική εξουσία. Άκουσα κάποια στιγµή τον κ.
Πλεύρη να λέει ότι «δεν µπορούµε να παρέµβουµε στην δικαστική εξουσία». Δεν σας ζητήσαµε, κύριοι, να παρέµβετε στη δικαστική εξουσία. Δεν είναι το θέµα που σας πείραξε το ποιος το
λέει, ως Ελληνική Λύση, αλλά το θέµα είναι το τι λέει. Εµείς το
λέγαµε. Δεν πήρατε θέση να το καταδικάσετε.
Γιατί το λέω αυτό; Η Θέµιδα πρέπει να είναι και καλοντυµένη
και τα ρούχα που φοράει και πάµε σήµερα να της βάλουµε να είναι
µε µια οµοιοµορφία, να υπάρχει µία κοµψότητα και µια άνεση. Το
λέω αυτό διότι ο Άρειος Πάγος πριν από λίγο καιρό δικαιώνει αυτό
το οποίο εµείς φωνάζαµε ως Ελληνική Λύση. Και ως νοµικοί, κύριε
Ξανθόπουλε, δεν πήρατε θέση. Είστε πολλοί νοµικοί µέσα στην Αίθουσα και εκπρόσωποι του λαού και όχι αντιπρόσωποι Βουλευτές.
Τι λέει, λοιπόν, ο Άρειος Πάγος. «Όχι, κύριοι. Δεν θα βγάλετε τα
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υποκείµενα µε ενδεχόµενο δόλο για να υποστηρίξετε τις τράπεζες». Είναι τωρινή απόφαση του Αρείου Πάγου. Λέει: «Θα δούµε
τι συγκυρίες. Θα δούµε αυτοί οι άνθρωποι πώς περιήλθαν σε αυτή
την οικονοµική κατάσταση. Από δόλο έχασαν τη δουλειά τους;
Συρρικνώθηκε το εισόδηµά τους;».
Άρα δεν µπορείτε να επικαλεστείτε το ρητό: «το δίκαιον ουκ
άλλο τι ή του κρείττονος ξυµφέρον». Δεν είναι το δίκαιο του ισχυρού. Άρα ο Άρειος Πάγος εδώ έκανε τη δουλειά του και έρχεται
να δικαιώσει αυτό που φωνάζαµε εµείς ως Ελληνική Λύση για να
µπορέσουν και οι δανειολήπτες να ανασάνουν και όσοι δικαιούνται, να χρήζουν ιδιαίτερης µεταχείρισης απέναντι στην αντιµετώπιση της δικαιοσύνης.
Γι’ αυτό είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας. Χθες µιλούσαµε
για µια αποφράδα µέρα. Ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι απέναντί του η Θέµιδα τον αγκαλιάζει. Όπως και στο θέµα της
υγείας και της παιδείας έτσι είναι και της δικαιοσύνης.
Θα πρέπει, όµως, εκεί πραγµατικά να µπουν τα δίκαια κριτήρια, να υπάρχει µία ευταξία, µία οργάνωση και µία οµαλή και
ορθή λειτουργία στη δικαιοσύνη, για να µην έχουµε αρρωστηµένους πολίτες. Η αρρώστια στους πολίτες είναι όταν δεν υπάρχει
το δίκαιο απέναντί τους για να τους κρίνει. Γιατί αυτό που λέει
το διαχρονικό ρητό ποιο είναι, κύριοι συνάδελφοι; «Το ξίφος της
δικαιοσύνης δεν έχει θήκη». Αυτή τη θήκη, λοιπόν, πρέπει να τη
βγάλουµε, για να µπορέσουµε να έχουµε δικαστήρια που θα λειτουργούν ορθά, µε δορυφόρους και όχι νεροκουβαλητές υπαλλήλους -εκεί έχουµε επιφυλάξεις ως Ελληνική Λύση- που θέλετε
να δηµιουργήσετε, για να είναι πραγµατικά κοντά στον πολίτη.
Είναι αυτό που λέµε ότι πρώτα θα γίνεις κωπηλάτης αν είσαι
έστω και δικαστής και µετά θα πιάσεις το πηδάλιο στα χέρια σου.
«Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν». Αυτό
είναι το διαχρονικό ρητό του Αριστοφάνη και για τη δικαιοσύνη.
Γι’ αυτό δηµιουργήστε και βάλτε θεµέλια. Κάντε και δικαστήρια. Αν δείτε το Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες, κύριε Τσιάρα,
κοντεύει να πέσει. Πάµε µε ΣΔΙΤ τώρα και δεν µ’ αρέσουν τα ΣΔΙΤ
στη δικαιοσύνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Μπήκε.
Θα γίνει καινούργιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Μπήκε, αλλά το ΣΔΙΤ, η σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στη δικαιοσύνη δεν µου
αρέσει. Είναι η προσωπική µου άποψη. Τουλάχιστον προγραµµατίζεται.
Λύστε, λοιπόν, και την υλικοτεχνική υποδοµή, το µηχανογραφικό, τα ψηφιοποιηµένα συστήµατα και τις κτηριακές εγκαταστάσεις στα δικαστήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπούµπα.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κ Γιώργος Κώτσηρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες και αξιότιµοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και τη µεταρρύθµιση που επιδιώκεται µε την
συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία έρχεται να συζητηθεί κατόπιν µιας πολύ, κατά την άποψή µου, σοβαρής και λεπτοµερούς
συζήτησης που έγινε στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή,
όπου τέθηκαν πράγµατι σηµαντικά ζητήµατα από όλους τους εκπροσώπους των κοµµάτων.
Ο Υπουργός ο κ. Τσιάρας, όπως έχει πράξει στην πλειονότητα
των νοµοσχεδίων που έχουν έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δείχνει εµπράκτως ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σέβεται τις προτάσεις και τον κοινοβουλευτικό διάλογο εµπράκτως
και γι’ αυτόν τον λόγο έχουµε προχωρήσει σε υιοθέτηση και παραγωγικών προτάσεων που έχουν γίνει από όλους τους συναδέλφους.
Είναι µια πρωτοβουλία το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο η οποία
έρχεται να προστεθεί στη συνολική µεταρρυθµιστική πολιτική
που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από την παρούσα Κυβέρνηση
και µάλιστα σε µια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, εντός της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

πανδηµίας, αποδεικνύοντας ότι οι σωστές, θεσµικές, µετρηµένες
και επιβεβληµένες για την ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης πρωτοβουλίες συνεχίζουν και αποτελούν γνώµονα για την Κυβέρνηση, όπως έχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επανειληµµένως
αναφέρει.
Βλέπουµε, λοιπόν, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ότι δίνεται
έµφαση στην αναβάθµιση και την ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που απαρτίζει τον χώρο της δικαιοσύνης,
έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα για την οµαλή λειτουργία της,
παράλληλα µε τη σηµαντική προσπάθεια που γίνεται σε άλλους
τοµείς, όπως την υποστήριξη της δικαιοσύνης µε την ψηφιακότερη λειτουργία της, όπως η ενίσχυση της δικαιοσύνης µε βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες ή µε
µεγαλύτερη κωδικοποίηση των νοµοθετηµάτων για να µπορέσει
να υπάρχει ένα πλαίσιο συνολικής και ευρύτερης διαχείρισης και
από τους δικαστικούς λειτουργούς και από τους δικαστικούς
υπαλλήλους, αλλά και από τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης τους δικηγόρους, ώστε να µπορέσουµε πράγµατι να φτάσουµε βήµα-βήµα σε καλύτερη, ποιοτικότερη και θεσµικά
θωρακισµένη απονοµή δικαιοσύνης.
Το ανθρώπινο, λοιπόν, στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία έχει
αναµφίβολα έναν σηµαντικό ρόλο και πολλές φορές ο ρόλος του
ανθρώπινου παράγοντα είναι αναντικατάστατος. Γι’ αυτόν τον
λόγο µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θωρακίζεται η διάρθρωση
της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, ενισχύονται οι αρµοδιότητές τους. Υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις οι οποίες έγιναν από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή η
οποία ξεκίνησε την επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου από την
προηγούµενη κυβέρνηση. Και αυτό, όπως είπε και ο Υπουργός,
ήταν µία ένδειξη της ορθολογικής διαχείρισης της συνέχειας του
κράτους, µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις, αποδεικνύοντας ότι
στον χώρο της δικαιοσύνης η προσπάθεια δεν είναι µία στατική
προσπάθεια, αλλά µια προσπάθεια που έχει δυναµικά χαρακτηριστικά και οφείλουµε όλοι βήµα-βήµα, λιθαράκι-λιθαράκι να
προσθέτουµε παρεµβάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν και θα θωρακίσουν θεσµικά τον πολύ ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης.
Αυτός ο χώρος πραγµατικά αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι χρήζει
παρεµβάσεων οι οποίες είναι πολύ πολυδιάστατες.
Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας που θα έρθει σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, Ποινικής Δικονοµίας, ο Ποινικός Κώδικας, ο
κώδικας για τους δικαστικούς λειτουργούς, ο συγκεκριµένος κώδικας. Οι παρεµβάσεις αυτές είναι ένα πλαίσιο, ένα πάζλ εντός
του οποίου θα µπορέσει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη ποιοτικότερα, µε κατοχύρωση θεσµική. Προφανώς, µε αυτό τον τρόπο
θα βοηθήσουµε στην επιτάχυνση της απονοµής της, η οποία,
πράγµατι, είναι ένας βασικός στόχος διαχρονικά. Και για την Κυβέρνησή µας, όµως, είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο να το
αξιολογήσουµε και να το αξιοποιήσουµε.
Δεν αποτελεί, λοιπόν, µία αποσπασµατική νοµοθέτηση, αλλά
είναι µία επεξεργασία κατόπιν µακράς παρακολούθησης και
λύνει προβλήµατα λειτουργικά και οργανωτικά του Σώµατος των
Δικαστικών Λειτουργών, η συµβολή των οποίων αναντίρρητα
είναι άκρως σηµαντική για την καθηµερινότητα της λειτουργίας
της δικαιοσύνης.
Θεσπίζονται, όπως είπα, ρυθµίσεις για την ενίσχυση του πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των δικαστικών
υπαλλήλων. Προβλέπεται αναδιάρθρωση των κλάδων των δικαστικών υπαλλήλων. Ορίζονται οι προϋποθέσεις για τον τρόπο εισαγωγής στο Σώµα των Δικαστικών Υπαλλήλων και τα καθήκοντά
τους και διασφαλίζεται ένα αξιοκρατικό, ορθολογικό και σύγχρονο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων.
Επιλύονται, λοιπόν, προβλήµατα τα οποία έχουν και διαχρονικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι και απαιτούµενα για την πιο µοντέρνα, για την πιο γρήγορη και σύγχρονη λειτουργία της δικαιοσύνης στην καθηµερινότητά της.
Η σηµαντικότερη, όµως, κατά την άποψή µου, πρωτοβουλία
και ρύθµιση του παρόντος νοµοσχεδίου στον υπό ψήφιση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων αφορά τη δηµιουργία των δύο καινούργιων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα
συνεπικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο έργο τους. Οι
συγκεκριµένοι θα ενισχύσουν µε τις ειδικές γνώσεις και την κα-
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τάρτιση που θα διαθέτουν -κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας,
κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης που θα λάβουν-, αλλά και θα καλύψουν κατά τον τρόπο αυτόν, ζωτικές ανάγκες στο χώρο της δικαιοσύνης, ενισχύοντας ποιοτικά τη θεσµική λειτουργία που
επιτελούν καθηµερινά οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί,
βοηθώντας και στην επιτάχυνση της διαδικασίας και στη διευκόλυνση των δικαστών στο καθηµερινό τους έργο, δίνοντας, κατά
την άποψή µου, µία ποιότητα και µία βοήθεια στους δικαστές σε
κρίσιµα σηµεία της καθηµερινής τους αξιολόγησης.
Δεν αντιλαµβάνοµαι -τα είπαµε και στην επιτροπή- αυτή την
καχυποψία, αυτή την επιφύλαξη, ίσως και φοβικότητα πολλές
φορές, για οτιδήποτε νέο προστίθεται στο δικαιικό µας σύστηµα.
Ο θεσµός ο συγκεκριµένος -και, µάλιστα, µε πολύ πιο προωθηµένο τρόπο- υπάρχει σε πάρα πολλά δικαιικά συστήµατα, τα
οποία δεν είναι απλά προηγµένα και προσπαθούµε να πούµε ότι
είναι πιο προηγµένα από το ελληνικό, αλλά είναι και συστήµατα
τα οποία έχουν και κοινά χαρακτηριστικά µε τα δικά µας στη δικαιική τους µορφή. Στη Γαλλία, της οποίας το δικαιικό σύστηµα
κατά ένα µεγάλο βαθµό µοιάζει µε το δικό µας, στη Γερµάνια,
στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, µάλιστα, επιλέγονται από τους ίδιους τους δικαστές, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου υπάρχει ο θεσµός που
επικουρεί τον δικαστή στην καθηµερινή άσκηση των καθηκόντων
του, τον συνδράµει. Και προφανώς και δεν τίθεται κανένα ζήτηµα, κατά προφανείς λόγους, για οποιουδήποτε είδους παρέµβαση στην κρίση του. Είναι και αναντίστοιχο µε την ίδια τη
διάταξη και την πρόβλεψη της και αναντίστοιχο µε το Σύνταγµα
και την πρόβλεψη του άρθρου 87 του Συντάγµατος και αναντίστοιχο και µε την ίδια την πραγµατικότητα.
Ο δικαστής ο οποίος έχει πλήρη λειτουργική και προσωπική
ανεξαρτησία, γνωρίζει πολύ καλά πώς θα αξιολογήσει µία υπόθεση, γνωρίζει πολύ καλά πώς θα κάνει την έρευνά του και την
αξιολόγησή του την νοµική, αλλά προφανώς χρήζει και αυτός
βοήθειας, η οποία θα είναι ποιοτική και σηµαντική βοήθεια στην
εκτέλεση των καθηκόντων του.
Ο άλλος κλάδος, που αφορά τη δικαστική επικοινωνία και τις
διεθνείς σχέσεις, θα βοηθήσει και στην προστασία του ίδιου του
θεσµού της δικαιοσύνης από την παραπληροφόρηση που συχνά
υπάρχει σε σχέση µε αποφάσεις, αλλά και στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας του, η οποία είναι απολύτως συµβατή µε τη δικαιοσύνη που επιθυµούµε και χρειαζόµαστε στη σύγχρονη Ελλάδα και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι όπου θέλουµε να
διαδραµατίσουµε ένα σηµαντικό ρόλο.
Δεν αντιλαµβάνοµαι πολλές φορές και την κριτική που έχει το
εξής χαρακτηριστικό: Αφού έχει τόσα προβλήµατα η δικαιοσύνη,
γιατί κάνετε αυτό; Η προσπάθεια για την επίλυση των προβληµάτων της δικαιοσύνης δεν έχει διαζευκτικά χαρακτηριστικά. Δεν
κάνουµε ή το ένα ή το άλλο. Έχει σωρευτικά χαρακτηριστικά.
Και το ένα και το άλλο. Και µε µεγάλες παρεµβάσεις στη θεσµική
θωράκιση του ρόλου της δικαιοσύνης και µε µετρηµένες παρεµβάσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο, στο δικονοµικό πλαίσιο, στο οργανωτικό πλαίσιο της δικαιοσύνης, αλλά και µε σύγχρονες,
καινοτόµες και δοκιµασµένες λύσεις όπως η συγκεκριµένη.
Δεν θεωρώ, λοιπόν, ότι υπάρχει λόγος οποιασδήποτε επιφύλαξης όταν κάτι καινούργιο έρχεται στη χώρα µας, όταν οτιδήποτε καινούργιο και καινοτόµο προστίθεται στη διαδικασία και,
µάλιστα, σε θεσµούς όπως η δικαιοσύνη, οι οποίοι, όπως είπαµε
προηγουµένως, χρήζουν, πράγµατι, µετρηµένων και θεσµικών
παρεµβάσεων. Διότι µε αυτό τον τρόπο θα µπορέσουµε την επόµενη µέρα να αντιµετωπίσουµε τις πολλές προκλήσεις όντας πιο
θεσµικά θωρακισµένοι, αλλά θα είµαστε, προφανώς, και πιο συµβατοί µε τις καλές πρακτικές που άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και µε θεσµούς που έχουν υιοθετήσει και οι οποίοι έχουν πετύχει.
Προφανώς και δεν λύνεται µόνο µε µία παρέµβαση το πρόβληµα της επιτάχυνσης. Πρέπει να δούµε µία, µία τις ρυθµίσεις
οι οποίες συντείνουν στο να υπάρχει και ταχύτερη και λειτουργικότερη και, προφανώς, θεσµικά θωρακισµένη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχραστώ το χρόνο ούτως ή άλλως τις λεπτοµέρειες του νοµοσχεδίου τις ανέλυσε
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και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στη λεπτοµέρειά τους
και έτυχαν, κατά την άποψή µου, και µιας µεγάλης συναίνεσης
και από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όπως φάνηκε στην επιτροπή- µε το εξής:
Σε µια δύσκολη περίοδο, όπως είναι αυτή που διανύουµε, το
να έρχεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πραγµατοποιεί παρεµβάσεις οι οποίες έχουν µεταρρυθµιστικά χαρακτηριστικά, οι
οποίες ενισχύουν τη σοβαρότητα και τη θωράκιση του χώρου της
δικαιοσύνης, είναι µία ένδειξη συνέχειας του κράτους, µια ένδειξη εκσυγχρονισµού του χώρου της δικαιοσύνης και είναι και
µία ένδειξη ότι η επόµενη µέρα στις µεγάλες προκλήσεις που θα
αντιµετωπίσουµε, θα µας βρει θωρακισµένους, ενισχυµένους και
µε πολύ µεγάλο εύρος παρεµβάσεων, οι οποίες θα λύνουν τα καθηµερινά προβλήµατα της δικαιοσύνης, κατόπιν, προφανώς, της
διαβούλευσης που απαιτείται και κατόπιν, προφανώς, µιας σοβαρής επεξεργασίας που γίνεται παραδοσιακά από την ηγεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Είναι διακηρυγµένη η άποψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι παρά τις δυσκολίες που η χώρα βιώνει, προχωράµε µεταρρυθµιστικά, προχωράµε µετρηµένα και µε
εκσυγχρονιστικό τρόπο, ώστε να λύσουµε τα καθηµερινά προβλήµατα της δικαιοσύνης, αλλά και θεσµικά προβλήµατα τα
οποία θα είναι η βάση για την επίλυση και τον ρόλο της χώρας
την επόµενη µέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Λιβανός, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της µε γενικό αριθµό 867 και ειδικό 56 τροπολογίας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ (Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαι σήµερα εδώ για να υποστηρίξω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 867 και ειδικό 56. Επειδή
κατάλαβα ότι είχατε αντιγνωµίες µε µία άλλη, αυτή νοµίζω ότι θα
µας δώσει την ευκαιρία να συµφωνήσουµε όλοι και να την ψηφίσουµε όλοι µαζί, γιατί, όπως έχω ξαναπεί, τα αγροτικά θέµατα
µας ενώνουν.
Τον Μάρτιο, λοιπόν, ψηφίσαµε µια διάταξη για την µετάκληση
πολίτη τρίτης χώρας, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας,
µε σκοπό την εργασία του στην εποχική αγροτική οικονοµία. Προβλέψαµε, δε, η διαδικασία αυτή να γίνεται µέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, στην οποία θα υποβάλλεται η αίτηση του εργοδότη
µε τα δικαιολογητικά, προκειµένου ο έλεγχος της εισόδου, αλλά
και της διαµονής και εργασίας του αλλοδαπού εργαζόµενου, να
είναι πιο ευχερής και να τηρούνται τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.
Για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρµας εµπλέκονται επτά Υπουργεία, καθώς και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Για κάθε εµπλεκόµενο Υπουργείο και
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς του, θα πρέπει να προβλεφθούν
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία της διαδικασίας αυτής καθώς και
η µεταξύ τους διασύνδεση.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτό απαιτεί χρόνο, που όµως δεν υφίσταται, αφού υπάρχουν οι καλλιέργειες οι οποίες θα πρέπει να
συγκοµιστούν άµεσα. Για να γίνει η συγκοµιδή χρειάζονται και
εργατικά χέρια.
Η συγκεκριµένη τροπολογία, λοιπόν, έρχεται να δώσει άµεση
λύση στην είσοδο των εργατών γης προς όφελος των αγροτών
µας πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
για το σύνολο των παραγωγών. Αυτό το προβλέψαµε ήδη την
προηγούµενη φορά για τα σπαράγγια και έγινε µε επιτυχία, δηλαδή η αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά να υποβληθούν
είτε µέσω υπηρεσίας ταχυδροµείου ταχυµεταφοράς είτε µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο ανώτατος αριθµός εργατών για
κάθε περιοχή, ειδικότητα και παραγωγή προβλέπεται ήδη σε
κοινή υπουργική απόφαση.
Η διαδικασία που επεκτείνουµε σήµερα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εποχικής αγροτικής οικονοµίας, όπως είπα και
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πριν, λειτούργησε ήδη άψογα ως προς τη συγκοµιδή των σπαραγγιών, χωρίς να δηµιουργηθεί το παραµικρό ζήτηµα. Η δυνατότητα εισόδου χωρίς την πλατφόρµα, αλλά µε όλα τα
υγειονοµικά πρωτόκολλα δίνεται ως την 15η Ιουνίου 2021.
Θεωρώ ότι είναι χρήσιµο να τη στηρίξουµε όλοι µαζί την τροπολογία, να δώσουµε την ευκαιρία στους παραγωγούς µας να
έχουν τα απαραίτητα εργατικά χέρια σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν µε το καλό είναι
έτοιµη η πλατφόρµα, να συνεχιστεί µέσω αυτής της πλατφόρµας
η ίδια εργασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Πριν δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας, τον κ.
Στεφανή, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της µε γενικό αριθµό
864 και ειδικό 53 τροπολογίας, θέλω για µία ακόµη φορά προσωπικά ως Βουλευτής στη δυτική Αττική και επειδή αυτή η τροπολογία αναφέρεται στα ναυπηγεία Ελευσίνας, να ευχαριστήσω
την Κυβέρνηση και τον Υφυπουργό, αλλά και τους άλλους συναρµόδιους Υπουργούς για αυτή την τροπολογία, η οποία έρχεται και επαναλαµβάνεται -αν παρακολουθείτε- ανά τρίµηνο, µέχρι
την οριστική λύση που θα δοθεί από τη νέα ιδιοκτησία, η οποία
πρόκειται να αναλάβει τα ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως έγινε και
µε τα ναυπηγεία Σύρου.
Πρέπει να σας πω ότι αναφέρεται σε ένα ποσόν 3.175.000
ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η καταβολή από το Πολεµικό Ναυτικό των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων, η οποία
παρατείνεται για ένα ακόµα τρίµηνο, δηλαδή από την 1η Απριλίου
µέχρι την 30η Ιουνίου. Θέλω να πω ότι ήταν σηµαντική η συµβολή
του προεδρείου και του σωµατείου των εργαζοµένων στα ναυπηγεία Ελευσίνας.
Αυτή η τροπολογία πάντα στηρίζεται από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής. Είναι µια τροπολογία η οποία δίνει µια διέξοδο, για
να µπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνονται και ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική περίοδο να κάνουν Πάσχα.
Επίσης, να πω ότι όλοι µαζί, κύριε Υπουργέ, µαζί µε τους άλλους Υπουργούς και όλους τους εµπλεκόµενους πρέπει να κάνουµε τα αδύνατα δυνατά, ώστε να υπάρξει νέα ιδιοκτησία, η
οποία θα απαλλάξει και εσάς από το να δίνετε παρατάσεις κάθε
τρίµηνο και αυτά τα χρήµατα που είναι για την πληρωµή των εργαζοµένων. Και πάλι σας ευχαριστώ.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, µου δίνεται η δυνατότητα σήµερα να παρουσιάσω µια τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε γενικό αριθµό 864, η οποία εντάσσεται
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε τίτλο: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» και περιλαµβάνει επτά διατάξεις. Θα
είµαι πάρα πολύ σύντοµος και ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο
που ήδη έκανε την εισαγωγή για το θέµα αυτό.
Οι δύο πρώτες διατάξεις αφορούν στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά
και ναυπηγεία Ελευσίνας. Ποια είναι η βάση και γιατί τις κάνουµε;
Τις κάνουµε για αρκετούς λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι για να επαυξήσουµε την επιχειρησιακή
ετοιµότητα των Ενόπλων Δυνάµεων, να πάρουµε τα πλοία µας
σε καλύτερη κατάσταση, έτσι ώστε να τα έχουµε έτοιµα εάν
απαιτηθεί.
Ο δεύτερος είναι το κοινωνικό πρόσωπο αυτής της παράτασης. Σε συνεργασία µε τη διοίκηση και τους εργαζόµενους φροντίζουµε έτσι ώστε να είναι ενεργοί, να δουλεύουν και βεβαίως να
τους χρησιµοποιούµε σε αυτό το έργο, το οποίο ξέρουν εξαιρετικά να κάνουν· να ναυπηγούν πλοία.
Δύο είναι, λοιπόν, οι δράσεις. Η µία δράση είναι για τις πυραυλακάτους, η άλλη για τα υποβρύχια. Η µία στο ένα ναυπηγείο η
άλλη στο άλλο. Τη µία εκ των δύο πυραυλάκατων την έχουµε
πάρει ήδη, τη νούµερο 6, τον «Καραθανάση». Είναι ήδη επιχειρησιακό. Οι εργασίες της έχουν ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό
της τάξης του 90%. Μένει ένα ελάχιστο, το οποίο αυτή τη στιγµή
το διαχειριζόµαστε.
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Η πυραυλάκατος νούµερο 7 βρίσκεται περίπου στο 60%. Έχει
καθελκυστεί και αυτή τη στιγµή επεµβαίνουµε ενώ είναι µέσα στο
νερό, για να ολοκληρώσουµε όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουµε.
Τα ποσά είναι 3.175.000 ευρώ στο ένα ναυπηγείο και
10.300.000 ευρώ στο άλλο ναυπηγείο. Τα χρήµατα αυτά είναι για
µισθοδοσίες, αλλά και για υλικά τα οποία πρέπει να αγοραστούν,
έτσι ώστε να τοποθετηθούν επάνω στα πλοία µας.
Η τρίτη διάταξη αφορά στην παράταση της διάρκειας διοικήσεις των σωµατείων. Έχουµε την Ένωση Εφέδρων Αξιωµατικών,
η οποία έχει κάτω από την Πανελλήνια Ένωση πενήντα τέσσερις
συλλόγους, µία για κάθε νοµό. Απευθυνόµαστε σε ένα ακροατήριο πάνω από είκοσι χιλιάδες εφέδρους, οι οποίοι έχουν απολυθεί και στελεχώνουν το εφεδρικό δυναµικό των Ενόπλων
Δυνάµεων. Μέσω αυτής της παράτασης, όταν θα έρθει η ώρα
και όταν θα έχουµε ξεφύγει από την κρίση, θα µπορέσουµε να
κάνουµε εκλογές σωστά.
Παράλληλα, µάς επιτρέπει να κάνουµε κάτι το οποίο έχουµε
αναλάβει µε µεγάλη τιµή: Το Συνέδριο του ΝΑΤΟ των Εφέδρων.
Θα µαζευτούν εδώ έφεδροι από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και
από χώρες που συνεργάζονται µε το ΝΑΤΟ και θα γίνει µια αλληλοενηµέρωση, εκπαίδευση, συζήτηση πάνω στα θέµατα που
µας απασχολούν.
Η τέταρτη και η πέµπτη διάταξη έχουν να κάνουν µε την αξιοποίηση του υλικού. Παλιό υλικό των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά
και νέο υλικό το οποίο πλέον είναι µη επιχειρησιακά αναγκαίο,
µας δίνει η δυνατότητα να κάνουµε πλειοδοτικούς διαγωνισµούς
ή να έρθουµε σε επαφή µε εταιρείες αµυντικού υλικού και να το
ανταλλάξουµε. Παλιά πυροµαχικά για καινούργια πυροµαχικά,
παλιά είδη για νέα είδη. Είναι κάτι το οποίο ήδη αποδίδει, ήδη το
έχουµε κάνει εδώ και έναν χρόνο. Οι διαγωνισµοί που κάνουµε
αποδίδουν. Αξιοποιούµε πλήρως υλικό το οποίο δεν είναι επιχειρησιακά αναγκαίο στις Ένοπλες Δυνάµεις. Μας δίνεται η δυνατότητα µε αυτή τη διάταξη να τυποποιήσουµε ακόµα
περισσότερο τις διαδικασίες και να είµαστε πολύ πιο γρήγοροι.
Η έκτη διάταξη ασχολείται µε τα χρονικά όρια για τη φοίτηση
στην ΑΔΙΣΠΟ. Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου είναι µια
σχολή την οποία κάθε αξιωµατικός των Ενόπλων Δυνάµεων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας- πρέπει να την περάσει, γιατί
αποτελεί προαπαιτούµενο προσόν για την περαιτέρω εξέλιξή
του. Επεκτείνουµε τα όρια αντί για τα δεκαπέντε χρόνια παρουσίας µέχρι τα είκοσι πέντε ενός αξιωµατικού στις Ένοπλες Δυνάµεις, το κάνουµε δεκαέξι και είκοσι έξι. Με αυτόν τον τρόπο
µπορούµε να έχουµε περισσότερους αξιωµατικούς να συµµετέχουν στη σχολή, έτσι ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα σε παραπάνω στελέχη να εκπαιδευτούν και να µη χάσουν την ευκαιρία
για την ανέλιξή τους.
Η τελευταία διάταξη έχει να κάνει µε την παραχώρηση ακινήτων του Αυτόνοµου Οικοδοµικού Οργανισµού Αξιωµατικών στη
ζώνη Β’ προστασίας του όρους Υµηττού. Είναι ένα παλιό θέµα,
το οποίο απασχολεί την υπηρεσία εδώ και σαράντα ένα χρόνια,
από το 1980 και αφορά µία έκταση, η οποία νοικιάζεται για λόγους αθλητικούς σε µία περιοχή του Υµηττού που δεν µπορεί να
γίνει κάτι άλλο. Δίνουµε τώρα τη δυνατότητα να διαπραγµατευθούµε τους όρους µε τους ενδιαφερόµενους και να αποκτήσουµε και να αξιοποιήσουµε την ακίνητή µας περιουσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά τα οποία προανέφερα έρχονται και εντάσσονται σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που έχει
να κάνει µε τα ακόλουθα: Επαυξάνουµε τις επιχειρησιακές µας
δυνατότητες, αξιοποιούµε την ακίνητή µας περιουσία και µεριµνούµε για το προσωπικό µας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ, και εγώ ιδιαίτερα που το ένα κοµµάτι από αυτά
που είπατε αναφέρεται στη δική µου εκλογική περιφέρεια.
Κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον παριστάµενο Υπουργό, έχετε τη δυνατότητα.
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Πρώτος σήκωσε το χέρι ο εισηγητής από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Στεφανή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ότι σε θέµατα Ενόπλων Δυνάµεων, Εθνικής Άµυνας, εξοπλιστικά,
πάντα είµαστε µαζί σας και είµαστε πάντα θετικοί, όπως είµαστε
και µε την τροπολογία.
Απλώς, «για τον φόβο των Ιουδαίων», που λέµε καµµιά φορά,
θέλω µια διευκρίνηση από εσάς, για να είµαστε απόλυτα σίγουροι. Δεν σας κρύβω ότι µε τρώει λίγο από µέσα µου, οπότε θα
ήθελα να το ρωτήσω για να είµαστε απολύτως ήσυχοι, γιατί, κατά
τα άλλα, είµαστε θετικοί σε όλα, δεν το συζητάµε.
Στο άρθρο 7, στον Αυτόνοµο Οικοδοµικό Οργανισµό Αξιωµατικών, λίγο µας ανησυχεί εδώ που λέει: «να παραχωρούνται κατά
χρήση άνευ διαγωνισµού και έναντι ανταλλάγµατος σε σωµατεία
ή άλλα µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου». Υπάρχει περίπτωση να δούµε να ξεφυτρώνει
αύριο-µεθαύριο καµµιά ΜΚΟ; Όχι, έτσι;
Αυτό φοβόµαστε, σας το λέω ειλικρινά, δηλαδή µην έχει ΜΚΟ.
Επειδή ο «έξω από δω» κρύβεται στα µικρά γράµµατα, στις λεπτοµέρειες, µας έκατσε στο µάτι πολύ άσχηµα αυτό. Φυσικά και
είµαστε υπέρ, ξαναλέω, απλώς για να το διευκρινίσουµε, θέλω
να µας διαψεύσετε απολύτως και για τα Πρακτικά και να είµαστε
ξεκάθαροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούµε καµµιά ΜΚΟ να
ξεπετάγεται αύριο-µεθαύριο εδώ. Αυτό, τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χήτα.
Τον λόγο τώρα έχει για να ρωτήσει κάτι τον κύριο Υπουργό η
κ. Μαρία Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, να διευκρινίσουµε ότι στα δύο
πρώτα άρθρα σε σχέση µε τις εργασίες στο ναυπηγείο Ελευσίνας και τα υποβρύχια, όπως έχουµε υπερψηφίσει κάθε άλλη παράταση, είµαστε θετικοί. Βέβαια, ισχύει το κοινό πρόβληµα που
υπάρχει και σε άλλες περιπτώσεις τροπολογιών, ότι έρχονται ενιαία µε άλλα άρθρα στα οποία µπορεί να έχουµε διαφωνίες.
Ήθελα να ρωτήσω, πρώτον, σε σχέση µε το άρθρο 7. Δίνετε,
λέτε, για τελευταία φορά παράταση στη δυνατότητα µίσθωσης
αυτών των ακινήτων. Και διερωτόµαστε: Μετά από αυτά τα πέντε
χρόνια παύουν να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες αθλητικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και άλλες; Τι θα γίνουν οι σύλλογοι;
Επίσης, µας έρχονται παράπονα από διάφορους συλλόγους
ότι ασκούνται πιέσεις να εγκαταλειφθούν αντίστοιχα ακίνητα που
έχουν παραχωρηθεί. Θα θέλαµε να ξέρουµε µε ποια κριτήρια επιλέγονται ποιοι σύλλογοι θα βγουν από αυτά τα ακίνητα και γιατί.
Και µια διευκρινιστική ερώτηση για το άρθρο 5. Αντιλαµβανόµαστε την αντικατάσταση παλαιού εξοπλισµού. Όµως, µας προβληµατίζει η αντικατάσταση καινούργιου αχρησιµοποίητου
εξοπλισµού, για ποιον λόγο, τέλος πάντων, τον προµηθευτήκαµε
και τελικά αντικαθίσταται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, κύριε
Στεφανή, έχετε τον λόγο, αν θέλετε, να δώσετε διευκρινίσεις που
ζητήθηκαν.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι στην κοινή ερώτηση που κάνατε και οι δύο. Ο ΑΟΟΑ
έχει στην κατοχή του γύρω στα εξακόσια ακίνητα, τα οποία ενοικιάζει σε όλη την Ελλάδα. Στην περιοχή τη συγκεκριµένη, τη
ζώνη Β’ της προστασίας του Υµηττού έχει µόνο τρία. Το ένα ακίνητο είναι τριάντα δύο στρέµµατα και τα άλλα δύο είναι διακόσια
ενενήντα δύο στρέµµατα και τριακόσια στρέµµατα. Τα δύο µεγάλα ακίνητα είναι δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Τα
τριάντα δύο στρέµµατα από το 1980 ενοικιάζονται από έναν Σύλλογο Αντισφαίρισης ο οποίος έχει δύο χιλιάδες µέλη. Από το
1980 το είχε πάρει σαν χωράφι και σιγά-σιγά ο σύλλογος µε δικά
του έξοδα έχει αρχίσει και το φτιάχνει και τώρα έχει πέντε γήπεδα, χώρους εστίασης, χώρους ενδιαίτησης κ.λπ., κ.λπ.. Με
αυτό τι επιτυγχάνουµε; Πέρασε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
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βουλίου του ΑΟΟΑ ότι, κατ’ αρχάς, αλλάζουµε το ενοίκιο και από
1.800 ευρώ τον µήνα πήγε σε 11.800. Άρα αξιοποιούµε την ακίνητη περιουσία.
Επιβεβαιώνω στην ξεκάθαρη απάντηση που δίνω σε εσάς ότι
είναι αυτός ο σύλλογος ο οποίος έχει περίπου δύο χιλιάδες µέλη,
ανθρώπους της περιοχής, που δεν υπάρχει αλλού άλλος τέτοιος
χώρος για να µπορέσουν να αθληθούν. Είναι, λοιπόν και µια κοινωνική παροχή προς την κοινωνία να συνεχίσει να αθλείται σε
έναν χώρο του οποίου, εάν αυτή τη στιγµή σταµατήσουµε τη
χρήση, λόγω του ότι ανήκει στη ζώνη προστασίας, δεν µπορεί να
γίνει κάτι άλλο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Μα, λέτε ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Συγχωρείστε µε. Δεν σας ακούω, αν κάτι µε ρωτάτε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά λέει
ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση στη µίσθωση µετά την πενταετία.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Εµείς σε πρώτη φάση λύνουµε ένα θέµα, διότι από το 2017 γίνονται εκατέρωθεν αγωγές και θέλουµε να τελειώσουµε µε αυτό
το θέµα. Λύνουµε, λοιπόν, ένα θέµα και δίνουµε µια λύση. Θα το
δούµε στη συνέχεια. Μας δίνεται ο χρόνος.
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερώτηµά σας, θα ήθελα να πω τι
αφορά το υλικό το οποίο προσεγγίζουµε. Αφορά υλικό το οποίο
είναι είτε άχρηστο είτε εύχρηστο, µη επιχειρησιακά αναγκαίο.
Δηλαδή, οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν πάρα πολλά υλικά. Θα σας
πω ένα παράδειγµα: Λυχνίες ασυρµάτων. Οι ασύρµατοι πλέον
δεν λειτουργούν µε λυχνίες. Λειτουργούν µε άλλον τρόπο. Οι λυχνίες, όµως, είναι λειτουργικές, άρα είναι εύχρηστες. Αυτές,
όµως, τις λυχνίες δεν έχουµε το αντίστοιχο µέσο να τις τοποθετήσουµε. Γιατί να τις κρατήσουµε ή να τις πετάξουµε σαν σκραπ
υλικό και να µην πάµε σε µια διαδικασία να τις αξιοποιήσουµε και
να κερδίσουµε χρήµατα;
Αποτελεί µια από τις έντεκα στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας την υλοποιεί µε πάθος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τώρα τον λόγο θα πάρει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας,
ο κ. Γιώργος Κοτρωνιάς και στη συνέχεια, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
Κύριε Κοτρωνιά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα κράτος δικαίου συνεπάγεται ένα ισχυρό και αδιάβλητο σύστηµα απονοµής
δικαιοσύνης και προάσπισης του ιδανικού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ένα σύστηµα ανθρωποκεντρικό, το οποίο να στηρίζεται, πρώτα απ’ όλα, στην ενδυνάµωση και την υποστήριξη του
ρόλου των ίδιων των λειτουργών του, µε τελικούς ωφελούµενους, βέβαια, την κοινωνία και τους πολίτες. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, δυναµικό κοµµάτι των λειτουργιών της δικαιοσύνης, αποτελούν βασικό πυλώνα του οικοδοµήµατος αυτής.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, µέσα από τον εξορθολογισµό και
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου στο οποίο λειτουργούν, µε θεσµοθέτηση διατάξεων για την υπηρεσιακή τους θέση και κατάσταση, τη διεύρυνση των πεδίων των αρµοδιοτήτων τους, το
προσοντολόγιο, τη συνεχή επιµόρφωση, την αξιολόγηση και την
αντικειµενική ανέλιξή τους, σίγουρα ενδυναµώνεται αυτός ο πυλώνας και στηρίζεται ισχυρότερα η απρόσκοπτη και γρήγορη
απόδοση της δικαιοσύνης στους πολίτες.
Ας δούµε το νοµοσχέδιο λίγο πιο αναλυτικά. Στα άρθρα 4 έως
10 ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων εναρµονίζεται µε τον Κώδικα Δηµοσίων Υπαλλήλων σε ό,τι αφορά τα κωλύµατα διορισµού τους, καθώς και την κατάργηση της πρόβλεψης του
ανώτατου ηλικιακού ορίου κατά τη σχετική διαδικασία.
Στο νοµοσχέδιο προβλέπονται µια σειρά από άρθρα που ενισχύουν τον δικαστικό κλάδο, καθώς και την επαγγελµατική υπόσταση των δικαστικών υπαλλήλων και προωθούν τη διαρκή
επιµόρφωση και την εκπαίδευσή τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο άρθρο 11 προβλέπεται η κάλυψη των θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων ειδικά των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Γραµµατέων
και ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων αποκλειστικά µε γραπτό διαγωνισµό.
Στα άρθρα 20 και 22 ορίζεται η βαθµολογική εξέλιξή τους µε
βάση τα τυπικά ακαδηµαϊκά τους προσόντα και η ταχύτερη εξέλιξη για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και τα απαιτούµενα πρόσθετα τυπικά προσόντα.
Στο άρθρο 21 προστίθενται σηµαντικοί κλάδοι, όπως για παράδειγµα αυτός της ΠΕ Στατιστικής, επιφορτισµένος µε το έργο
εξαγωγής σύνθετων και αξιόπιστων στατιστικών δεδοµένων.
Τα άρθρα 123 έως 127 διαµορφώνουν ένα πλαίσιο διαφάνειας
στη διαρκή επιµόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, αφού για
πρώτη φορά όσοι παρακολουθούν οποιοδήποτε επιµορφωτικό
πρόγραµµα, ακόµα και µικρής διάρκειας, ένα σεµινάριο, υποχρεούνται να υποβάλουν έγγραφη έκθεση παρακολούθησης µετά
την ολοκλήρωσή του.
Τέλος, το άρθρο 128 προβλέπει τη δυνατότητα λήψης αδείας
ενός έτους υπηρεσιακής εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της
σταδιοδροµίας των δικαστικών υπαλλήλων ακόµα και για την
απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα µέσα από το παρόν σχέδιο νόµου δίνεται
στον τρόπο αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς επιχειρείται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου και κυρίως αξιοκρατικού
συστήµατος αποτίµησης του έργου και της καταλληλότητός
τους για την κάλυψη µιας συγκεκριµένης θέσης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης εστιάζουν στη γνώση του αντικειµένου, την αποτελεσµατικότητα του υπαλλήλου και τις υπηρεσιακές του σχέσεις, ενώ εισάγεται και η αξιολόγησή τους από τους
υφιστάµενούς τους για πρώτη φορά.
Θεσπίζεται το Προσωπικό Μητρώο των Δικαστικών Υπαλλήλων
και ορίζεται ελάχιστο χρονικό διάστηµα για τους προϊσταµένους,
ώστε να προβούν σε αξιολόγηση των υφισταµένων τους, όπως
προαναφέρθηκε.
Η αξιολόγηση γίνεται µέσω έκθεσης που συντάσσουν ανεξάρτητα ο άµεσος προϊστάµενος και ο αµέσως ανώτερος του υπαλλήλου και ασφαλώς, κάθε αξιολογούµενος διατηρεί το δικαίωµα
ένστασης ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, το
οποίο αποφαίνεται κατόπιν ακρόασης και των δύο µερών, ενώ
καθιερώνεται και η συνέντευξη στη διαδικασία της αξιολόγησης.
Εξίσου αναλυτικά περιγράφεται στο νοµοσχέδιο και η διαδικασία προαγωγής των δικαστικών υπαλλήλων και η κατάληψη
θέσεων ευθύνης, όπως Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης και
Τµήµατος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό καθιερώνεται για πρώτη φορά
σύστηµα µοριοδότησης των κριτηρίων αξιολόγησης που να βασίζονται, πρώτον, στα εκπαιδευτικά προσόντα, δεύτερον, στην
επαγγελµατική εµπειρία πάνω στο αντικείµενο της υπηρεσίας και
τρίτον, στις προσωπικές δεξιότητες των υποψηφίων.
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας
σε θέσεις προϊσταµένου ορίζεται η συµπλήρωση ελάχιστου χρόνου δικαστικής εµπειρίας, ενώ προβλέπεται και η ύπαρξη ελάχιστου αριθµού υποψηφίων για κάθε θέση προς χάριν της
διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Με τα άρθρα 147, 149 και 150 αποσαφηνίζονται ζητήµατα που
επηρεάζουν σηµαντικά τόσο την επαγγελµατική όσο και την προσωπική και οικογενειακή ζωή των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά
και ζητήµατα που αφορούν στους όρους και τις διαδικασίες µετακίνησης και µετάθεσής τους για λόγους υγείας, συνυπηρέτησης κ.λπ..
Καινοτοµία του νέου κώδικα αποτελεί η θέσπιση δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι έρχονται να λειτουργήσουν
επικουρικά στο έργο των δικαστικών λειτουργών. Πρόκειται για
τον κλάδο ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου
και τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.
Αναφορικά µε τον πρώτο, ο ρόλος του εστιάζει στην υποστήριξη και ενίσχυση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,
αναλαµβάνοντας καθήκοντα συντονισµού και προγραµµατισµού.
Και επειδή άκουσα πολλούς συναδέλφους που είχαν κάποιες ενστάσεις, δεν υποκαθίσταται ο ρόλος του δικαστή σε καµµιά περίπτωση, αλλά υποβοηθείται. Δηλαδή, ουσιαστικά, βοηθούν στην
πρακτική διεκπεραίωση, καθώς και στην τεκµηρίωση των υποθέ-
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σεων που χειρίζονται οι δικαστικοί λειτουργοί. Οι υπάλληλοι του
κλάδου θα προέρχονται από δικαστικούς υπαλλήλους και η διαγωνιστική διαδικασία για την εισαγωγή τους σε αυτόν θα διενεργείται αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς του οικείου
κλάδου.
Με τη θέσπιση αυτή ακολουθείται το επιτυχηµένο παράδειγµα
και οι βέλτιστες πρακτικές των διεθνών δικαστηρίων. Το ίδιο επιδιώκεται και µε τη θέσπιση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την
ευθύνη της διαχείρισης της πληροφορίας στον τοµέα της δικαιοσύνης. Και εδώ ακολουθείται το παράδειγµα των δικαστικών συστηµάτων των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα ανώτατα και τα ανώτερα δικαστήρια διατηρούν υπηρεσίες Τύπου και πληροφόρησης, γραφεία Τύπου και λογαριασµούς στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.
Με τα άρθρα, λοιπόν, 66 και 82 προβλέπεται η στελέχωση των
σχετικών υπηρεσιών, κυρίως των ανωτάτων δικαστηρίων, µε εξειδικευµένους υπαλλήλους και τέλος, µε τα άρθρα 73 µέχρι 82
ρυθµίζονται όλα τα ζητήµατα των υπαλλήλων αυτών.
Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι, ότι το νοµοσχέδιο εκσυγχρονίζει και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και, κατ’ επέκταση, διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία του
Εθνικού Δικαστικού Συστήµατος προς όφελος των πολιτών. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που δουλεύτηκε πολύ, είχε τη θετική γνώµη των
εργαζοµένων και πιστεύω ότι πρέπει να τύχει της οµόφωνης αποδοχής όλων των πτερύγων της Βουλή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κοτρωνιά και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, αφού ετοιµαστεί το Βήµα. Όπως
βλέπετε, φροντίζουµε για την υγεία πάνω από όλα και πρώτα από
όλα.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, ήταν αρκετά κατατοπιστική η εισήγησή σας.
Ξεκινώντας από το νοµοσχέδιο, εµείς θα αναφερθούµε µόνο
σε γενικές γραµµές, αφού το ανέλυσε ο εισηγητής µας, όπως
στο ότι δηµιουργείται ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό και σε ορισµένες περιπτώσεις, κατά την άποψή µας, φωτογραφικό πλαίσιο για τους
υπαλλήλους του δικαστικού κλάδου, όπως για παράδειγµα, η δυνατότητά τους να παίρνουν άδεια µακράς διαρκείας, έτσι ώστε
να σπουδάζουν στο εξωτερικό.
Εν προκειµένω, θεωρούµε ότι είναι µια λανθασµένη ρύθµιση,
αφού αναφερόµαστε σε υπαλλήλους που έχουν διοριστεί και
αµείβονται από το δηµόσιο. Με τέτοιου είδους ρυθµίσεις δεν
προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχει τόση γραφειοκρατία,
καθώς επίσης τόση καθυστέρηση στο σύστηµα της δικαιοσύνης.
Περαιτέρω, η σηµερινή Κυβέρνηση κατηγορούσε την προηγούµενη για τις συναλλαγές της µε τους δηµοσίους υπαλλήλους. Οπότε δεν είναι καθόλου καλό να ακολουθεί το ίδιο, εάν
όχι ακόµη χειρότερο µονοπάτι.
Σε κάθε περίπτωση, δεν διαπιστώσαµε καµµία πρόβλεψη κυρώσεων για τους ανεπαρκείς και ακατάλληλους υπαλλήλους,
ενώ η διαδικασία της αξιολόγησης είναι µάλλον τυπική, έχοντας
απλώς νοµοθετηθεί για να βρίσκεται στον Κώδικα των Δικαστικών Υπαλλήλων.
Όσον αφορά δε τις γενικότερες πειθαρχικές διατάξεις, είναι
ιδιαίτερα χαλαρές και ελαστικές, ενώ, όπως τονίζουµε εµείς στο
πρόγραµµά µας, απαιτείται για το σύνολο του δηµοσίου, όχι
µόνο για τους δικαστές, η θέσπιση και η δηµιουργία αυστηρών
ελεγκτικών µηχανισµών. Οι σηµερινοί ελεγκτικοί µηχανισµοί ευνοούν την εµφάνιση φαινοµένων διαφθοράς, συγκαλύπτουν
ανάρµοστες συµπεριφορές και ενισχύουν το κοµµατικό πελατειακό κράτος, κάτι που πρέπει προφανώς να πάψει να συµβαίνει.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν επιπλέον διατάξεις για πλήθος
αδειών, εντελώς άνισες µε αυτές που ισχύουν στον ιδιωτικό
τοµέα, οπότε λογικά προκαλούν το κοινό αίσθηµα.
Για παράδειγµα, µε µια πρόχειρη προσέγγιση, διαπιστώσαµε
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ότι πολύ εύκολα οι δικαστικοί υπάλληλοι επιτρέπεται να απουσιάζουν σχεδόν δύο µήνες από την υπηρεσία τους, ενώ παρ’ όλα
αυτά, να πληρώνονται κανονικά. Προφανώς, δεν είναι σωστό.
Ειδικά τώρα, όσον αφορά τώρα τα άρθρα 165 και 166, που καθιερώνουν ως πειθαρχικό παράπτωµα την άρνηση προσέλευσης
σε ιατρική εξέταση, ελπίζουµε να µην προωθείται έµµεσα η υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού, µε την οποία εµείς δεν συµφωνούµε, αφού θεωρούµε πως ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος
να επιλέγει πώς θα συµπεριφέρεται στο σώµα του.
Όσον αφορά γενικότερα τη δικαιοσύνη, υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις, αφού για αστικές και εµπορικές υποθέσεις στην
Ελλάδα το 2016 απαιτούνταν εξακόσιες εβδοµήντα ηµέρες από
εκατόν ενενήντα ηµέρες το 2010, όταν στη Ρουµανία απαιτούνται
µόλις εκατόν πενήντα τρεις, ενώ για διοικητικές υποθέσεις στην
Ελλάδα χίλιες ογδόντα έξι ηµέρες, όταν στη Ρουµανία εκατόν
εβδοµήντα. Μετά δεν πρέπει να αναρωτιόµαστε γιατί το ΑΕΠ της
Ρουµανίας αυξάνεται µε πολύ µεγαλύτερο ρυθµό από ό,τι το
δικό µας, το οποίο συνεχώς µειώνεται.
Είναι σωστό, πάντως, το ότι τα δικαστήρια είναι υποστελεχωµένα µε ειδήµονες βοηθούς, αφού η αναλογία δικαστικού προσωπικού ανά δικαστή στην Ελλάδα είναι 1,5 έναντι 3,9 του µέσου
όρου της Ευρώπης, σύµφωνα µε µελέτη που θα καταθέσουµε
στα Πρακτικά, επιβεβαιώνοντας αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος Βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης.
Αντίθετα, η Ελλάδα δεν υστερεί σε αριθµό δικαστών -είναι, επίσης, σωστό- αφού ανά εκατό χιλιάδες πληθυσµό υπάρχουν στην
Ελλάδα 25,8 δικαστές, όταν ο µέσος όρος της Ευρώπης είναι
21,5.
Εντούτοις, υστερούµε σε δαπάνες, αφού ο προϋπολογισµός
του δικαστικού συστήµατος στην Ελλάδα είναι 41,3 ευρώ ανά κάτοικο, όταν ο µέσος όρος στην Ευρώπη είναι 64 ευρώ.
Εκτός αυτού, υπάρχει µεγάλος φόρτος εργασίας στην Ελλάδα
ως αποτέλεσµα των µνηµονίων, µε το ξεπούληµα της δηµόσιας
περιουσίας, µε τους πλειστηριασµούς της ιδιωτικής, µε τις µαζικές χρεοκοπίες, µε την αδυναµία πληρωµών, µε τις συµβάσεις
ΣΔΙΤ, µε τις συντάξεις κ.ο.κ., µε όλα αυτά δηλαδή τα καλά που
µας έφεραν τα µνηµόνια και το PSI.
Επιπλέον, υπάρχει πολυνοµία και κακονοµία που έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, ξανά ως αποτέλεσµα των µνηµονίων.
Συνεχίζοντας, ενδιαφέρον έχει επίσης το ότι το ότι για πρώτη
φορά συστήνεται ο κλάδος της Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος αφορά την επικοινωνία, καθώς επίσης
τη διαχείριση της πληροφορίας από και προς τη δικαιοσύνη.
Πρόκειται για δικαστικούς υπαλλήλους που θα κάνουν τις επαφές µε άλλα δικαστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού, ενώ
θα ασκούν επιπλέον καθήκοντα επικοινωνίας του δικαστηρίου σε
σχέση µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας.
Για ποιο λόγο, αλήθεια -είναι η απορία µας- θα εµπλέκονται τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στη δικαιοσύνη; Δεν αρκούν οι τηλεοπτικές δίκες που βλέπουµε σχεδόν καθηµερινά; Μήπως θα
αποφαίνονται και για την ορθότητα των δικαστικών αποφάσεων;
Τέλος, όπως συµβαίνει σε όλα τα νοµοσχέδια, υιοθετούνται οι
ίδιες υπερβολικές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης -συµβαίνει µε όλα τα Υπουργεία και µε
όλους τους Υπουργούς- έτσι ώστε να µπορεί να καθορίζει σηµαντικά ζητήµατα που θα έπρεπε να ρυθµίζονται για λόγους διαφάνειας µέσω της κοινοβουλευτικής τους επεξεργασίας.
Από την άλλη πλευρά, θεωρούµε θετική την αναφορά του
Υπουργού Επικρατείας, του κ. Γεραπετρίτη, στον εισηγητή µας
για την πρόθεση της Κυβέρνησης να µειώσει τον αριθµό των ανεξάρτητων αρχών, όπως έχουµε ζητήσει εµείς, ως Ελληνική Λύση,
επανειληµµένα, αφού είναι απαράδεκτο να υπάρχουν πάνω από
τριάντα ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες φυσικά κοστίζουν τεράστια ποσά, όταν το Σύνταγµά µας προβλέπει µόνο πέντε.
Συνεχίζοντας, θα αναφερθούµε στην τροπολογία του Υπουργού Εργασίας όσον αφορά τις εκκρεµείς συντάξεις, έτσι όπως
τη διαβάσαµε από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης προχθές -από
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το τονίζω- χωρίς να έχει αναρτηθεί
καν στην ιστοσελίδα της Βουλής ούτε να µας έχει δοθεί.
Τελικά, βέβαια, αναρτήθηκε χθες αργά, µαζί µε σωρεία άλλων
τροπολογιών, ενώ είναι στην ουσία ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο,
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µε τις σχεδόν ογδόντα σελίδες του, τεκµηριώνοντας πως ο
Υπουργός προτίµησε την τροπολογία και όχι το νοµοσχέδιο, για
να αποφύγει τη δηµόσια διαβούλευση. Όταν έρθει βέβαια, θα
τον ρωτήσουµε -αν δεν κάνουµε λάθος- γιατί διεγράφη το άρθρο
8 µε τις ενισχύσεις για απασχόληση νέων του εξωτερικού, µε το
πρόγραµµα του «REBRAIN GREECE». Δεν το βρήκαµε, τουλάχιστον εµείς, στην τροπολογία. Ήταν κάτι πολύ θετικό και µάλιστα,
είχε κανονιστεί και σήµερα εκδήλωση του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, ενώ είχε παρουσιαστεί και τον Δεκέµβρη του 2019 από
τον κ. Βρούτση.
Προφανώς, το γεγονός αυτό είναι από µόνο του ένα σκάνδαλο, το ότι δηλαδή το έµαθαν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
πολύ πριν από τη Βουλή, αφού δεν είναι δυνατόν να ενηµερώνεται η Βουλή, οι Βουλευτές από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Θεωρούµε ότι είναι ντροπή για την Κυβέρνηση και ειδικά για τον
Υπουργό, ο οποίος αντί να ενηµερώνει τους Βουλευτές προτιµάει να γιορτάζει τα γενέθλιά του µε µια τούρτα που τον παρουσιάζει ως σούπερµαν, όπως είπε πολλές φορές ο συνάδελφος.
Τεκµηριώνεται δε µε το χειρότερο δυνατό τρόπο πως η Κυβέρνηση δεν έχει πρόγραµµα, γνωµοδοτώντας µε το γνωστό
«βλέποντας και κάνοντας», καθώς επίσης µε κακόγουστα επικοινωνιακά σλόγκαν, όπως είναι η αναφορά της στον αόρατο εχθρό
της πανδηµίας και τώρα στον πόλεµο των εκατόν ογδόντα ηµερών για τις συντάξεις, όπως εµφανίζονται και τα δύο σε άρθρα
που θα καταθέσουµε -αργότερα, όλα µαζί- στα Πρακτικά.
Ειδικά όσον αφορά στην πανδηµία, δεν θέλει να καταλάβει
πως µε τους αποτυχηµένους χειρισµούς της, η Κυβέρνηση καταστρέφει τόσο την υγεία όσο και την οικονοµία, ενώ έχει αποδειχθεί από τις Ηνωµένες Πολιτείες -όπως θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά- πως, είτε έχει κλειδωθεί µια χώρα είτε όχι, οι συνέπειες της πανδηµίας είναι σχεδόν οι ίδιες.
Σε κάθε περίπτωση, το θέµα των συντάξεων δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού αναφέρεται συνεχώς στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τρόικας δηλαδή µε το καινούργιο της όνοµα,
ενώ προηγουµένως στις εκθέσεις του ΔΝΤ. Για παράδειγµα, στην
έκθεση του ΔΝΤ, µετά το τέλος του τρίτου µνηµονίου, πριν µπούµε
δηλαδή στο τέταρτο µνηµόνιο, στη σελίδα 7 -που θα καταθέσουµε
στα Πρακτικά- αναγράφεται πως η πτώση της ασφαλιστικής δαπάνης το 2017 είχε µειωθεί λόγω της καθυστέρησης στην απονοµή συντάξεων, ενώ στη σελίδα 44 αναγράφεται πως τυχόν
δηµοσιονοµικά προβλήµατα θα απαιτήσουν περικοπές των συντάξεων. Το επαναλαµβάνουµε: Τυχόν δηµοσιονοµικά προβλήµατα
θα απαιτήσουν περικοπές των συντάξεων.
Τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, πάντως, που προκάλεσε στην
Ελλάδα η σηµερινή Κυβέρνηση το 2020, µόνο µε το 2009 µπορούν να συγκριθούν, σηµειώνοντας πως στη σελίδα 67 της µελέτης του ΔΝΤ αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν έχει το υψηλότερο
ποσοστό δαπανών χρηµατοδότησης ως προς το ΑΕΠ της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διασπείρεται για λόγους χειραγώγησης των πολιτών -το γεγονός αυτό, παρά τη βιαιότερη πτώση του
ΑΕΠ της στην ιστορία λόγω των καταστροφικών µνηµονίων που
της επιβλήθηκαν- ενώ συµπληρώνει πως οι ηλικιωµένοι στην Ελλάδα είναι οι πλέον εκτεθειµένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κίνδυνο φτώχειας.
Και φυσικά, θα καταθέσουµε όλα αυτά στα Πρακτικά, επειδή
θέλουµε να τεκµηριώνουµε όλα όσα λέµε.
Όσον αφορά στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην όγδοη αξιολόγηση και στη σελίδα 8 αναφέρεται πως
υπήρχε ένα σχέδιο δράσης του Οκτωβρίου του 2013 για τη µείωση των οφειλοµένων, που δεν τηρήθηκε, ενώ υπάρχει δέσµευση για τον µηδενισµό τους έως τα τέλη του 2020, µε
εξαίρεση τις συντάξεις -µε εξαίρεση τις συντάξεις, το τονίζω- για
τις οποίες η δέσµευση είναι για τα τέλη του 2021.
Γιατί, αλήθεια, εξαιρέθηκαν οι συντάξεις; Λόγω της ανάλγητης
αδιαφορίας για τους ηλικιωµένους Έλληνες, που θεωρούνται
άχρηστοι από την τρόικα; Διότι κοστίζουν, οπότε όσο λιγότεροι
τόσο καλύτερα; Είναι ντροπή!
Αναφέρεται δε στη σελίδα 19 πως το ποσό των εκκρεµών οφειλών ήταν 979 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων όµως τα 485
εκατοµµύρια δεν έχουν σχέση µε τις συντάξεις. Εποµένως οι
οφειλές από κύριες εκκρεµείς συντάξεις ήταν 494 εκατοµµύρια
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ευρώ από 497 εκατοµµύρια ευρώ που ήταν στην όγδοη αξιολόγηση, που θα καταθέσουµε επίσης στα Πρακτικά.
Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε καµµία απολύτως πρόοδος, ενώ δεν
είδαµε µία σοβαρή έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
για την παρούσα ρύθµιση, έχοντας την άποψη πως σταδιακά
όλοι οι συνταξιούχοι θα παίρνουν την εθνική σύνταξη ανεξάρτητα από τις εισφορές που θα πληρώνουν. Αυτή είναι, άλλωστε,
η µέθοδος του κ. Χατζηδάκη και το έχει αποδείξει πάρα πολλές
φορές.
Η ίδια ουσιαστικά λογική διέπει και την έκθεση Πισσαρίδη,
αφού στις σελίδες 106 και 107 γράφει καθαρά πως πρέπει να
µειωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ,
προτείνοντας την υιοθέτηση του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος, που όµως σε µια κατεστραµµένη χώρα, µε ένα αστείο χρηµατιστήριο -κυριολεκτικά αστείο- χωρίς βέβαια τη δυνατότητα
έκδοσης χρήµατος, αφού ανήκουµε στην Ευρωζώνη, είναι αδύνατο να λειτουργήσει σωστά.
Σε σχέση µε τα άρθρα, θα αναφερθούµε µόνο στο πρώτο, µε
το οποίο δίνεται η δυνατότητα να προσληφθούν ιδιώτες για την
έκδοση των εκκρεµών συντάξεων, µε αµοιβή 480 ευρώ το µήνα,
χωρίς όµως να έχουν καµµία ευθύνη -καµµία ευθύνη, το τονίζωγια εγγραφές και ενδείξεις των πράξεων που θα οφείλονται σε
σφάλµατα των βεβαιώσεων, κατά την παράγραφο ζ’. Αν είναι δυνατόν να µην έχουν οι ιδιώτες καµµία ευθύνη!
Μετά διερωτάται ο κ. Χατζηδάκης γιατί δεν υπογράφουν µαζί
του για την προσωρινή σύνταξη οι δηµόσιοι υπάλληλοι! Απλούστατα, επειδή αυτοί θα έχουν ευθύνη και δεσµεύονται από τον
Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Οπότε, ας γίνει έρευνα για να δούµε γιατί έχουν επιφυλάξεις.
Τα ίδια, άλλωστε, δροµολόγησε στη ΔΕΗ, που, µετά τις εθελούσιες, προσέλαβε τα γνωστά golden boys στα γραφεία και εργολαβικά συνεργεία, όπως τεκµηριώνεται από το εργατικό
ατύχηµα στην Εύβοια, στοιχεία που επίσης θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά.
Αλήθεια, το περίφηµο επιτελικό ψηφιακό κράτος είναι ανίκανο
να τα καταφέρει, παρά το ότι έχει τοποθετηθεί το σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ» από πέρυσι µε τις θριαµβολογίες του κ. Βρούτση -που,
επίσης, θα καταθέσουµε στα Πρακτικά; Χρειάζεται ο «σούπερµαν» που τον αντικατέστησε, προφανώς, επειδή δεν έκανε σωστά
τη δουλειά του; Είναι απορία µας.
Από την άλλη πλευρά, γιατί έχουν εξαιρεθεί οι ασφαλισµένοι
του πρώην ΟΑΕΕ που δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τις εισφορές τους λόγω της κρίσης, για την οποία δεν έφταιγαν φυσικά
αυτοί, αλλά οι κυβερνήσεις της χώρας; Μισεί η Κυβέρνηση τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, όπως επίσης τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις;
Δεν είναι δυνατόν να µη µπορούν να πάρουν σύνταξη συνάνθρωποί µας, επειδή έχουν οφειλόµενα ή έχουν διακόψει, πόσω
µάλλον όταν πολλοί από αυτούς έχουν συµπληρώσει τα ελάχιστα
συντάξιµα έτη, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς οµηρίας σε µεγάλη
ηλικία, µε αρκετούς να αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Εκτός αυτού, στις οφειλές τους συνυπολογίζεται το
ποσό της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, του οποίου όµως
δεν επιτρεπόταν να κάνουν χρήση, κάτι που είναι ασφαλώς άδικο
-εξαιρετικά άδικο- και πρέπει να διορθωθεί, δηλαδή πρέπει να
αφαιρεθούν όλα αυτά τα ποσά από τις οφειλές τους.
Κλείνοντας, θα τονίσουµε ξανά πως αυτό που επιδιώκουµε, ως
Ελληνική Λύση, δεν είναι άλλο από τη διακυβέρνηση της χώρας,
γνωρίζοντας πως η πάµπλουτη, πολλαπλά προικισµένη Ελλάδα,
µπορεί να τα καταφέρει, εάν εφαρµοστεί µια σωστή µακροοικονοµική πολιτική, µε στόχο την παραγωγή πλούτου, πριν από όλα,
χωρίς να ξοδεύουµε περισσότερα από όσα εισπράττουµε, όπως
ακριβώς κάνουµε όλοι µας στο σπίτι µας, µε τελικό αποτέλεσµα
να δανειζόµαστε συνεχώς έναντι ανταλλαγµάτων και να µεταφέρουµε ανεύθυνα τα δικά µας χρέη στα παιδιά µας, όπως η σηµερινή Κυβέρνηση. Προφανώς, κανένας στο σπίτι του δεν κάνει
κάτι ανάλογο.
Ασφαλώς, δεν θα µπορούσαµε δε να συγκυβερνήσουµε µε κανένα άλλο κόµµα, αφού -µε εξαίρεση το ΚΚΕ, µε το οποίο, όµως,
έχουµε εκ διαµέτρου αντίθετες αντιλήψεις- όλα τα άλλα συνέβα-
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λαν στην καταστροφή, εάν όχι στην προδοσία της πατρίδας µας.
Πώς; Με τα µνηµόνια, µε την υποθήκευση των πάντων µέσω της
υπογραφής του PSI, µε την παράδοση του ονόµατος της «Μακεδονίας» και µε πολλά άλλα. Ασφαλώς, δεν έχουµε καµµία απολύτως σχέση µε τον ακραίο νεοφιλελευθερισµό της Νέας
Δηµοκρατίας ούτε µε τις απόψεις της για την παγκοσµιοποίηση,
που οδηγούν στο να καταλήξει το έθνος µας στα σκουπίδια της
ιστορίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βιλιάρδο.
Θα ήθελα να πω ότι ο κ. Βιλιάρδος πήρε και τη δευτερολογία
του, κατά δήλωσή του και επιθυµία του, για να µην παραξενεύεστε για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιώργος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε Παπαηλιού, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα αναφερθώ στο υπό κρίση νοµοσχέδιο και στο
τέλος, θα κάνω και µια σύντοµη αναφορά στην τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας.
Από την υγειονοµική κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
δικαστική λειτουργία έχει πληγεί στον υπέρτατο βαθµό, αφού για
µεγάλο χρονικό διάστηµα τα δικαστήρια παραµένουν κλειστά.
Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές, αφού η δικαιοσύνη, µια από τις
λειτουργίες του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και ο βασικός πυλώνας του κράτους δικαίου, βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας
και οι πολίτες δεν µπορούν να προσφύγουν σε αυτή, δεν έχουν
πρόσβαση σε αυτή.
Η πολιτεία, ενώ είχε χρόνο να σχεδιάσει τον υγειονοµικά
ασφαλή τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, δεν το
έπραξε, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν κινητοποιήσεις τόσο από
την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όσο και από τους άλλους
λειτουργούς της δικαιοσύνης, τους δικηγόρους, αλλά και τους
δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι κρίσιµοι και σηµαντικοί
παράγοντες στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Ανεξαρτήτως της υγειονοµικής κρίσης, τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι και εν γένει η δικαιοσύνη
επιχειρήθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο του δυνατού και υπό τις γνωστές ασφυκτικές µνηµονιακές συνθήκες, να
αντιµετωπιστούν, ούτως ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η λειτουργία της δικαιοσύνης. Προκηρύχθηκαν περίπου χίλιες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, εισήχθη πανελλαδικά η τεχνολογία ηχογράφησης και αποηχογράφησης στις πολιτικές δίκες, ενώ ξεκίνησε και η προεργασία για την εισαγωγή της ίδιας τεχνολογίας
στις ποινικές δίκες.
Σήµερα, παρά τη νέα κρίση -υγειονοµική και οικονοµική- υπάρχει δυνατότητα να προωθηθούν µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις,
να αποκατασταθούν στον χώρο της δικαιοσύνης οι ισορροπίες
που διαταράχθηκαν επί της µνηµονιακής περιόδου και η δικαιοσύνη να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να µπορέσει να επιτελέσει
τη συνταγµατική αποστολή της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µείζον πρόβληµα της ελληνικής
δικαιοσύνης αποτελεί η βραδύτητα µε την οποία απονέµεται.
Είναι αποτέλεσµα, είναι απόρροια της υποστελέχωσης των δικαστηρίων, της εντεινόµενης υποστελέχωσής τους και της δυσαναλογίας που υπάρχει µεταξύ δικαστικών υπαλλήλων και
δικαστικών λειτουργών -ένας προς τρεις- που είναι ακριβώς αντίστροφη τόσο από όσα επιτάσσουν η κοινή λογική και οι ανάγκες, αλλά και η αναλογία στην Ευρώπη.
Όλα αυτά, όπως είπα, οδηγούν σε καθυστερήσεις, οι οποίες
είναι απαράδεκτες για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.
Η εντεινόµενη υποστελέχωση, λοιπόν και η δυσαναλογία δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που επιφέρουν
αυτές τις καθυστερήσεις πρέπει να αντιµετωπιστούν. Πώς θα
γίνει αυτό; Αυτό µπορεί να γίνει µε την αναβάθµιση και της θέσης
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των δικαστικών υπαλλήλων -θεσµικά και µισθολογικά- µε νέες
προσλήψεις και την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών.
Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να υποβοηθήσουν την τεκµηριωτική εργασία των δικαστών για τον σχηµατισµό δικανικής κρίσης
και την έκδοση δικαστικής απόφασης. Αυτή η τεκµηριωτική εργασία, που εµφανίζεται και ως δικαστηριακή υποστήριξη, είναι
τµήµα της δικανικής κρίσης. Όµως, είναι αντισυνταγµατική η
οποιαδήποτε άµεση επικούρηση-βοήθηση στο παραπάνω έργο,
που σηµαίνει συµµετοχή στη δικαιοδοτική διαδικασία, η οποία
επιχειρείται να εισαχθεί µε τους νέους κλάδους δικαστικών υπαλλήλων, αυτόν της Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού
Έργου και Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.
Το έργο του δικαστή συνίσταται στον σχηµατισµό δικαστικής
δικανικής κρίσης και εκπονείται από τον ίδιο αποκλειστικά. Η ανάθεση σε δικαστικούς υπαλλήλους καθηκόντων που η διατύπωσή
τους είναι γενική και δεν οριοθετούνται από το δικαστικό έργο,
όπως αναφέρεται και στην έκθεση της Δικαστικής Υπηρεσίας της
Βουλής, όπως επίσης και το έργο της ταξινόµησης και της προκαταρκτικής επεξεργασίας-προεργασίας των υποθέσεων σε δικαστικούς υπαλλήλους, αναφέρονται στον πυρήνα της δικαιοδοτικής λειτουργίας και όχι στην περιφέρειά της, όπως ανέφεραν
ορισµένοι οµιλητές από πλευράς Συµπολίτευσης, χωρίς µάλιστα
τους δικαστικούς λειτουργούς και συνακόλουθα, αυτοί οι οποίοι
αναλαµβάνουν αυτό το έργο να τυγχάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Όµως, ακόµα και το καθήκον της επεξεργασίας της νοµολογίας αποτελεί έργο του δικαστή και όχι
δικαστικών υπαλλήλων.
Όσον αφορά στον νέο κλάδο της Δικαστικής Επικοινωνίας και
των Διεθνών Σχέσεων, η ανάλυση των συνεπειών ρύθµισης του
νοµοσχεδίου και οι τοποθετήσεις τόσο του Υπουργού όσο και
του Υφυπουργού Δικαιοσύνης στην επιτροπή επιβεβαιώνουν τις
διατυπωθείσες αντιρρήσεις, ενστάσεις και επιφυλάξεις, αφού τα
µέλη αυτού του νέου κλάδου θα έλεγα ότι εµπλέκονται σε έργα
που ανήκουν αλλού, εν προκειµένω στις δικαστικές ενώσεις και
έµµεσα -ή µάλλον, άµεσα- θα αποτελούν τη φωνή των προϊσταµένων τους δικαστικών λειτουργών.
Και έρχοµαι τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.
Η κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης αποτελεί µείζον θέµα.
Ας µη λησµονείτε ότι αυτή η Κυβέρνηση παρέλαβε εκατόν
ογδόντα χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες
έγιναν τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης. Αποτελεί,
λοιπόν, µείζον θέµα. Το σύστηµα έχει µπλοκάρει, µε συνέπεια οι
εν δυνάµει συνταξιούχοι να βρίσκονται σε αδιέξοδο, αφού αναµένουν µεγάλο χρονικό διάστηµα για τη χορήγηση της σύνταξής
τους.
Με πρόσχηµα την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων, κατατίθεται η τροπολογία του Υπουργού Εργασίας, µε την οποία ανατίθενται σε ιδιώτες σηµαντικές αρµοδιότητες του e-ΕΦΚΑ που
αφορούν στην έκδοση αποφάσεων προσωρινής ή οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης και µάλιστα, µε δαπάνες των
ασφαλισµένων. Η ρύθµιση δεν αφορά µόνο τις σωρευµένες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αλλά είναι µόνιµη. Στην πραγµατικότητα, η ανάθεση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της
Κυβέρνησης να απαξιώσει και να υπονοµεύσει τη δηµόσια δωρεάν κοινωνική ασφάλιση και να ιδιωτικοποιήσει την επικουρική
ασφάλιση σε πρώτη φάση.
Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείται και η µείωση του προσωπικού
του ΕΦΚΑ. Έτσι, η Κυβέρνηση αντί να προβεί στη λειτουργική
αναδιάρθρωση του ΕΦΚΑ, στην πρόσληψη καινούργιου προσωπικού και στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής του για τη
στήριξή του, τον ακρωτηριάζει, τον υπονοµεύει και ακυρώνει
τους εν ενεργεία υπαλλήλους του.
Η ανάθεση σε ιδιώτες της έκδοσης συντάξεων αντίκειται στο
άρθρο 22 του Συντάγµατος, που προβλέπει ότι το κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, αφού, πλήττοντας τον πυρήνα του δικαιώµατος της κοινωνικής ασφάλισης,
υπονοµεύει τον δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Μέσω αυτής της τροπολογίας απαξιώνεται ο ΕΦΚΑ, προσβάλλονται οι υπάλληλοί του, οι οποίοι µάλιστα µετατρέπονται σε
υπαλλήλους των πιστοποιηµένων επαγγελµατιών, στην ουσία δηλαδή των µεγάλων δικηγορικών και λογιστικών γραφείων, επιβαρύνεται οικονοµικά το δηµόσιο µε την καταβολή κατ’ αποκοπή
αποζηµίωσης για τις επιµέρους πράξεις που ανατίθενται στους
πιστοποιηµένους ιδιώτες, όπως επίσης και µε τη δηµιουργία
φορέα πιστοποίησης των ιδιωτών και της εκπαίδευσής τους. Επιβαρύνονται κυρίως και επιπρόσθετα οι ασφαλισµένοι, παρ’ ότι ο
e-ΕΦΚΑ χρηµατοδοτείται και από τους ίδιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αµφισβητείται, επίσης, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των ασφαλισµένων, αφού τα πληροφοριακά συστήµατα του
e-ΕΦΚΑ, που περιέχουν και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, τα
διαχειρίζονται ή µπορούν να τα διαχειρίζονται ιδιώτες.
Με άλλα λόγια, τίθενται σοβαρά ζητήµατα νοµιµότητας, διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας, πέραν του συνταγµατικού
προβλήµατος που υπάρχει. Συνεπώς ζητείται και από εµάς η
απόσυρση της τροπολογίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το προς
ψήφιση σχέδιο νόµου µε το οποίο επανακαθορίζεται το πλαίσιο
οργάνωσης και λειτουργίας των δικαστικών υπαλλήλων, έχει εξελιχθεί αναλυτική επεξεργασία, διαβούλευση και συζήτηση στις
επιτροπές. Θα περιοριστώ, συνεπώς, σε συνοπτική αναφορά σε
νέες ρυθµίσεις, εν όψει του ότι διατηρούνται οι διατάξεις του καταργούµενου ν.2812/2000.
Πέρασε, όµως, σχεδόν µια γενιά, εικοσιένα χρόνια και έχουν
αλλάξει πολλά στις υπηρεσιακές ανάγκες, στις δοµές, στα τεχνικά µέσα, στον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης και συνεπώς
απαιτούνται βελτιώσεις.
Ας δούµε τι προβλέπεται, λοιπόν, στον νέο κώδικα. Επανακαθορίζεται το πεδίο εφαρµογής, εναρµονίζονται οι κώδικες των δηµοσίων και δικαστικών υπαλλήλων -όπου αυτό είναι επιτρεπτό- και
επαναπροσδιορίζονται τα προσόντα και τα κωλύµατα των δικαστικών υπαλλήλων, η πλήρωση των θέσεων µε τον προβλεπόµενο
προγραµµατισµό προσλήψεων και τη διαγωνιστική διαδικασία για
ειδικές θέσεις, οι κλάδοι και οι ειδικότητες µε τη σύσταση και νέων,
όπως αυτών της Στατιστικής Βιβλιοθηκονοµίας, Τεκµηρίωσης και
Επικουρίας, Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων. Οι δύο
τελευταίοι, µάλιστα, αποτελούν σηµαντική καινοτοµία του νέου
κώδικα.
Έτσι, δηµιουργούνται διακόσιες είκοσι έξι θέσεις για την Τεκµηρίωση και Επικουρία και είκοσι µία θέσεις για τη Δικαστική Επικοινωνία και τις Διεθνείς Σχέσεις, ενώ για την κάλυψή τους τίθενται
αυξηµένα ειδικά τυπικά προσόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της δικαιοσύνης.
Με τον κλάδο της Τεκµηρίωσης και Επικουρίας επιδιώκεται η
υποστήριξη των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στην
άσκηση των καθηκόντων τους, ειδικά στα ανώτατα, αλλά και στα
µεγάλα δικαστήρια της χώρας. Στα καθήκοντά τους εντάσσεται
το έργο της ταξινόµησης, του προγραµµατισµού και συντονισµού
και της τεκµηρίωσης των υποθέσεων και όχι βέβαια, δικαιοδοτικού
χαρακτήρα αρµοδιότητες, όπως ελέχθη καθ’ υπερβολήν. Η θέσπιση της ειδικότητας ακολουθεί πρακτικές που συναντάει κανείς
στη Γερµανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, αλλά και στα αγγλοσαξονικά συστήµατα.
Με τον άλλο νέο κλάδο, αυτόν της Δικαστικής Επικοινωνίας και
Διεθνών Σχέσεων, επιδιώκεται η στελέχωση των ανώτατων δικαστηρίων µε υπαλλήλους που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στα ειδικά καθήκοντα της ενηµέρωσης του κοινού για τις δραστη-
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ριότητες και τις αποφάσεις, της διοργάνωσης συνεδρίων, της συνεργασίας µε αλλοδαπά δικαστήρια, οργανισµούς και δίκτυα,
ακόµα και στην παρουσία στο διαδίκτυο. Αναµενόµενο, βέβαια, ότι
ευρωπαϊκά και άλλα συστήµατα διαθέτουν ήδη σχετική υπηρεσία,
όπως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαστήρια του
Ηνωµένου Βασιλείου, της Γερµανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας
και της Ολλανδίας, µε συστηµατική µάλιστα παρουσία στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Στον νόµο καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα και
τα καθήκοντα των δύο νέων κλάδων, οι διαγωνιστικές διαδικασίες
για την πλήρωση των θέσεων, καθώς και ζητήµατα για τη δόκιµη
υπηρεσία, την εισαγωγική εκπαίδευση, την κατανοµή τους στα δικαστήρια, την εξέλιξή τους, αλλά και µισθολογικά κίνητρα.
Με άλλες διατάξεις του σχεδίου νόµου διασφαλίζεται ιδιαίτερη
θεσµική ιδιότητα των δικαστικών υπαλλήλων, επιλύεται το ζήτηµα
της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων στα δικαστήρια µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζονται οι
προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής στο Σώµα, καθώς και τα
καθήκοντά τους, ενώ θεσπίζεται και σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων σε τρεις άξονες. Πρώτον, µε βάση τη γνώση
και τη δηµιουργικότητα, δεύτερον, µε βάση τις υπηρεσιακές σχέσεις και τη συµπεριφορά στο κοινό και τρίτον, µε βάση την αποτελεσµατικότητά τους.
Καθιερώνεται, εξάλλου, για πρώτη φορά η µοριοδότηση από τη
συµµετοχή σε σεµινάρια κατάρτισης, ενώ προβλέπονται άδειες
και κίνητρα για τη διαρκή επιµόρφωσή τους. Ορίζονται νέα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων, αφ’ ενός, αντικειµενικά και αφ’ ετέρου, αναφερόµενα στην προσωπικότητα των υποψηφίων.
Επανακαθορίζεται, τέλος, το πειθαρχικό δίκαιο και οι λόγοι λύσης
της υπαλληλικής σχέσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλες του τις διαστάσεις ο νέος
κώδικας αποτελεί ένα ολοκληρωµένο και συνεκτικό σύστηµα λειτουργίας του σώµατος των δικαστικών υπαλλήλων. Υιοθετεί σύγχρονα µέσα και µεθόδους που θα εισφέρουν σηµαντικά στην
υπηρεσιακή ανέλιξη, στην ενθάρρυνση και κινητροδότηση των
υπαλλήλων, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους,
ενώ οι νέοι κλάδοι θα ενισχύσουν το έργο των δικαστών και την
επικοινωνία µε τους συλλειτουργούς στη δικαιοσύνη, τους άλλους
επαγγελµατίες και τους πολίτες και τους οργανισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η θέσπισή του δε αποτελεί µια ακόµα
προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης, που υλοποιεί η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Οι θεσµικές, οι ψηφιακές και οι άλλες παρεµβάσεις της σηµερινής Κυβέρνησης αναβαθµίζουν τον χώρο της δικαιοσύνης και
το κράτος δικαίου της χώρας. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της για το 2020 που παρουσιάστηκε πρόσφατα, στις 20 του µηνός, σε τηλεδιάσκεψη του
Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκεί η Ελλάδα δέχθηκε τα εύσηµα για την πορεία των µεταρρυθµίσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, την ενίσχυση γενικά του κράτους δικαίου και βρέθηκε
σε σηµαντικά βελτιωµένη θέση σε σχέση µε τα προηγούµενα
χρόνια και αυτό οφείλεται στις µεταρρυθµίσεις του επιτελικού
κράτους. Αποκαθίσταται έτσι η ρωγµή την οποία προκάλεσε τον
Ιούνιο του 2019 η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη µετατροπή
του αδικήµατος της δωροδοκίας από κακούργηµα σε πληµµέληµα, βλέπε Κοντονής.
Οι παρεµβάσεις αυτές αποτελούν θεσµικό κεκτηµένο και
ισχυρό όπλο κατά της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Στην
έκθεση υπογραµµίζονται εµφατικά οι ψηφιακές µεταρρυθµίσεις
στη δικαιοσύνη, όπως η διαλειτουργικότητα συστηµάτων, η ηλεκτρονική παρακολούθηση των υποθέσεων, η ηλεκτρονική επίδοση και ενοποίηση πλήθους πιστοποιητικών, η χρήση ψηφιακών
υπογραφών, ενταγµένες όλες αυτές στο πλαίσιο του γενικότερου ψηφιακού µετασχηµατισµού της δηµόσιας διοίκησης, µε
πάνω από χίλιες διαφορετικές πράξεις να µπορούν να γίνουν
µέσα από την ψηφιακή πλατφόρµα του gov.gr.
Αισιοδοξούµε, λοιπόν, βάσιµα ότι και οι επόµενες αξιολογήσεις
που θα συµπεριλάβουν θεσµικές παρεµβάσεις, όπως η σηµερινή,
θα τοποθετούν ολοένα και ψηλότερα τη χώρα στις διεθνείς θετικές κατατάξεις, εκεί που της αξίζει.
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Συνεπώς υπερψηφίζουµε.
Ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντινίδη και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ.
Γιώργος Καµίνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Είναι γνωστά τα προβλήµατα στον
χώρο της λειτουργίας της δικαιοσύνης: Μεγάλη έλλειψη προσωπικού, µε υποστελεχωµένες υπηρεσίες, ακαταλληλότητα υποδοµών, κτηρίων. Φαίνεται ότι, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, δεν έχει
αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και γενικά, δεν
έχει εισαχθεί η ψηφιακή τεχνολογία στον χώρο της απονοµής
της δικαιοσύνης.
Σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας υφίστανται πάνω
από δύο χιλιάδες οργανικά κενά, µε τον αριθµό συνεχώς να αυξάνεται, δεδοµένων των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης.
Τα κενά αυτά αφορούν κυρίως τις ειδικότητες του κλάδου γραµµατέων και του κλάδου επιµελητών δικαστηρίων. Όµως, παραµένουν κενές κατά το µεγαλύτερο µέρος τους οι λίγες µεν, αλλά
ιδιαίτερα χρήσιµες θέσεις του κλάδου πληροφορικής, παρά τους
διαγωνισµούς που έχουν προκηρυχθεί για αυτές από το έτος
2017.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να δοθεί έµφαση. Όλοι καταλαβαίνουµε ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας και η πρόσληψη ανθρώπων ειδικών σε αυτόν τον τοµέα θα µειώσει σηµαντικά τον
αριθµό των υποθέσεων. Γιατί; Διότι γνωρίζουµε ότι το κύριο πρόβληµα της δικαιοσύνης σήµερα είναι η βραδύτητα στην απονοµή
της. Χρειάζεται η πρόσληψη υπαλλήλων. Χρειάζεται, όµως και η
εισαγωγή της νέας τεχνολογίας. Πρέπει να προχωρήσει περισσότερο.
Η πανδηµία και η επί µακρόν αναστολή της λειτουργίας των
δικαστηρίων προφανώς έχει οδηγήσει και αυτή στη συσσώρευση
επιπλέον όγκου υποθέσεων. Η επαναλειτουργία των δικαστηρίων
επιβάλλει την άµεση εφαρµογή ενός σχεδίου προστασίας επ’
ωφελεία όλων και των δικαστών και των υπαλλήλων και των διαδίκων και του κοινού.
Με το σχέδιο επισηµαίνεται η ιδιαιτερότητα των δικαστικών
υπαλλήλων, η οποία ήδη καταγράφεται στο άρθρο 92 του Συντάγµατος, το οποίο τους επιφυλάσσει µια ειδική µεταχείριση,
που πρωτίστως εντοπίζεται στις υπηρεσιακές µεταβολές και τη
σύνθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων. Τα υπόλοιπα ο συντακτικός νοµοθέτης τα αφήνει στον κοινό νοµοθέτη.
Από τη διαβούλευση φάνηκε ότι ως προς το στάτους των δικαστικών υπαλλήλων, το κύριο ζητούµενο είναι η εναρµόνιση διατάξεων που τους αφορούν µε τα ισχύοντα στη δηµόσια διοίκηση
ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση, την υπηρεσιακή εξέλιξη,
τη βαθµολογική διάρθρωση, την αξιολόγηση, την κινητικότητα
σε άλλες υπηρεσίες, την αντικειµενική µοριοδότηση προσόντων,
καθώς και τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις επιλογής προϊσταµένων.
Στα θετικά του νοµοσχεδίου καταγράφεται η επίλυση του ζητήµατος της µονιµοποίησης των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, η διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων και προϊσταµένων και η πρόβλεψη επιµόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων.
Κύριε Υπουργέ, ισχυρίζεστε ότι έχετε πετύχει την εναρµόνιση
µε τον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα εκεί όπου αυτό είναι θεµιτό
και εφικτό. Δεν γίνεται, όµως, κατανοητός ο λόγος που βλέπουµε
ακόµα να υπάρχουν κάποιες παραλείψεις και διαφοροποιήσεις.
Η ένταξη στην κινητικότητα και οι µετατάξεις, µε ένα σχέδιο βεβαίως προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της
εύρυθµης λειτουργίας της δικαιοσύνης την ίδια στιγµή που
υπάρχουν πράγµατα που ρυθµίζονται µε πολύ διαφορετικό
τρόπο, όπως είναι η περίπτωση επιλογής προϊσταµένων, κάτι το
οποίο έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών σχολίων.
Αντιλαµβάνοµαι τις αντίθετες απόψεις που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ παλαιών και έµπειρων υπαλλήλων και των νεότερων,
που κατά κανόνα έχουν περισσότερα τυπικά προσόντα. Εδώ επιβάλλεται µια ορθολογική στάθµιση που να µην αφήνει υπόνοιες
αναξιοκρατίας. Προσπαθήσατε αυτή τη στάθµιση να την κάνετε
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µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που µας φέρατε καθυστερηµένα.
Η πλάστιγγα, όµως, εξακολουθεί να γέρνει.
Θεωρώ πως είναι άκρως προβληµατικό οι υπάλληλοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το 2021 να µπορούν να καταλάβουν θέση
διευθυντή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα το
κάνουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εννοώ
στην κατεύθυνση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Χαίροµαι που το ακούω, γιατί αυτό δεν
συµβαίνει πουθενά στον δηµόσιο τοµέα και είναι εξόχως προβληµατικό να γίνεται σε βάρος προσώπων µε πολυετείς σπουδές. Αυτό γίνεται ουσιαστικά µε µια αποτίµηση των πτυχίων, µε
το εφεύρηµα ενός υποχρεωτικού σεµιναρίου µε εξόχως υψηλή
µοριοδότηση και µε µια συνέντευξη που συνοδεύεται επίσης από
υψηλή µοριοδότηση.
Θα µου επιτρέψετε και πάλι να επισηµάνω το θέµα τού ότι οι
συνεντεύξεις, αλλά και οι προφορικές εξετάσεις στην περίπτωση
των υπαλλήλων που ασκούν έργο τεκµηρίωσης και επικουρικό,
πρέπει, κύριε Υπουργέ, να είναι δηµόσιες. Είναι άκρως σηµαντική
αυτή η εγγύηση της δηµοσιότητας.
Δεν εισακούστηκα, όταν το έλεγα για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Πρέπει, όµως, κάποτε αυτό να το καταλάβουµε. Στον Συνήγορο του Πολίτη, όταν εµείς οι ίδιοι προσλαµβάναµε το
προσωπικό µας, το κάναµε µε δηµόσιες συνεντεύξεις, όπου µπορούσαν όλοι να παρίστανται. Είναι περίφηµες οι συνεντεύξεις που
διεξήγε στις προφορικές εξετάσεις το Συµβούλιο της Επικρατείας,
όταν το ίδιο προσελάµβανε σε θέσεις εισηγητού τους υποψήφιους. Ήταν µεγάλης σπουδαιότητας η προφορική συνέντευξη.
Υπήρχε µεγάλο ακροατήριο. Ήταν µια πραγµατική τελετουργία.
Επιµένω ότι είναι ζήτηµα στοιχειώδους διαφάνειας.
Με τον νέο κώδικα επιχειρείται η δηµιουργία δύο καινούργιων
κλάδων και διακοσίων σαράντα εννέα συνολικά νέων θέσεων,
που έρχονται να καλύψουν ανάγκες.
Θέλω να σας συγχαρώ για τον καινούργιο Κλάδο Τεκµηρίωσης
και Επικουρίας του Δικαστικού Έργου. Εκείνοι οι οποίοι φοβούνται ότι υπάρχει περίπτωση να υποκαταστήσουν οι νέοι αυτοί επιστήµονες κατά τεκµήριο τον δικαστή στο έργο του κάνουν
µεγάλο λάθος. Είναι µια εµπειρία δοκιµασµένη σε ξένα δικαστήρια. Είναι περίφηµοι οι Clerks στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωµένων πολιτειών, στο Supreme Court, όπου έχουν υπηρετήσει
άνθρωποι οι οποίοι σήµερα βρίσκονται στην κορυφή της νοµικής
επιστήµης στην Αµερική.
Θεωρείται µεγάλη τιµή να υπηρετήσεις ως Clerk στο Supreme
Court.
Θέλω, λοιπόν, να συνηγορήσω, να γίνουν πολύ αυστηρές και
υψηλού επιπέδου οι εξετάσεις. Υπάρχει κόσµος υψηλού επιπέδου που πια δεν µπορεί να απορροφηθεί από τη δικηγορία. Είναι
µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να βοηθήσετε τα δικαστήρια να αναβαθµίσουν ποιοτικά το έργο τους, τη νοµολογία τους και να δώσετε µια αξιόλογη και αξιοπρεπή διέξοδο σε ανθρώπους µε
προσόντα, που βρίσκονται σήµερα εκτός της αγοράς εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Να καλέσω στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Αθανάσιο Λιούπη.
Έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απονοµή της
δικαιοσύνης στη χώρα µας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο χάρη
στο ανθρώπινο δυναµικό της, τους εισαγγελείς, τους δικαστές
και τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε όλους τους
κλάδους και τους βαθµούς της δικαιοσύνης. Μεγάλη πρόκληση
ήταν και είναι η επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Σε αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση και το Υπουργείο έχουν
προχωρήσει σε αποφασιστικά βήµατα.
Πρώτον, σε επίπεδο υποδοµών µε την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και ανακατασκευή παλαιών. Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα και πάλι, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω για
την εξαρχής θετική σας στάση στο ζήτηµα της ανέγερσης του
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νέου Δικαστικού Μεγάρου του Βόλου.
Δεύτερον, σηµαντικές είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη
ληφθεί για τη µετάβαση στην ψηφιακή εποχή στον χώρο της δικαιοσύνης µε την ψηφιοποίηση των συστηµάτων, τη µαγνητοφώνηση των πρακτικών για πρώτη φορά στα ποινικά ακροατήρια,
την ηλεκτρονική γνωστοποίηση των δικαστικών αποφάσεων σε
διαδίκους και δικηγόρους, τη διεύρυνση της εφαρµογής της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων µε ψηφιακή υπογραφή.
Τρίτον, είναι σηµαντική η ενίσχυση των δικαστηρίων µε ανθρώπινο δυναµικό, µε την αύξηση των οργανικών θέσεων, δικαστών
και εισαγγελέων και την πρόσληψη διακοσίων πενήντα δικαστικών υπαλλήλων εν αναµονή και νέων προσλήψεων.
Και τέλος, η αναβάθµιση των υπηρεσιών και η επιτάχυνση που
περιλαµβάνει και την εκπαίδευση και την επιµόρφωση όλων των
εµπλεκοµένων µερών, δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο συζητήθηκε επαρκώς στο στάδιο των
επιτρόπων. Έλαβε θετικές εντυπώσεις από την πλευρά των φορέων, ενώ έγιναν δεκτές παρατηρήσεις των φορέων και της Αντιπολίτευσης που ενσωµατώθηκαν από τον κύριο Υπουργό. Σε
αυτό το γενικό κλίµα συναίνεσης, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και το Κίνηµα Αλλαγής ψηφίζει το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων εκσυγχρονίζεται και επικαιροποιείται, ώστε το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λειτουργών και συλλειτουργών
της δικαιοσύνης. Επεκτείνεται και στους δικαστικούς υπαλλήλους η αναγνώριση διδακτορικών και µεταπτυχιακών τίτλων στη
βαθµολογική τους εξέλιξη. Κατ’ αντιστοιχία, µε όσα ισχύουν γενικώς για τους δηµοσίους υπαλλήλους, εισάγεται και στους δικαστικούς υπαλλήλους η προϋπόθεση για τον διορισµό τους,
πολύ καλή ξένη γλώσσα και επάρκεια γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προβλέπεται υπηρεσιακή εκπαίδευση και κάποιες
φορές µάλιστα, υποχρεωτική, ενώ δίνεται βαρύτητα στη διαρκή
επιµόρφωση και µεταπτυχιακή εκπαίδευση.
Πολύ σηµαντικό είναι το σύστηµα αξιολόγησης για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Η εφαρµογή της αντικειµενικής και αξιοκρατικής αξιολόγησης στον δηµόσιο τοµέα, όπως γνωρίζετε
όλοι, είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Η αξιολόγηση κινείται σε τρία επίπεδα: πρώτον, τη γνώση του
αντικειµένου, δεύτερον, τη συµπεριφορά προς συναδέλφους και
προς το κοινό και τρίτον, την αποτελεσµατικότητα. Κάθε δικαστικός υπάλληλος αξιολογείται από δύο αξιολογητές, ενώ πρώτη
φορά οι προϊστάµενοι αξιολογούνται και από τους υφισταµένους
τους, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Υποχρεωτικό κοµµάτι της
αξιολόγησης είναι και η συνέντευξη µε τον αξιολογούµενο, ώστε
να διαπιστωθούν στοιχεία της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του, που δεν αποτυπώνονται στα τυπικά και στατιστικά
στοιχεία, αλλά είναι εξίσου σηµαντικά για τη σκιαγράφηση της
συνολικής εικόνας του υπαλλήλου.
Τοµή του νοµοσχεδίου «εισαγωγή αξιοκρατικών και διαφανών
διαδικασιών στην επιλογή των προϊσταµένων», η οποία για πρώτη
φορά γίνεται µε σύστηµα µοριοδότησης. Επιλύεται το ζήτηµα µε
τους δικαστικούς υπαλλήλους, που εργάζονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μπορούν να κριθούν για µονιµοποίηση
µετά από δύο έτη εργασίας.
Κατά γενική οµολογία η µεγάλη καινοτοµία της σηµερινής νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι η προσθήκη δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, που έρχονται να καλύψουν άµεσες ανάγκες
στην αποδοτική λειτουργία των δικαστηρίων. Ειδικά ο νέος κλάδος
ΠΕ τεκµηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου συνιστά µια
εξαιρετική πρωτοβουλία στα πρότυπα ευρωπαϊκών και άλλων προηγµένων χωρών. Θα λειτουργήσει βοηθητικά στο έργο δικαστών
και εισαγγελέων, σε επίπεδο νοµολογιακής αναζήτησης και µιας
πρώτης στοιχειώδους επεξεργασίας των υποθέσεων. Καµµία ανάµειξη στον ρόλο και στην δικαιοδοτική κρίση του δικαστή δεν έχει
αυτός ο νέος θεσµός. Το αντίθετο. Αντιµετωπίζεται µε σεβασµό
το σηµαντικό έργο του δικαστή, που χρήζει επιστηµονικής υποστήριξης. Ακολουθώντας τις σύγχρονες επιταγές για αξιοποίηση
των τεχνολογικών µέσων επικοινωνίας, σηµαντικός και ο νέος κλάδος δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ, δικαστικής επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων.
Τέλος, δύο λόγια για την τροπολογία του Υπουργείου Εργα-
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σίας που κατετέθη από τον Υπουργό Εργασίας. Υλοποιεί τη δέσµευσή του για επίλυση του χρόνιου προβλήµατος στην καθυστέρηση της απονοµής των συντάξεων. Η σύµπραξη e-ΕΦΚΑ µε
πιστοποιηµένους επαγγελµατίες είναι µια θαρραλέα και αποφασιστική κίνηση που θα επιφέρει σηµαντική βελτίωση στους τεράστιους χρόνους απονοµής των συντάξεων.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο γίνονται καίριες παρεµβάσεις στο
πεδίο που αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους. Η οργάνωση
των δικαστηρίων έχει ακόµα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η ψηφιοποίηση στον χώρο της δικαιοσύνης πρέπει να επιταχυνθεί. Η
εντατικοποίηση της προσπάθειας για χορήγηση ψηφιακής υπογραφής στους δικηγόρους σε όλη την επικράτεια είναι αναγκαία
για να αποσυµφορηθούν σε µεγάλο βαθµό τα δικαστήρια από
την φυσική κατάθεση των δικογράφων.
Στο επίκεντρο όλων των µεταρρυθµίσεων είναι η ανεξάρτητη
ισχυρή δικαιοσύνη, έννοια αδιαπραγµάτευτη για τη λειτουργία
του πολιτεύµατος. Εξάλλου, η δηµοκρατία είναι ασφαλής κατά
τον Πυθαγόρα, µόνο όταν η δικαιοσύνη είναι τετράγωνη, σε όλα
τα µέρη ίση και όµοια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς για τη συνέπεια στον χρόνο.
Σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, όταν
υπάρχουν τροπολογίες που αναφέρονται σε νοµοθετήµατα
εκτός του συγκεκριµένου Υπουργείου, οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες έχουν δικαίωµα να ορίσουν κάποιον -είτε τοµεάρχη είτε εξειδικευµένο Βουλευτή- να υπερασπιστεί κάποια θέµατα.
Με βάση αυτή την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων,
τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
Θα ακολουθήσει η κ. Ελευθεριάδου.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Συγκεκριµένα θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες. Θέλω
βεβαίως από την αρχή να ενηµερώσω το Σώµα, το γνωρίζουµε
και από άλλη τοποθέτησή µας, ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων
έχουµε θέσει το θέµα της κακής και αντικανονικής διαδικασίας,
µε την οποία τίθενται σε ψηφοφορία τροπολογίες που έχουν περισσότερα του ενός άρθρα. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ υπάρχει
συµφωνία σε πολλά απ’ αυτά τα άρθρα, λόγω της διαφωνίας σε
ορισµένα ή έστω και σε ένα καµµία φορά, δεν µας δίνεται η δυνατότητα να υπερψηφίσουµε µια τροπολογία.
Έχουµε ζητήσει στο Προεδρείο της Βουλής να ρυθµίσει το
θέµα µε τρόπο ώστε να τίθενται τα άρθρα των τροπολογιών και
όχι οι τροπολογίες στο σύνολο. Είναι πάρα πολύ βασικό για εµάς.
Εν προκειµένω έχουµε µία τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία έχει όλα σχεδόν τα άρθρα θετικά πλην ενός άρθρου που για εµάς έχει προβληµατικότητα. Θα τα ψηφίζαµε, εάν
ετίθεντο σε χωριστή ψηφοφορία.
Η τροπολογία του Υπουργείου Άµυνας, που αφορά την παράταση για τη συνέχιση του προγράµµατος για την ολοκλήρωση
των δύο τορπιλακάτων. Είναι βεβαίως η πολλοστή φορά που έρχεται στη Βουλή αυτό το θέµα λόγω τού ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Υπάρχει µία συµφωνία από το 2016 ότι το Πολεµικό
Ναυτικό καταβάλλει το 70% των αµοιβών των εργαζοµένων, προκειµένου να συνεχίζουν την εργασία τους, και ο φορέας οφείλει
να καταβάλλει το υπόλοιπο 30%, δηλαδή τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί να συνεχιστεί αενάως. Πρέπει
να δοθεί λύση. Βεβαίως συνδυάζεται και µε το θέµα που έχει να
κάνει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης των ναυπηγείων η οποία όµως έχει ηµεροµηνία λήξης.
Άρα λοιπόν, η Κυβέρνηση οφείλει να συµβάλει στην προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος σε σχέση µε την εξυγίανση
των ναυπηγείων Ελευσίνας, που πρέπει να υποβάλει φάκελο στο
106, και ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι θα έχουν
τις αµοιβές τους. Αυτό είναι µια υποχρέωση των Υπουργείων. Πιστεύω ότι πράττουµε σωστά που δίνουµε έγκριση σε αυτή την
τροπολογία, η οποία περιλαµβάνει και άλλα άρθρα µε τα οποία
κατά σύµπτωση συµφωνούµε µε όλα. Άρα ψηφίζουµε την τροπολογία του Υπουργείου Άµυνας, αλλά αυτό δεν συµβαίνει µε
όλες τις τροπολογίες.
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Πάµε τώρα να δούµε µια άλλη τροπολογία. Είναι η τροπολογία
του Υπουργείου Εργασίας. Με την τροπολογία το Υπουργείο Εργασίας εισάγει έναν νέο τρόπο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έκδοσης εκκρεµών συντάξεων. Βεβαίως
περιλαµβάνει και άλλα άρθρα µε ορισµένα από τα οποία έχουµε
συµφωνία. Δηλαδή η ρύθµιση που κάνει για την έκδοση συντάξεων που οι υποψήφιοι συνταξιούχοι οφείλουν είτε είναι ΟΓΑ είτε
είναι ΟΑΕΕ είτε είναι επαγγελµατίες του ΕΕΤΑ µας βρίσκει σύµφωνους παρ’ ότι τα ποσά τα οποία συµπεριλαµβάνει στη ρύθµιση
είναι µικρά και δεν θα εξυπηρετήσουν όλους όσους οφείλουν.
Είναι προβληµατική γιατί θα αφήσει πάλι απ’ έξω κάποιους.
Όµως ως ένα βήµα λέµε ναι, είναι θετικό αυτό το οποίο γίνεται.
Έρχοµαι όµως, σε αυτό το οποίο προείπα, που είναι και το
άρθρο 1 που δίνει το µήνυµα της τροπολογίας, ότι εδώ αλλάζει
χαρακτήρας της ασφάλισης. Δεν γίνεται κάποια συνεργασία του
δηµόσιου τοµέα µε τον ιδιωτικό στο πλαίσιο κάποιας σύµπραξης,
κανόνων, διαφάνειας, εχέγγυων. Γίνεται υποκατάσταση του δηµοσίου από τον ιδιωτικό τοµέα. Δεν πάει να είναι πιστοποιηµένοι,
δεν πάει να είναι ό,τι να ναι; Υποκατάσταση γίνεται. Διότι δεν
ελέγχονται όλες οι πράξεις τους, είναι απλό το πράγµα. «Δειγµατοληπτικός έλεγχος 5%». Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Σε σύµπραξη
δηµόσιου µε ιδιωτικό τοµέα µέχρι τώρα ξέραµε ότι όλα ελέγχονται και εποπτεύονται και από µια αρχή. Αυτό δεν υπάρχει. Άρα
είναι βασικό µειονέκτηµα του συστήµατος.
Όµως εδώ υπάρχει µία προϊστορία. Πολλές φορές γίνεται σπέκουλα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως από εσάς ότι «ξέρετε,
έχουµε ένα τεράστιο πρόβληµα της έκδοσης των συντάξεων το
οποίο προϋπήρχε». Θα πρέπει να πω ότι το 2012 οι συντάξεις που
εκκρεµούσαν δεν ήταν πάνω από ογδόντα πέντε χιλιάδες, αλλά το
θέµα ποιο ήταν; Ότι δεν εκκρεµούσαν για πολύ χρονικό διάστηµα.
Ο µέσος χρόνος έκδοσης των συντάξεων ήταν ενάµισης χρόνος,
δεκαοκτώ µήνες τότε. Και το πιο σηµαντικό ότι το 50% από αυτούς
έπαιρνε προσωρινή σύνταξη. Αυτό λοιπόν εξελίχθηκε σιγά-σιγά
και έφτασε το 2017, που έχουµε συγκεκριµένη αποτίµηση, να είναι
περίπου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες µε εκατόν εξήντα χιλιάδες
οι εκκρεµείς συντάξεις. Δεν ξέρω εάν περιλαµβανόταν το τελευταίο τρίµηνο γιατί είναι σχετικό, ανάλογα µε τον ορισµό, ποιες αιτήσεις δεν θεωρούνται εκκρεµείς, που έχουν γίνει το τελευταίο
τρίµηνο. Τον Αύγουστο του 2019 αυτό το νούµερο ήταν περίπου
εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες , είχε εκτοξευτεί. Εάν εξαιρέσουµε
µία καλή χρονιά που ήταν το 2018, που πράγµατι δούλεψε το σύστηµα και µειώθηκε κάπως ο αριθµός των εκκρεµουσών συντάξεων, όλα τα άλλα χρόνια ήταν εντελώς απαράδεκτα. Βεβαίως να
πω ότι την τελευταία χρονιά έχουµε ξεπεράσει και τα αρνητικά
ρεκόρ της προηγούµενης κυβέρνησης δυστυχώς.
Εδώ λοιπόν, υπάρχει το εξής θέµα και είναι χαρά που είναι ο
κ. Χατζηδάκης εδώ να µας απαντήσει: Έγινε µια µεταρρύθµιση
του ΕΦΚΑ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε µια συµπληρωµατική µεταρρύθµιση από τον κ. Βρούτση µε τον e-ΕΦΚΑ. Εγώ
µελετώντας, σας το έχω δώσει κιόλας και θα το καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής, ήταν παράλειψή µου που δεν το κατέθεσα,
θεωρώ ότι η µεταρρύθµιση αυτή είναι µετέωρη. Το δούλεψα επιστηµονικά στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού -θεωρώ πολύ σηµαντικό το θέµα -και προτείνω και τις λύσεις. Πώς η µετέωρη
µεταρρύθµιση του e-ΕΦΚΑ θα ολοκληρωθεί και θα έχει τα αποτελέσµατα που όλοι θέλουµε και στις παροχές, και στην ασφάλιση, και στη διαδικασία, και στον χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προβλεπόταν λοιπόν µε τον «ΑΤΛΑ», έργο του κ. Βρούτση, ότι
ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου και µε βάση
αυτή την ολοκλήρωση µε το πάτηµα ενός κουµπιού θα βγαίνει η
σύνταξη. Πολύ σωστό! Όµως στην πράξη αυτό δεν λειτούργησε.
Ο «ΑΤΛΑΣ» κατέρρευσε γιατί δεν υποστηρίχθηκε, γιατί δεν υπήρξε
εκείνη η διαδικασία που θα τον υποστήριζε να αποδώσει αυτά τα
οποία σκόπευε να βγάλει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, ότι δεν έγινε
αξιολόγηση για ποιον λόγο κατέρρευσε ο «ΑΤΛΑΣ», για να αλλάξουν αυτά τα στοιχεία, να αρθούν τα εµπόδια και να γίνει στην
πράξη η ολοκλήρωση αυτής της µεταρρύθµισης.
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Έρχεται λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης και χωρίς να το ονοµατίζει
λέει ότι «ο “ΑΤΛΑΣ” απέτυχε» του κ. Βρούτση «και φέρνω εγώ
τον “ΤΑΛΩ”». Είναι ξέρετε, ο µυθικός ήρωας της Κρήτης, ο σιδερένιος. Αυτό είναι του κ. Χατζηδάκη λόγω και της κρητικής καταγωγής, αλλά και λόγω τού ότι νοµίζω και ο υπεύθυνος του
project είναι από την Κρήτη.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Και το καρφί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπράβο.
Ο «ΤΑΛΩΣ», που φαίνεται και παρουσιάζεται ως ο ήρωας που
θα προστατεύσει, θα λύσει το πρόβληµα που δεν έλυσε ο
«ΑΤΛΑΣ», δυστυχώς κρέµεται όχι από µία κλωστή, αλλά από ένα
καρφί. Αυτό που προβλέπω είναι ότι πράγµατι θα καταρρεύσει
και ο «ΤΑΛΩΣ» από την αφαίρεση του καρφιού η οποία είναι
µπροστά µας φως φανάρι. Δεν θα µπορέσει να περπατήσει το
σύστηµα. Κατά την άποψή µας, δεν έχει εχέγγυα για να πετύχει.
Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι λόγω και του άρθρου 1, αλλά
και ενός ακόµη άρθρου, παρ’ ότι η συγκεκριµένη τροπολογία έχει
και δύο θετικά άρθρα τα οποία τα υποστηρίζουµε –αναφέρθηκα,
δεν ξέρω αν ήσασταν, κύριε Υπουργέ εδώ- λόγω της διαδικασίας
η οποία υπάρχει τοποθετούµαστε µε «ναι», «όχι» κ.λπ. επί των άρθρων, στη διαδικασία της ψηφοφορίας δεν θα πάρουµε µέρος.
Αλλά αυτό έχει να κάνει µε τον τρόπο µε τον οποίο εισάγεται.
Κλείνω µε το εξής: Χθες επικοινώνησα µε τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Τασούλα και τον παρακάλεσα να αλλάξει επιτέλους
αυτό το σύστηµα και να εισάγονται ανά άρθρο προς ψήφιση τα
µέρη των τροπολογιών για να µπορεί να υπάρχει αυθεντική έκφραση της βούλησης του κάθε κόµµατος και του κάθε Βουλευτή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Διευκρινίζω, επειδή όσο µίλαγε ο κ. Κεγκέρογλου µε πήραν τηλέφωνο από διάφορες Κοινοβουλευτικές Οµάδες, ότι εξήγησα
κατά τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αυτή τη διαδικασία που κάναµε µε
τον κ. Κεγκέρογλου. Έχουν δικαίωµα όλα τα κόµµατα όταν υπάρχει εξειδικευµένο θέµα να στέλνουν εκτός καταλόγου Βουλευτή,
ο οποίος µπορεί να είναι τοµεάρχης ή πολύ καλός γνώστης του
θέµατος το οποίο συζητείται.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου. Αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο
ο Υπουργός κ. Πέτσας.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, εν µέσω πανδηµίας η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας κράτησε τα δικαστήρια κλειστά µε τριάντα εννέα
ΚΥΑ του σαββατοκύριακου, όπως τις λέµε εµείς οι δικηγόροι,
καθώς επρόκειτο για νοµοθέτηση στο πόδι, κακή και αντιφατική
που δηµιούργησε χάος στη δικαιοσύνη, ανασφάλεια δικαίου,
αιφνιδιασµό των παραγόντων της δίκης και φυσικά έθεσε σε κίνδυνο τα δικαιώµατα των πολιτών.
Να σας πω για παράδειγµα ότι πολλά δικόγραφα δεν κατατέθηκαν και χάθηκαν προθεσµίες γιατί σε πολλά πρωτοδικεία δεν
δέχονται να πάει αυτοπροσώπως ο δικηγόρος να καταθέσει,
αλλά έπρεπε να κατατεθούν µε ηλεκτρονική υπογραφή, κάτι το
οποίο η πολιτεία δεν φρόντισε να έχουν όλοι οι δικηγόροι. Αυτό
πρέπει να το δείτε. Πρέπει να θέσετε µια προθεσµία έναρξης
ξανά κάποιων διαδικασιών και προθεσµιών.
Ταυτόχρονα, αδιαφορήσατε πλήρως για την επιβίωση των δικηγόρων, τους οποίους αφήσατε πραγµατικά χωρίς καµµιά ουσιαστική ενίσχυση παρ’ όλο που δεν είχαν κανένα αντικείµενο.
Για παράδειγµα, στην Καβάλα από πλευράς ποινικών υποθέσεων
δεν γινόταν το 95% αυτών και από πλευράς πολιτικών υποθέσεων δεν γινόταν ούτε οι µισές. Η ίδια κατάσταση επικρατεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και έχει πραγµατικά φέρει τους
συναδέλφους µου σε οικονοµική εξαθλίωση.
Τέλος, για τους δικηγόρους: Ολιγωρείτε ως προς τον αναγκαίο προγραµµατισµό τον εµβολιασµό τους, παρά το γεγονός
ότι βρίσκονται στην πρώτη γραµµή µιας από τις αναγκαίες λειτουργίες του κράτους και ειδικά τώρα που θα ανοίξετε τα δικαστήρια, για να βάλετε σε εφαρµογή τον Πτωχευτικό Κώδικα γιατί
σας διέταξε η Κοµισιόν να πάρετε τα σπίτια των πολιτών, νοµίζω
ότι πρέπει να δείτε το θέµα του κατά προτεραιότητα εµβολια-
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σµού των δικηγόρων για να µπορέσουν να υπερασπιστούν τους
πελάτες τους.
Όσον αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων και τους δικαστικούς υπαλλήλους, τα προβλήµατα των δικαστικών υπαλλήλων
είναι χρόνια και πάγια. Είναι η υποστελέχωση των δικαστηρίων µε
συνεχείς συνταξιοδοτήσεις. Η αναλογία πλέον σε δικαστικούς
υπαλλήλους σε σχέση µε δικαστικούς λειτουργούς είναι στην Ελλάδα 1:3 ενώ στην Ευρώπη είναι το αντίθετο 3:1. Είναι εργασία µε
ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες σε κακοσυντηρηµένα κτήρια χωρίς
επαρκή τεχνική στήριξη και µε µειωµένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και είναι και η άδικη µισθολογική τους αντιµετώπιση
ιδίως όσον αφορά τις υπερωρίες. Ξέρουµε ότι αναγκάζονται να
έρχονται και να παραµένουν στα δικαστήρια για πάρα πολλές
ώρες όταν υπάρχουν αυτόφωρα ή ανακρίσεις και ενώ το γνωρίζετε και εσείς, µειώσατε τη δαπάνη για υπερωρίες στο ένα τρίτο.
Αντί, λοιπόν, να λύσετε, πρώτα απ’ όλα, το ζήτηµα της υποστελέχωσης σε επίπεδο δικαστικού προσωπικού σε όλα τα δικαστήρια, εσείς πειραµατίζεστε µε τη σύσταση νέων κλάδων, όπως τον
κλάδο ΠΕ τεκµηρίωσης και επικουρίας. Φέρνετε διακόσιες είκοσι
έξι νέες οργανικές θέσεις παρά το ότι ο Άρειος Πάγος, η ολοµέλεια του Αρείου Πάγου γνωµοδότησε οµόφωνα αρνητικά για την
ύπαρξη αυτού του κλάδου γιατί το έργο που τους ανατίθεται
αποτελεί αντικείµενο των δικαστών. Το ίδιο σας επεσήµανε και η
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Το ίδιο σας επισηµαίνει και η
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της που µιλά
για ανασφάλεια δικαίου τόσο για τους δικαστικούς υπαλλήλους
όσο και για τους δικαστές.
Φέρατε σήµερα µια τροπολογία µεταµεσονύκτια και αλλάζετε
τις προϋποθέσεις ορισµού διοικητή στην αρχή για το ξέπλυµα
λίγες ηµέρες πριν λήξει η θητεία της κ. Ζαΐρη. Μέχρι τώρα διοικητής στην αρχή θα µπορούσε να είναι µόνο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία που επιλέγεται µε απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Τώρα εσείς τι κάνετε; Δίνετε
τη δυνατότητα -προφανώς είναι φωτογραφική η διάταξη, προφανώς έχετε κάποιον στο µυαλό σας- να είναι διοικητής και συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός. Πώς θα τον επιλέγετε; Θα τον
επιλέγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε τον Υπουργό Οικονοµικών
και µε απλή σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, που βέβαια µπορείτε, επειδή έχετε τα περισσότερα µέλη
στην επιτροπή, να επιλέξετε όποιον θέλετε, δηλαδή θα είναι κυβερνητική επιλογή ένας άνθρωπος, ο διοικητής µίας αρχής που
πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Αυτό σε συνδυασµό µε τον
ν.4637/2019 για την άρση των διατάξεων δέσµευσης προϊόντων
ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος που σπεύσατε να φέρετε και ο
οποίος νόµος έχει ήδη δηµιουργήσει τετελεσµένο, για παράδειγµα έχει αποδεσµευθεί η περιουσία του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη σύµφωνα µε αυτόν τον νόµο που φέρατε, δηµιουργεί
πολλά εύλογα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, εύλογα ερωτήµατα
που σας κάλεσαν να απαντήσετε τόσο ο εισηγητής µας -και δεν
έχετε απαντήσει ακόµα, ελπίζω στην οµιλία σας να µας διευκρινίσετε, να µας αιτιολογήσετε την επιλογή σας να φέρετε αυτή
την τροπολογία-, εύλογα ερωτήµατα που σας απευθύνει και η
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων η οποία δεν ξέρω αν το µάθατε µόλις ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας γιατί λέει -αυτολεξεί το αναφέρω- «θα πρέπει να δοθεί οριστικό τέλος στη
λογική περί συγκοινωνούντων δοχείων της κρατικής εξουσίας
που πληγώνει πάντα το κύρος µόνο της δικαστικής». Αυτά σας
λέει σήµερα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Βέβαια, η Κυβερνητική σας Εκπρόσωπος σήµερα που ρωτήθηκε δήλωσε
άγνοια γι’ αυτή την τροπολογία, ότι δεν τη γνωρίζει.
Να περάσω στην τροπολογία του κ. Χατζηδάκη, να του πούµε
και χρόνια πολλά, να του δώσουµε συγχαρητήρια και για την
τούρτα, ήταν εξαιρετική. Η τροπολογία του κ. Χατζηδάκη, µε την
οποία δικηγόροι και λογιστές θα µπαίνουν στον ΕΦΚΑ και θα βγάζουν συντάξεις, εκτός τού ότι είναι αντισυνταγµατική και φυσικά
προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήµατα από τη δυνατότητα που δίνετε σε ιδιώτες να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα ιδιωτών, δεν λύνει και το πρόβληµα. Θα είναι
διπλός κόπος για τους υπαλλήλους τα τµήµατα απονοµών συντάξεων, καθώς θα υποχρεούνται εντός τριάντα ηµερών να ελέγξουν το σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης που θα τους
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παραδίδει ο πιστοποιηµένος λογιστής ή δικηγόρος και ο έλεγχος
αυτός δεν θα µπορεί να είναι δειγµατοληπτικός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το αντικείµενο της απονοµής συντάξεως είναι πολυσύνθετο.
Ακόµα και οι δικηγόροι, αυτοί που µπορούν να ασχοληθούν και
ξέρουν το αντικείµενο, είναι µετρηµένοι στα δάκτυλα. Στην Καβάλα, σε µία πόλη που έχουµε εκατοντάδες δικηγόρους, αυτοί
που ξέρουν πολύ καλά το αντικείµενο και θα µπορούν να λάβουν
τέτοια ευθύνη είναι δύο µε τρεις δικηγόροι. Αυτό είναι το ποσοστό και στην Αθήνα.
Εποµένως δεν αρκεί ένα απλό σεµινάριο για να µπουν στον
ΕΦΚΑ και να βγάζουν συντάξεις. Αυτό το λέω γιατί η ρύθµισή
σας αποτελεί παγίδα για τους συναδέλφους µου. Δεν λέτε ποιος
θα τους πληρώνει, πόσο θα τους πληρώνει και πότε θα τους πληρώνει. Γιατί να σας πω ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης
ή σύνταξης µε προσµέτρηση ξένου ασφαλιστικού φορέα ο χρόνος απονοµής της σύνταξης και της έκδοσης του σχεδίου είναι
πάνω από ένα έτος. Πότε θα πληρώνονται οι δικηγόροι και οι λογιστές και από ποιον βέβαια;
Όµως, αποτελεί παγίδα γιατί τους καταλογίζετε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, εφόσον υπάρχει αµέλεια –δεν µιλάω
για δόλο, κανείς δεν πρόκειται να δείξει δόλο σε µία τέτοια περίπτωση- σε περίπτωση καταβολής από παραδροµή αχρεωστήτως
συντάξεων. Αυτό δεν συµβαίνει βέβαια για τους υπαλλήλους του
ΕΦΚΑ. Αυτοί δεν έχουν καµµία ευθύνη, όµως για τους δικηγόρους και για τους λογιστές που θα έλθουν για να βγάλουν ένα
µεροκάµατο, να κάνουν τη δουλειά του δηµοσίου θα υπάρχει
πολύ µεγάλος κίνδυνος να τους καταλογιστούν τεράστια ποσά.
Και βέβαια, δεν διευκρινίζεται ποιο όργανο διοίκησης θα διερευνά τον βαθµό υπαιτιότητας του δικηγόρου και του λογιστή.
Εποµένως η µόνη λύση για την επίσπευση της παροχής συντάξεως, της έκδοσης συντάξεων είναι η πρόσληψη µόνιµου προσωπικού για τη διεκπεραίωση των εκκρεµών συντάξεων που
πραγµατικά επί διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας έχουν
εκτοξευθεί στα ύψη.
Είναι προφανές ότι δεν έχετε ιδέα, κύριε Υπουργέ, πώς λειτουργούν τα δικαστήρια, ότι ο κ. Χατζηδάκης δεν έχει ιδέα πώς
λειτουργεί ο ΕΦΚΑ. Θα πρέπει οι δύο τροπολογίες, οι δύο κατάπτυστες σηµερινές τροπολογίες να παρθούν πίσω και θα πρέπει
να προσληφθεί µόνιµο προσωπικό τόσο στα δικαστήρια όσο και
στον ΕΦΚΑ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ελευθεριάδου.
Τον λόγο τώρα έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Πέτσας προκειµένου να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
860 και ειδικό 52.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα ήθελα να υποστηρίξω την τροπολογία 860/52 από τις
20-4-2021 που έχει πέντε άρθρα. Το πρώτο άρθρο αφορά την
παράταση ισχύος του προϋπολογισµού των ΟΤΑ Α’ βαθµού.
Όπως γνωρίζετε µε το άρθρο 160 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων ο προϋπολογισµός κλείνει στο τέλος Μαρτίου του 2021
για το έτος 2020. Όµως, ορισµένοι δήµοι λόγω και της πανδηµίας
δεν κατέστη δυνατόν να έχουν κλείσει τον προϋπολογισµό τους
µέχρι 31-3-2021 και γι’ αυτό κρίνεται επιβεβληµένη η παράταση
για δύο µήνες µέχρι 31-5-2021.
Με το άρθρο 2 έχουµε τη ρύθµιση για τον µηχανισµό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους από
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με το άρθρο 107 του ν.4714/2020 προβλέπεται ότι εντός του
Απριλίου οι ΟΤΑ είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων που έχουν δηµιουργήσει µέχρι 31 Μαρτίου του
τρέχοντος έτους.
Επειδή για πρώτη φορά έχουµε καταφέρει να µειώσουµε τα
ληξιπρόθεσµα των δήµων κάτω από τα 100.000.000 ευρώ το
2020 και επειδή πρόκειται να προχωρήσουµε το επόµενο χρονικό
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διάστηµα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών σε ένα
πρόγραµµα ρύθµισης ληξιπροθέσµων ύψους 70.000.000 ευρώ,
δίνουµε αναστολή στη διάταξη αυτή προκειµένου να εφαρµοστεί
στην ουσία στο δεύτερο εξάµηνο καθώς θα τεθεί ως προθεσµία
στους δήµους η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών
τους µετά το νέο πρόγραµµα µέχρι τις 30-6-2021.
Όσον αφορά το άρθρο 3, µιλάµε για τέλη τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού και συγκεκριµένα, το ποσοστό 5% που επιβάλλεται σε κέντρα διασκέδασης και γενικά σε αίθουσες µε µουσική
και ποτό. Αυτό το ποσοστό το εναρµονίζουµε µε το ποσοστό
0,5%, που ισχύει για τα άλλα τέλη, σε άλλα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Είναι προφανές ότι λόγω της πανδηµίας τα έσοδα αυτών των χώρων έχουν καταρρεύσει.
Επίσης, είναι µια ευκαιρία να εναρµονίσουµε το τέλος αυτό πιλοτικά για δύο χρόνια, θέτοντας και ένα ελάχιστο ύψος καταβολής ύψους 3.000 ευρώ ετησίως για κάθε τέτοιου είδους κέντρο
διασκέδασης προς τον δήµο. Στο τέλος αυτής της περιόδου θα
αξιολογήσουµε την απόδοση αυτού του µέτρου και αυτής της
παρέµβασης και, αν κριθεί ικανοποιητικό, θα το µονιµοποιήσουµε. Αλλιώς, θα επιστρέψουµε στην κατηγορία 5% που ίσχυε
µέχρι τώρα.
Με το άρθρο 4 έχουµε τη λύση κοινωφελών επιχειρήσεων
ΔΕΥΑ και των αµιγών επιχειρήσεων του π.δ.410/1995. Με τη ρύθµιση θεσπίζεται η δυνατότητα καταβολής ποσών που έχουν ήδη
κατασχέσει το ελληνικό δηµόσιο και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί
από τα συνυπεύθυνα πρόσωπα µε την υπό εκκαθάριση επιχείρηση και συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση αναδοχής του
χρέους της εν λόγω επιχείρησης από τον οικείο δήµο. Επιπλέον,
για τη διασφάλιση της οικονοµικής εξυγίανσης των ΟΤΑ λαµβάνονται υπ’ όψιν και οι υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο,
τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τρίτους κάθε είδους εταιρειών
που λύονται και τις οποίες οι ΟΤΑ ή τα νοµικά τους πρόσωπα
έχουν συστήσει ή στις οποίες αυτοί και τα νοµικά τους πρόσωπα
συµµετέχουν, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον συµµετέχουν
τρίτοι εταίροι, λαµβάνεται υπ’ όψιν για την εφαρµογή της ρύθµισης µόνο το ποσοστό της συµµετοχής των ΟΤΑ ή των νοµικών
τους προσώπων.
Και τέλος, µε το άρθρο 5, κύριε Πρόεδρε, έχουµε την ανάγκη
έγκαιρης υλοποίησης των απαιτούµενων πολιτικών δράσεων για
την αντιπυρική προστασία των δήµων εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου. Η προετοιµασία αυτή καθιστά απολύτως απαραίτητη την αξιολογούµενη ρύθµιση για την παράταση και για το
έτος 2021 της δυνατότητας απευθείας διάθεσης πιστώσεων από
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήµων στους συνδέσµους δήµων για την κάλυψη αποκλειστικά των δράσεων πυροπροστασίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Χήτα, τι θέλετε να ρωτήσετε τον Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δύο παρατηρήσεις και θα θέλαµε
το σχόλιο του κυρίου Υπουργού.
Στην τροπολογία σας, κύριε Υπουργέ, έχουµε εντοπίσει δύο
σηµεία, στα οποία θα θέλαµε µια παραπάνω διευκρίνιση, γιατί
δεν µας χτύπησαν καλά, να πω την αλήθεια.
Δεν το αναφέρατε εσείς. Τώρα δεν ξέρω αν το ξεχάσατε ή το
κάνατε µε σκοπό. Επί των εσόδων των επιχειρήσεων που αναφέρατε –κι αναφέροµαι στο άρθρο 3 τώρα- µέχρι και τα καζίνα
έχετε µέσα. Πώς µπορούµε δηλαδή να ψηφίσουµε για τα καζίνα;
Να τα λυπηθούµε κιόλας;
Επίσης, στο άρθρο 4 για τις οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και ΔΕΥΑ και τα λοιπά, είναι δυνατόν να αναφέρεται εδώ
µέσα ότι τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου δεν διώκονται ποινικώς για την κατά το προηγούµενο εδάφιο αναδοχή του χρέους;
Δηλαδή, ποιος θα πληρώσει για αυτά; Ποιος ευθύνεται για αυτό;
Είναι δύο απορίες που έχουµε. Πραγµατικά, θα θέλαµε το σχόλιό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό,
κύριε Χήτα.
Ο Υπουργός κ. Πέτσας έχει το λόγο, προκειµένου να απαντήσει.
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το δεύτερο, έχει γίνει ήδη αναδοχή του χρέους
των δήµων. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράξενο. Για να µην
υπάρχει αυτό το πρόβληµα µε τα µέλη που εκπροσωπούσαν πριν
στα διοικητικά συµβούλια αυτών των εταιρειών των δήµων που
έχουν πλέον λυθεί, λύνεται αυτό το θέµα.
Όσον αφορά το άρθρο 3, δεν έχει γίνει καµµία αλλαγή στην
υφιστάµενη, διάταξη παρά µόνο εναρµόνιση 5% στο 0,5% µε το
ελάχιστο ποσό καταβολής.
Και αυτό το θέµα που λέτε, που είναι µονιµότερου χαρακτήρα,
θα το ξαναδούµε φυσικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το λόγο τώρα έχει ο
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης. Αµέσως µετά το λόγο θα πάρει ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, έτυχε και ήρθε
η σειρά µου την ώρα που εισηγηθήκατε την τροπολογία. Λόγω
της αρµοδιότητας εννοώ. Γενικότερα, είµαστε θετικοί στη συγκεκριµένη τροπολογία και µε το άρθρο 1 και το άρθρο 2. Πρέπει
να υπερψηφιστούν. Καλά κάνετε και τα φέρνετε.
Ιδίως για το άρθρο 2, να πούµε το εξής. Ξέρετε πότε θα φέρετε
τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών; Και έχω και την ερώτηση
µε ποια µορφή θα είναι -γιατί την τελευταία φορά είχε νοµοθετήσει
η Κυβέρνησή σας µε τον προηγούµενο Υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο-, αν θα ισχύσει αυτό το σύστηµα, το 60%-40% δηλαδή για
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές ή αν θα καταβληθεί όλο το ποσό των
70 εκατοµµυρίων που µας είπατε, αν θα δοθεί στους δήµους ή θα
πρέπει να συµµετέχουν µε παρακράτηση των ΚΑΠ, όπως είχε
φέρει παλαιότερα κ. Θεοδωρικάκος τον Σεπτέµβρη.
Στο άρθρο 3 αυτό δεν το κατάλαβα όπως το απαντήσατε. Γενικότερα, καταλαβαίνουµε ότι είναι µια πολύ δύσκολη περίοδος
που έχουν µειωθεί τα έσοδα. Υπό αυτή την έννοια είµαστε θετικοί
για το 2022 και το 2021 για τη µείωση του τέλους και να το εξετάσετε µετά. Δεν το θεωρούµε αρνητικό.
Στα καζίνα µένει ίδιο το ποσοστό; Δεν αλλάζει κάτι από το προηγούµενο ή το µειώνετε απλά στο 2% και όχι στο 0,5%; Αυτό
µόνο να το δούµε, γιατί δεν το κατάλαβα στην απάντησή σας.
Και γενικώς, επειδή είδαµε από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι υπάρχει µια ζηµία των δήµων προφανώς από τη µείωση του τέλους, την έχετε υπολογίσει; Μπορούµε
να την καλύψουµε; Γιατί καταλαβαίνετε ότι τα οικονοµικά των
δήµων είναι σε τραγική κατάσταση, όπως είναι των περισσοτέρων, και του δηµοσίου φυσικά, αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Για το άρθρο 4, τη λύση των κοινωφελών και των ΔΕΥΑ, ούτως
ή άλλως, από τη στιγµή που υπήρχε η µεταβατική περίοδος του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» το 2011 και 2012, υπήρχε πλήθος νοµοθετικών
διατάξεων που έδινε αυτή τη δυνατότητα, γιατί υπήρχε ένα πρόβληµα κυρίως καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα δεν
είµαστε αρνητικοί σε αυτό.
Αυτό που σας ρώτησε ο κ. Χήτας, είναι: Έχετε εντοπίσει διώξεις αιρετών για αποδοχές εκ µέρους του δήµου; Γιατί αν έχετε
εντοπίσει, εµείς δεν είµαστε αρνητικοί. Καταλαβαίνουµε ότι, όταν
ένα δηµοτικό συµβούλιο αποδέχεται χρέη της δικής του δηµοτικής επιχείρησης και κυρίως για τα ασφαλιστικά ταµεία και προς
το δηµόσιο, αυτό ούτως ή άλλως επιτρεπόταν, αλλά αν το κάνετε
για διευκρίνιση, δεν είµαστε αρνητικοί. Αλλά να το καταλάβω.
Προφανώς, στο άρθρο 5 είµαστε σύµφωνοι.
Νοµίζω, το µόνο που έχουµε ως επιφύλαξη είναι για τα καζίνα,
να µας απαντήσετε αν το µειώνετε ή όχι και µε ποια αιτιολογία
µειώνεται και για τα καζίνα.
Και το κυριότερο, να µας απαντήσετε αν υπάρχει δυνατότητα
κάλυψης των απωλειών, αν έχετε υπολογίσει τις απώλειες ή είναι
αυτό που έχουµε δει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από
τους ΟΤΑ, και αν θα τα καλύψετε µε κάποιο τρόπο αυτά, ιδίως
για τα δύο έτη που θα είναι δύσκολο για τους ΟΤΑ. Και το 2021
θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι προφανές.
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Δεν έχω άλλα ζητήµατα σε σχέση µε την τροπολογία. Γιατί εδώ
έχω και την ιδιότητα του δικηγόρου και ανθρώπου που µεγάλωσε
λίγο πολύ µέσα στα δικαστήρια.
Κύριε Υπουργέ, είδατε και από όλη τη διαδικασία, από ό,τι είδαµε και εµείς -δεν µπορέσαµε να παρακολουθήσουµε διά
ζώσης, αλλά παρακολουθήσαµε εκ των υστέρων- όλη τη διαβούλευση και όλη τη στάση που κράτησε, νοµίζω, το µεγαλύτερο
µέρος της Αντιπολίτευσης. Έγινε µία συζήτηση καλή, γιατί καταλαβαίνουµε ότι είναι ζητήµατα τα οποία πρέπει να λυθούν.
Όµως, στην πραγµατικότητα -σας το είπαν πριν, νοµίζω, οι περισσότεροι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης- ένα πρόβληµα το
οποίο αντιµετωπίζουµε και στο οποίο δεν φαίνεται να έρχεται
λύση είναι πραγµατικά το πρόβληµα της υποστελέχωσης. Εδώ
και χρόνια, ιδίως εµείς οι νοµικοί ακούµε ότι υπάρχει πρόβληµα
στην απονοµή της δικαιοσύνης, στην ταχύτητα έκδοσης αποφάσεων, στην εφαρµογή τους. Στην πραγµατικότητα, όποιος σχετίζεται έστω και παρεµπιπτόντως µε τη δικαιοσύνη και µε τη
διαδικασία έκδοσης αποφάσεων καταλαβαίνει ότι το πρόβληµα
της υποστελέχωσης ιδίως στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα και
στην Ευελπίδων, αν πάµε, και στο εφετείο είναι τεράστιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Στην
Ευελπίδων είναι το µεγαλύτερο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Είναι τεράστιο. Πραγµατικά,
είναι τεράστιο. Το ξέρετε και χαίροµαι που το έχετε εντοπίσει.
Δεν είναι µόνο τα κτηριακά. Το είπανε σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί
µας. Ειλικρινά σας µιλάω, αν σας πάω στο Ειρηνοδικείο της
Κύµης, ντρέπεσαι να µπεις µέσα. Όχι αν είσαι δικηγόρος, αν
είσαι ο οποιοσδήποτε, ντρέπεσαι να µπεις µέσα. Πέφτουν οι σοβάδες. Δεν έχει τουαλέτες. Και φαντάζοµαι, αυτή η εικόνα ειρηνοδικείων είναι σε όλη την Ελλάδα.
Δυστυχώς µέσα στα µνηµόνια έγινε κάτι χωρίς µεγάλη λογική
κατά την εκτίµησή µου. Γιατί τότε είχαµε αντιδράσει πάρα πολύ
οι περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι στο κλείσιµο πάρα πολλών
ειρηνοδικείων, ανεξαρτήτως από αυτά που προσέφεραν.
Παραδείγµατος χάριν, τότε είχαµε κάνει παράσταση στον τότε
Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Ρουπακιώτη, για το κλείσιµο του Ειρηνοδικείου της Σκύρου, το οποίο δεν είχε καµµία λογική, αν
εξαιρέσετε τις µνηµονιακές απαιτήσεις –υποτίθεται- για µια εξοικονόµηση. Μόνιµο υπάλληλο είχε, ιδιόκτητο κτήριο είχε, καινούργιο κτήριο και ανακαινισµένο. Και τελικά, έκλεισε για να πρέπει
να ταξιδεύουν νησιώτες από πάρα πολλά νησιά κάθε φορά. Καταλαβαίνετε, τι σηµαίνει αυτό και για την οικονοµία, αλλά και για
την άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη.
Νοµίζω ότι πρέπει να τα δείτε αυτά τα ζητήµατα. Χωρίς πρόσληψη προσωπικού, µόνιµου προσωπικού, στα δικαστήρια, χωρίς
την υποβοήθηση των όλων των δικαστικών λειτουργών δεν µπορεί να υπάρξει απονοµή δικαιοσύνης, όπως αυτή που θέλουµε.
Πρέπει να το δείτε. Καλοί είναι οι κώδικες. Καλές είναι όλες οι
διαδικασίες, αλλά δεν λύνουν το πρόβληµα επ’ ουδενί. Πρέπει
να το λύσουµε και να µη γυρίζουµε γύρω, γύρω από τα ίδια προβλήµατα, που εδώ και πάνω από δέκα χρόνια ακούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Πέτσας, για ένα λεπτό.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Τρία σηµεία ως γρήγορες απαντήσεις.
Όσον αφορά το θέµα του 2% για τα καζίνα, επειδή το είπε πριν
και ο κ. Χήτας και τώρα και ο κ. Χατζηγιαννάκης, είναι ρητή η διατύπωση ότι παραµένει για τα καζίνα στο 2%, όπως ίσχυε. Δεν
ήταν 5% για τα καζίνα. Γι’ αυτό, το επαναλαµβάνει η διάταξη. Αν
δείτε την πέµπτη παράγραφο της διάταξης, παραµένει στο 2%,
όπως ίσχυε. Δεν πάει στο 0,5%. Παραµένει εκεί που ήταν για τα
καζίνα.
Όσον αφορά για το θέµα των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, ναι,
έχουν γίνει κατασχέσεις σε πρόσωπα. Γι’ αυτόν το λόγο, προχωρούµε σε αυτή διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει λόγος δεδοµένου
ότι υπάρχει αναδοχή του χρέους από τον οικείο δήµο και δεν
χρειάζεται να συνεχίζεται η κατάσχεση στο πρόσωπο του επικεφαλής κάποιου οργανισµού του δήµου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά το θέµα της νέας ρύθµισης, εξετάζουµε να είµαστε λίγο πιο γενναιόδωροι, προκειµένου να έχουµε ένα κίνητρο
προς τους δήµους, να εξοφλήσουν έγκαιρα και πάντως µέχρι τις
30 Ιουνίου όλες τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτό
προχωρούµε σε αυτή τη γενναία χρηµατοδότηση ξανά. Θα
δούµε ακριβώς το ποσοστό στην υπουργική απόφαση που θα
ακολουθήσει σε λίγες µέρες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
865 και ειδικό αριθµό 54.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο του αναµενόµενου λόγω τού ότι η
τροπολογία, ανεξαρτήτως πώς τοποθετείται κανείς απέναντί της,
προξενεί ένα ευρύτερο ενδιαφέρον.
Θέλω, λοιπόν, να πω ξεκινώντας ότι ο κ. Κεγκέρογλου που µίλησε λίγο πριν από εµένα, εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής,
είχε δίκιο στο ότι το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων δεν
υπήρχε παλιότερα ή δεν υπήρχε στην έκταση που υπάρχει σήµερα.
Η αλήθεια είναι -και παρακαλώ, όλοι να σκαλίσετε τη µνήµη
σας- ότι το 2000, το 2005, ακόµα και το 2010 και το 2015 το πρόβληµα υπήρχε πολύ λιγότερο. Ο κ. Κεγκέρολγου ανέφερε δύο
νούµερα, είπε για ογδόντα πέντε χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις
το 2012 και για εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες το 2019. Τι συνέβη ανάµεσα στο 2012 και στο 2019;
Εκείνο που έγινε ήταν η φύρδην µίγδην συγχώνευση του
ΕΦΚΑ, διάφορα ταµεία, επί της αρχής κάτι που θα µπορούσε να
πει κανείς ότι µπορεί και να µην ήταν λάθος, αλλά έγινε χωρίς
κανένα σχέδιο, χωρίς καµµία προοπτική, µε αποτέλεσµα να µπλέξουν τα λογισµικά, να µπλέξουν τα πρώην ταµεία, να µπλέξουν
οι υπάλληλοι και στο τέλος, να µπλέξουν οι συνταξιούχοι, οι
οποίοι έβλεπαν -και βλέπουν- τις συντάξεις τους που απονεµόταν
χωρίς καθυστέρηση ή µε κάποια µικρότερη καθυστέρηση στο
παρελθόν να απονέµονται από το 2016 και µετά µε όλα τα προβλήµατα, τα οποία σήµερα παρατηρούµε.
Το ασφαλιστικό µας σύστηµα δεν ήταν ποτέ τέλειο, ούτε οι
ασφαλιστικοί οργανισµοί. Ο ΕΦΚΑ είναι διάδοχος, µεταξύ των
άλλων, του πρώην ΙΚΑ, του πρώην ΤΕΒΕ κ.λπ.. Δεν νοµίζω ότι
όλοι έχουµε τις καλύτερες αναµνήσεις από αυτά τα ταµεία.
Όµως, όπως ξέρετε, εκτός από το κακό υπάρχει και το χειρότερο.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, υπήρξε αυτή η µεγάλη «επιτυχία» και
φτάσαµε, όταν έγινε η αλλαγή σκυτάλης το καλοκαίρι του 2019,
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσει στην Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας συνολικά ένα εκατοµµύριο πενήντα εννέα χιλιάδες εκκρεµείς ασφαλιστικές υποθέσεις, όχι µόνο συντάξεις,
αλλά επιδόµατα, αναδροµικά που εκκρεµούσαν, συντάξεις χηρείας κ.λπ..
Ξεκίνησε, λοιπόν, η προσπάθεια από την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, µε Υπουργό τότε τον Γιάννη Βρούτση, να αντιµετωπιστεί το θέµα. Το 2020, οι συντάξεις, οι οποίες δόθηκαν ήταν
31% παραπάνω απ’ ό,τι το 2019. Μετρηµένα στοιχεία και µη αµφισβητούµενα. Λύθηκε το θέµα; Δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ, για να ισχυριζόµαστε ότι όλα έχουν λυθεί επί των ηµερών µας και να
κάνουµε το µαύρο άσπρο. Εµείς ευθέως λέµε ότι προφανώς το
θέµα είναι µεγάλο, δεν έχει λυθεί και επιχειρούµε, όχι µε µεγάλα
λόγια, αλλά µε σχέδιο ν’ αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα.
Τι έχουµε κάνει και τι κάνουµε; Πριν πάω εγώ στο Υπουργείο
είχε αποφασιστεί, είχε περάσει µια ρύθµιση, έτσι ώστε οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που δουλεύουν στις συντάξεις και δουλεύουν
έξτρα, βγάζοντας παραπάνω συντάξεις, να παίρνουν παραπάνω
αποζηµιώσεις. Και αυτό έχει δροµολογηθεί και προχωρεί. Επίσης, πριν πάω εγώ στο Υπουργείο, είχε αποφασιστεί -και προχώρησε- η µονιµοποίηση κάποιων συµβασιούχων του ΕΦΚΑ, οι
οποίοι ήταν επί χρόνια εκεί, στον ΕΦΚΑ, και οι οποίοι δουλεύουν
σε µεγάλο βαθµό στην έκδοση των συντάξεων πλέον. Εκτός

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

αυτού, αποφασίστηκε, και σε λίγες µέρες αυτό θα πάρει σάρκα
και οστά, να πάρουµε χίλια επτακόσια κοµπιούτερς στον ΕΦΚΑ.
Γελάω πικρά, διότι, ενώ έγινε η εκσυγχρονιστική –υποτίθεταιτοµή, η συγχώνευση του ΕΦΚΑ, τα κοµπιούτερς που υπάρχουν
στον ΕΦΚΑ είναι Windows 2000, τελείως ξεπερασµένης τεχνολογίας. Σε κάθε υποκατάστηµα υπάρχει ουσιαστικά ένα κοµπιούτερ συνδεδεµένο µε το κεντρικό σύστηµα, ο υπάλληλος που
έχει την αρµοδιότητα και αυτό το κοµπιούτερ φωτοτυπεί και µοιράζει τις φωτοτυπίες στους άλλους συναδέλφους του, προκειµένου να βγάλουν τις συντάξεις ή να ασχοληθούν µε άλλα
ζητήµατα των ασφαλισµένων.
Αυτή είναι η κατάσταση την οποία παραλάβαµε και την οποία
αντιµετωπίζουµε. Τα κοµπιούτερς θα αρχίσουν να εγκαθίστανται
τον Μάιο. Και θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα να παραγγείλουµε κι άλλα κοµπιούτερς, έτσι ώστε ν’ αλλάξει ο οργανισµός
ταχύτητες.
Εκτός αυτού, προχωρούµε µέσω ΑΣΕΠ την πρόσληψη εκατό
νέων συµβασιούχων οικονοµολόγων, οι οποίοι θα προσληφθούν
µε συµβάσεις έργου και θα πληρώνονται ανά σύνταξη που βγάζουν, έτσι ώστε να έχουν κίνητρο να βγάζουν περισσότερες συντάξεις, για να βοηθήσουν και αυτοί. Εκτός αυτού, προχωρεί η
πρόσληψη εκατό συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, προσφάτως συνταξιοδοτηθέντων, οι οποίοι και αυτοί από την πλευρά τους θα αντιµετωπίσουν αυτό το ζήτηµα. Διότι σύµφωνα µε τα τελευταία
στοιχεία που µου έχει δώσει ο ΕΦΚΑ, εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες συντάξεις ήταν τον Ιανουάριο. Τώρα είναι εκατόν τριάντα
εννέα. Στόχος µας, φυσικά, είναι οι συντάξεις να πέσουν, να ρυθµιστούν µε τρόπο, ο οποίος θα αρµόζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της γενικότερης προσπάθειας που
κάνουµε και για την οποία ήθελα να ενηµερώσω και το Σώµα και
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, προχωρούµε σήµερα στην κατάθεση αυτής της τροπολογίας που τώρα συζητάµε και η οποία
έχει επτά πολύ συγκεκριµένες ρυθµίσεις τις οποίες σε τίτλους
θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας. Θα σταθώ λίγο παραπάνω
στους πιστοποιηµένους δικηγόρους και λογιστές που έχουν προκαλέσει και το ενδιαφέρον της Αίθουσας.
Η πρώτη ρύθµιση είναι η επέκταση του θεσµού της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης σε όλα τα πρώην ταµεία, συµπεριλαµβανοµένου δηλαδή και του ΟΓΑ, αλλά και στις περιπτώσεις
διαδοχικής ασφάλισης. Στη διαδοχική ασφάλιση καθιστούµε την
προσυνταξιοδοτική βεβαίωση υποχρεωτική από την έναρξη λειτουργίας του µητρώου των πιστοποιηµένων, ώστε να συνυποβάλλεται µε την αίτηση συνταξιοδότησης, διότι η διαδοχική
ασφάλιση είναι ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει καθηµερινά ο ΕΦΚΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, σας προειδοποίησα ότι θα χρειαστώ λίγο
χρόνο παραπάνω.
Το δεύτερο το οποίο κάνουµε είναι ότι λύνουµε µε αυτή την
τροπολογία το ζήτηµα του χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ που αµφισβητείται από τον ΟΑΕΕ για τους ασφαλισµένους προ του
2017. Είναι διάφορες απίθανες περιπτώσεις. Είναι µια ιστορία πιθανών περιπτώσεων ο ΕΦΚΑ. Εγώ που έχω χειριστεί διάφορα θέµατα κατά καιρούς, νόµιζα -το έχω πει και δηµόσια- ότι το
χειρότερο ήταν ο ΟΣΕ από όσα έχω χειριστεί, αλλά µακράν το
µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ο ΕΦΚΑ.
Ο χρόνος, λοιπόν, αυτός αναγνωρίζεται ως νόµιµος διανυθής
στον ΟΓΑ, όποτε κι αν καταγράφηκε, ώστε να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις που παγώνουν την απονοµή σε αυτή την κατηγορία
των ασφαλισµένων.
Η τρίτη ρύθµιση που φέρνουµε έχει να κάνει µε τον χρόνο
ασφάλισης των δηµοσίων υπαλλήλων. Ως προς αυτό το θέµα,
λοιπόν, εξοπλίζουµε νοµοθετικά το λεγόµενο ΔΑΥΚ, είναι το δελτίο ατοµικής και υπηρεσιακής κατάστασης των δηµοσίων υπαλλήλων, ακόµα και αν δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, ώστε ο
χρόνος ασφάλισης που προκύπτει από αυτό να µη χρειάζεται να
καταµετράται εκ νέου µετά την αίτηση συνταξιοδότησης, όπως
συνέβαινε µέχρι σήµερα.
Η τέταρτη ρύθµιση έχει να κάνει µε ένα θέµα που έχει τεθεί
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ευρύτερα και από πολλούς ενδιαφερόµενους και από τα µέσα
ενηµέρωσης. Μιλάµε για τον υπολογισµό των οφειλών στο
πρώην ταµεία, που επίσης αποτελεί προστάδιο της απονοµής.
Πρέπει να αντιµετωπιστεί αυτό το θέµα προκειµένου να προχωρήσει η συνταξιοδότηση. Εδώ απλοποιούµε µε τον τρόπο υπολογισµού τους θέτοντας όριο το ποσό των 20.000 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένων προσαυξήσεων και λοιπά, για όλα τα ταµεία πλην του ΟΓΑ που το όριο παραµένει στις 6.000 ευρώ.
Εδώ τι συνέβαινε; Για να το κάνω απλούστερο. Σου έλεγε το
δηµόσιο ότι για να πάρεις σύνταξη δεν πρέπει να χρωστάς πάνω
από 20.000, αλλά δεν το έλεγε ενιαία όπως το λέµε τώρα. Έλεγε
«14.000 οφειλές και 6.000 προσαυξήσεις», µε αποτέλεσµα η ρύθµιση να µην είναι ευέλικτη και να µένουν αρκετοί άνθρωποι,
καθώς υπολογίζονταν χωριστά τα δύο στοιχεία, οι οποίοι δεν
έπαιρναν σύνταξη. Ενώ µε τη ρύθµιση που τώρα φέρνουµε, αυτοί
θα πάρουν σύνταξη.
Η πέµπτη ρύθµιση έχει να κάνει µε την ταχεία εκκαθάριση των
αιτήσεων συνταξιοδότησης και την προσπάθεια να λύνονται οι
εκκρεµότητες ακόµα και πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης.
Εδώ περιορίζουµε την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών
στον ΕΦΚΑ σε έναν µήνα από την ώρα που θα κάνεις την αίτηση
συνταξιοδότησης και όχι σε έξι µήνες όπως ήταν µέχρι σήµερα.
Γιατί αντιλαµβάνεστε ότι αν θέλει ο συνταξιούχος να πάρει γρήγορα σύνταξη, πρέπει και αυτός να υποβάλει γρήγορα τα δικαιολογητικά. Όλοι πρέπει να συµβάλουµε σε αυτή την προσπάθεια.
Νοµίζω ότι είναι µια ρύθµιση που όλοι –υποθέτω- θα συµφωνείτε.
Πριν περάσω στους πιστοποιηµένους λογιστές και δικηγόρους,
φέρνουµε και µία ρύθµιση που καθιστούµε υποχρεωτική την προσωρινή σύνταξη. Είναι πολύ σηµαντική ρύθµιση. Δεν έχει τονιστεί
ίσως όσο θα έπρεπε. Οι προσωρινές συντάξεις είναι ένα σχετικά
σηµαντικό ποσοστό. Είναι ανάλογα µε το πρώην ταµείο, το 50%
του µισθού που θα έπαιρνες το 2011 ή το 70% της σύνταξης που
θα πάρεις κανονικά κ.λπ.. Σήµερα λιγότερο από το ένα τρίτο των
ασφαλισµένων παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Προσέξτε, δεν
µιλάω για τις προκαταβολές εθνικών συντάξεων στις οποίες προχωρήσαµε και οι οποίες θα καταβληθούν την επόµενη βδοµάδα
µαζί µε τα αναδροµικά. Δεν µιλάω γι’ αυτό που είναι ένα µέτρο,
επίσης, ανακούφισης το πήραµε. Μιλάω για την προσωρινή σύνταξη, η οποία ήταν εν πολλοίς προαιρετική. Την καθιστούσε υποχρεωτική έτσι ώστε ο συνταξιούχος να παίρνει γρήγορα ένα ποσό
το οποίο θα του επιτρέπει να ζει µε όσο µεγαλύτερη αξιοπρέπεια
επιτρέπει η προσωρινή σύνταξη. Άρα νοµίζω χωρίς καµµία αµφιβολία ότι είναι ένα µέτρο υπέρ του συνταξιούχου.
Κλείνω την παρουσίαση της τροπολογίας µε το επίµαχο θέµα,
το θέµα δηλαδή των πιστοποιηµένων επαγγελµατιών. Είναι κάτι
το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ίσχυε για τους
µηχανικούς της πολεοδοµίας που βγάζουν πιστοποιητικά στη
θέση των πολεοδοµικών. Το 2011 το ΠΑΣΟΚ το εισήγαγε, κύριε
Κατρίνη. Και δεν είδα καµµία κυβέρνηση από όσες κυβέρνησαν
στη , συµπεριλαµβανοµένης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να καταργήσει αυτό το µέτρο. Υπάρχει το µέτρο για τα φορολογικά
πιστοποιητικά στις εφορίες. Το εισήγαγε η κυβέρνηση Παπαδήµου. Δεν είδα να το καταργήσει καµµία κυβέρνηση από αυτές
που κυβέρνησαν στη συνέχεια. Οι λογιστές που βγάζουν τα φορολογικά πιστοποιητικά.
Τι λέµε, λοιπόν, εδώ. Λέµε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν
τόσες πολλές εκκρεµείς συντάξεις στην Ελλάδα της Ευρώπης
του 2021 και ρίχνουµε όλα τα όπλα στη µάχη. Νοµιµοποιούνται
υπάλληλοι, προχωρεί η πρόσληψη συµβασιούχων, παίρνουµε
καινούργια κοµπιούτερς, εκσυγχρονίσουµε τον ΕΦΚΑ, προχωρεί
σταδιακά προφανώς η έκδοση ψηφιακών συντάξεων. Αλλά για
να τελειώνει µια ώρα αρχύτερα το θέµα λέµε να βάλουµε στη
µάχη και πιστοποιηµένους λογιστές και δικηγόρους.
Άλλωστε είναι κοινό µυστικό -όλοι στην Ελλάδα ζούµε- ότι πολλοί λογιστές ή δικηγόροι, όχι επισήµως αλλά ανεπισήµως, λειτουργούσαν βοηθητικά µέχρι τώρα σε συνταξιούχους, χωρίς να
έχουν δικαίωµα υπογραφής, προκειµένου να βγει η σύνταξη
τους. Λοιπόν, αυτό που γινόταν από το παράθυρο λέµε πάρα
πολύ απλά να γίνεται κανονικά και από την πόρτα µε µόνους
ωφελούµενους τους ίδιους τους συνταξιούχους και ως ένα αποφασιστικό χτύπηµα στη γραφειοκρατία.
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Γιατί να πούµε όχι; Ποιο είναι το πρόβληµα; Πώς εφαρµόζεται
το µέτρο; Άκουσα µια συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως να
λέει ότι θα έχουµε πρόβληµα µε τα προσωπικά δεδοµένα µας.
Πέραν των όποιων διατάξεων υπάρχουν µέσα στην τροπολογία
για τα προσωπικά δεδοµένα, ας το δούµε µε κοινή λογική, υπάρχει η πρόβλεψη ότι από το µητρώο των πιστοποιηµένων δικηγόρων και λογιστών που θα έχουν εκπαιδευτεί γι’ αυτή τη δουλειά
θα πηγαίνει ο συνταξιούχος µόνος του, ο ασφαλισµένος και θα
διάλεγε ποιον λογιστή ή ποιον δικηγόρο θέλει άρα. Άρα από την
ώρα που τον διαλέγει µόνος του και τον εµπιστεύεται µόνος του,
ποιο είναι, αλήθεια, το θέµα των προσωπικών δεδοµένων; Μόνος
του τού δίνει εξουσιοδότηση να δει το φάκελό του. Δεν πάει ο
δικηγόρος ή ο λογιστής θα ανοίξει το φάκελο παρά τη θέληση
του οποιουδήποτε ασφαλισµένου.
Υπάρχει κι άλλη ένσταση που την άκουσα το πρωί κάπου σε
ένα κανάλι. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, λέει, θα αναγκάζονται να
συµφωνούν σε κάτι για το οποίο οι ίδιοι δεν έχουν ανάµειξη. Μα,
είναι ξεκάθαρη η ρύθµιση στην τροπολογία, ότι οι υπάλληλοι που
εκδίδουν πράξεις απονοµής σύνταξης, κύριας ή επικουρικής ή
εφάπαξ, µε βάση τα σχέδια και τις βεβαιώσεις των λογιστών και
των δικηγόρων δεν έχουν καµµία ευθύνη για εγγραφές και ενδείξεις των πράξεων που οφείλονται σε σφάλµατα των βεβαιώσεων. Άρα δεν υπάρχει καµµία ευθύνη των υπαλλήλων.
Ποιοι έχουν ευθύνη; Θα έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι λογιστές και οι
δικηγόροι. Και προβλέπει η τροπολογία ότι θα γίνονται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι τουλάχιστον στο 5% των πράξεων που εκδίδονται
και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθούν λάθη, υπάρχει τιµωρία, θα
υπάρχουν «καµπάνες», είτε σε περιπτώσεις που αυτό γίνεται εξ
αµελείας είτε εκ δόλου ή βαριάς αµέλειας. Στη δεύτερη περίπτωση, βεβαίως, θα είναι αρκετά αυστηρότερες οι ποινές.
Αντιµετωπίζεται, λοιπόν, και αυτό το ζήτηµα. Δεν µπορώ, λοιπόν,
να καταλάβω ποιες είναι οι ενστάσεις που διατυπώνονται από την
Αντιπολίτευση. Εδώ µιλάµε για µία καινούργια ιδέα που έρχεται
να προστεθεί στα όπλα που χρησιµοποιούµε για να επιταχυνθεί η
έκδοση των συντάξεων. Θα υπάρχουν πιστοποιηµένοι λογιστές
και δικηγόροι, ειδικά εκπαιδευµένοι γι’ αυτό, οι οποίοι θα επιλέγονται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο, που θα µπορούν να κάνουν
µία σειρά από βασικές πράξεις που σήµερα διενεργούνται από τον
ΕΦΚΑ, όπως να διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης στις οφειλές,
να εκδίδουν προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις και σχέδιο προσωρινής και οριστικής σύνταξης και οι οποίοι –γιατί και αυτό το
άκουσα- θα αποζηµιώνονται από τον ΕΦΚΑ και όχι από τον συνταξιούχο κατ’ αποκοπή, ανάλογα µε τη δυσκολία της πράξης.
Αυτή, λοιπόν, είναι η ρύθµιση. Βεβαίως, επειδή έχω κάµποσα
χρόνια πια στην πολιτική, στην Ελλάδα τίποτα δεν µε εκπλήσσει.
Περιµένω στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου να ακούσω και τα
πιο απίθανα πράγµατα. Δεν ήθελε η Κυβέρνηση κανένα
«µπράβο» ούτε και καµµία «συγγνώµη» από τον ΣΥΡΙΖΑ για το
θαυµάσιο κατόρθωµα της συγχώνευσης του ΕΦΚΑ, αλλά, αν µη
τι άλλο, να αναγνωρίσουµε τα αυτονόητα. Είναι µία µικρή επανάσταση η ρύθµιση αυτή για τη συµµετοχή πιστοποιηµένων δικηγόρων και λογιστών. Είναι σίγουρα µία λύση έξω από το κουτί,
η οποία όµως θα λειτουργήσει.
Μου λέτε: «Και γιατί δεν προσλαµβάνετε υπαλλήλους;». Πρώτον, σας είπα ότι προσλαµβάνουµε και, δεύτερον, το θέµα µας
είναι τώρα. Δεν έχουµε ένα θέµα το οποίο θα κρατήσει –αλίµονοπέντε, δέκα ή τριάντα χρόνια. Τώρα, λοιπόν, που έχουµε ένα µεγάλο πρόβληµα, θα πρέπει να ρίξουµε όλα τα όπλα στη µάχη, να
ασχοληθούν και οι δικηγόροι και οι λογιστές, να αποκλιµακωθεί
το θέµα και να αντιµετωπιστεί. Αυτό λέει η λογική. Ή µήπως όχι;
Εποµένως πραγµατικά θέλω να ρωτήσω το εξής: Ποιος είναι
ο λόγος –εκτός από µία εµπαθή Αντιπολίτευση που λέει «όχι σε
όλα»- που αρνείστε και µάλιστα κατακεραυνώνετε αυτή τη ρύθµιση; Σκεφτείτε κι εσείς και µαζί σας και οι Έλληνες πολίτες µε
ποιον είστε τελικά! Είστε µε τους συνταξιούχους που θέλουν να
πάρουν µία ώρα αρχύτερα τη σύνταξή τους, ανεξάρτητα από το
ποιος βγάζει τη σύνταξη ή είστε µε το τέρας της γραφειοκρατίας; Οι ιδεοληψίες σας είναι τόσο ισχυρές και η εµπάθειά σας
απέναντι στην Κυβέρνηση τόσο µεγάλη που δεν σας επιτρέπει
να δείτε το αυτονόητο;
Το µόνο που κάνετε είναι να εκθέτετε τους εαυτούς σας. Δι-
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καίωµά σας είναι να το κάνετε. Εγώ δεν θα προστατέψω την κοµµατική σας αξιοπιστία. Εµείς ξέρουµε ότι έχουµε ένα µεγάλο
πρόβληµα να αντιµετωπίσουµε και είµαστε αποφασισµένοι να το
αντιµετωπίσουµε µε νέες ιδέες και απλή λογική. Κι έτσι θα προχωρήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αφήστε, κύριε Ραγκούση. Θα καθορίσω διαδικασία, για να είµαστε όλοι εντάξει. Μη
µου σηκώνετε το χέρι. Τη διαδικασία την ξέρω εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω µόνο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ! Με
αφήνετε να µιλήσω ή δεν έχω το δικαίωµα;
Η διαδικασία είναι η εξής: Επί της τοποθέτησης του Υπουργού,
για τη συγκεκριµένη και µόνο τροπολογία τον λόγο µπορούν να
πάρουν για δύο λεπτά µόνο οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, όσοι επιθυµούν, προκειµένου να ζητήσουν διευκρινίσεις. Τα υπόλοιπα θα τα κάνετε επί των τοποθετήσεών σας. Οι
δε εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές θα το κάνουν κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας τους. Πιο σαφής, δηλαδή, δεν µπορώ να
γίνω.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να πω, επειδή νοµίζω ότι µου ζητήσατε τον λόγο για την οµιλία σας, κύριε Ραγκούση, εδώ κατά
πάγια τακτική έρχονται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ζητούν
τον λόγο και καθορίζουν µία ώρα. Ο κ. Κατρίνης ήρθε από το
πρωί ή τουλάχιστον από τις δώδεκα που ανέλαβα εγώ, µου ζήτησε, διότι υπάρχει κάποιος λόγος, να µιλήσει στις τρεις ή περίπου εκείνη την ώρα, γιατί αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντα ακριβώς.
Μετά, λοιπόν, από αυτές τις ερωτήσεις, τις δικές σας, τις απαντήσεις του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, τον λόγο θα πάρει ο κ. Κατρίνης. Πιο σαφής δεν µπορώ να γίνω.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε κάτι, κύριε
Ξανθόπουλε;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι δευτεροµιλίες των εισηγητών πότε θα γίνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι δευτερολογίες θα
γίνουν στο τέλος, µετά από όλες τις πρωτολογίες.
Ορίστε, λοιπόν, κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά
για τις διευκρινίσεις που θέλετε από τον Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει δίκιο ο κύριος Πρόεδρος, κύριε Χατζηδάκη, πως ό,τι
έχουµε να πούµε γι’ αυτή την τροπολογία, θα τα πούµε κατά τη
διάρκεια της παρέµβασης που θα κάνουµε, γιατί πρέπει να σας
πω ότι αυτό που κάνατε σήµερα για ένα θέµα τόσο σηµαντικό
για τόσες εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας και τις οικογένειές τους θα περάσει στην ιστορία ως ένα από τα πιο ακραία
παραδείγµατα κάκιστης νοµοθέτησης.
Φέρνετε, λοιπόν, εδώ µία τροπολογία. Μιλήσατε είκοσι τρία
ολόκληρα λεπτά –κάνατε ολόκληρη εισήγηση, που δεν ξέρω αν
θα κάνει ο κ. Τσιάρας για το νοµοσχέδιό του- για να εισηγηθείτε
στην πραγµατικότητα µία ολόκληρη νοµοθετική πρωτοβουλία,
σύµφωνα µε τις πολιτικές σας απόψεις και σύµφωνα µε το πού
θέλετε εσείς να πάτε τα πράγµατα. Και το φέρατε µε τη µορφή
τροπολογίας, χωρίς να υπάρχει καµµία κοινωνική διαβούλευση
ή διαβούλευση µε οποιονδήποτε άλλον, µη δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα, στο ελληνικό κοµµατικό σύστηµα, στην ελληνική κοινωνία να συζητήσει και να δει τι θα κάνει µε αυτό το πολύ
σοβαρό πρόβληµα.
Δεύτερον, δεν φτάνει, κύριε Χατζηδάκη, που ήρθατε µε αυτόν
τον τρόπο να εισηγηθείτε στην πραγµατικότητα ένα ολόκληρο
νοµοσχέδιο, αλλά επιλέξατε και τον δρόµο της προκλητικής –
προκλητικότατης- προσπάθειας να κάνετε και τον αλχηµιστή. Είπατε για στοιχεία περί εκκρεµών συντάξεων και όταν φτάσατε
µέχρι το 2019, είπατε για το 2019 µε το 2020 και το µετατρέψατε
σε ποσοστά.
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Κύριε Χατζηδάκη, αυτή τη στιγµή ξέρετε καλύτερα και από
µένα και προφανώς και από τους περισσότερους που είµαστε
εδώ µέσα ότι είναι περίπου τετρακόσιες χιλιάδες –άλλοι λένε και
τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες- οι εκκρεµείς συντάξεις, κύριες,
επικουρικές και εφάπαξ. Μιλήσατε τόση ώρα γι’ αυτό το µείζον
πρόβληµα, όταν παραλάβατε τον αντίστοιχο αυτό αριθµό –όπως
πολλές φορές έχει αναφερθεί και από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το στοιχείο αυτό και από την αρµόδια τοµεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία- σε πολύ χαµηλότερα
επίπεδα, της τάξης των εκατόν είκοσι, εκατόν τριάντα χιλιάδων
για τις κύριες συντάξεις περίπου την περίοδο των εκλογών.
Δηλαδή, ήρθατε εδώ µε µία τροπολογία, έχετε στην πλάτη σας
το πρόβληµα των τετρακοσίων και πλέον χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων και δεν έρχεστε καθαρά, ειλικρινά, να πείτε «αυτό είναι
το πρόβληµα, άλλα σας λέγαµε, τρισχειρότερα τα κάναµε» και
να δούµε τώρα και τι είναι αυτό το οποίο προτείνετε.
Δεν θα το σχολιάσω.
Ερωτήσεις τώρα επ’ αυτού που προτείνετε. Πόσο θα κοστίσει
η µέθοδος που εισηγείστε στον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή
στους Έλληνες και στις Ελληνίδες φορολογουµένους, κύριε Χατζηδάκη; Ποιο θα είναι το κόστος; Πρόχειροι, αριθµητικοί υπολογισµοί ανεβάζουν το κόστος. Αυτό το οποίο κοίταξα στην
τροπολογία, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι δεν έχετε επιτρέψει
ούτε καν στο Γενικό Λογιστήριο να κάνει αποτίµηση, γιατί το
έχετε σκόπιµα αφήσει σε αυτό το γενικό επίπεδο. Προσπαθείτε,
δηλαδή, να ψαρέψετε σε θολά νερά. Πρόχειροι αριθµητικοί υπολογισµοί αναφέρουν, προσεγγίζουν σε δεκάδες εκατοµµύρια
ευρώ αυτό το συνολικό κόστος, την ώρα µάλιστα που σας επισηµαίνεται από όλες τις πλευρές ότι αυτό που κάνετε είναι αντισυνταγµατικό και αντί να φέρει τη λύση, θα φέρει επιδείνωση του
προβλήµατος.
Και θα φέρει επιδείνωση του προβλήµατος, κύριε Χατζηδάκη,
γιατί αυτό το οποίο επιχειρείτε στην πραγµατικότητα είναι κάτι
το οποίο δεν µπορεί να συµβαδίσει ούτε µε τη διοίκηση, ούτε µε
το Σύνταγµα ούτε και µε το συµφέρον των ίδιων των συνταξιούχων. Αν θα µείνει κάτι από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο
είναι; Ξέρετε ποιο είναι αυτό που βάζετε, ποιος είναι ο σπόρος
που βάζετε µέσα από αυτή την πρόταση που κάνετε; Ο σπόρος
που υπάρχει δυστυχώς έτσι κι αλλιώς, έξω όµως µέχρι τώρα από
τις συντάξεις, από αυτό το σύστηµα απονοµής συντάξεων, δηλαδή ο σπόρος για το «φακελάκι», για το λάδωµα και για τη µίζα.
Εκεί εξωθείτε τον πολίτη. Τον εξωθείτε σε µια λογική…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Οι δικηγόροι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν µιλάω για τους δικηγόρους,
κύριε Πλεύρη. Μιλάω για τη λογική του συστήµατος.
Κάθε σύστηµα, κύριε Χατζηδάκη, έχει τη λογική του, έχει τη
µηχανική του. Ένα σύστηµα, λοιπόν, που διεκπεραιώνεται µέχρι
σήµερα αποκλειστικά από το ελληνικό δηµόσιο, εσείς στην πραγµατικότητα το αµαυρώνετε, ενσπείροντας ακριβώς αυτή τη νοσηρή λογική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Ραγκούση. Αυτά είπαµε µετά, στην τοποθέτησή σας. Μόνο διευκρινιστικές ερωτήσεις για κάποιο θέµα. Ήδη έχουµε πάει στα
πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.
Εκτός από τη λογική της ιδιωτικοποίησης που µπορεί να έχει
κανείς, να εισηγείται σε αυτό το πολύ σοβαρό θέµα, υπάρχει,
κύριε Χατζηδάκη, και µια άλλη έννοια, η έννοια του δηµοσίου
συµφέροντος, η έννοια του κοινωνικού συµφέροντος. Εσείς, λοιπόν, τώρα νοµοθετείτε µε τη λογική του «µεροδούλι, µεροφάι»,
στην πραγµατικότητα αδιαφορώντας γι’ αυτό που θα προκαλέσει
η νοµοθετική σας ρύθµιση, σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, σε βάρος του κοινωνικού συµφέροντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Ξανθόπουλος. Στη συνέχεια, είναι ο κ. Κατρίνης
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ.
Χήτας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μετά τον κ. Κατρίνη µιλάω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µε καταλάβατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα άκουσα όλα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε να υποβάλετε
κάποια ερώτηση–διευκρίνιση; Μετά τον κ. Κατρίνη τον λόγο θα
έχει ο κ. Παφίλης για να απευθυνθεί στον Υπουργό για ερωτήσεις
- διευκρινίσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, για να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν τα ακούσατε όλα.
Μπορείτε τώρα να πάρετε τον λόγο µόνο αν έχετε κάποιες ερωτήσεις επί των όσων εξέθεσε ο Υπουργός Εργασίας. Οι οµιλίες
σας θα γίνουν µετά και εκεί θα τοποθετηθείτε. Μετά τον κ. Παφίλη, τον λόγο θα έχει ο κ. Χήτας από την Ελληνική Λύση ως ειδικός αγορητής.
Κύριε Ξανθόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα είµαι πολύ
σύντοµος. Κατά τη δική µου άποψη, οποιαδήποτε θεσµική πρωτοβουλία για να έχει ελπίδες επιτυχίας, πρέπει να συναντά τη συναίνεση αυτών µε τους οποίους έρχεται να συνεργαστεί. Έχετε
εικόνα της απόφασης της ολοµέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων; Και αν ναι, στην έκκληση στην ακροτελεύτια
παράγραφο που σας λέει να ανακαλέσετε και να αποδεχθείτε τις
θέσεις του σώµατος σχετικά µε την ευθύνη των δικηγόρων και
τη διαδικασία, τι σκοπεύετε να κάνετε; Να µας δώσετε τις αναγκαίες διευκρινίσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ξανθόπουλε, γι’ αυτή την πολύ σύντοµη τοποθέτηση, η οποία είναι πράγµατι στο πλαίσιο της ερώτησηςδιευκρίνισης.
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για διευκρινίσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα µάθαµε από τον κ. Χατζηδάκη ότι ήταν λάθος η ενοποίηση των ταµείων το 2011, ότι έγινε µε πρόχειρο τρόπο ή
κακώς έγινε και µάθαµε επίσης από τον κ. Χατζηδάκη, κύριε Πρόεδρε, ότι στην Ελλάδα του ψηφιακού εκσυγχρονισµού του κ. Μητσοτάκη και του κ. Πιερρακάκη εδώ και είκοσι έναν µήνες ο ΕΦΚΑ
συνεχίζει να λειτουργεί µε προγράµµατα Windows 2000, εδώ και
πέντε µήνες που έχουµε ψηφίσει τροπολογία για κατά παρέκκλιση αγορά υπολογιστών µάς ενηµερώνει ότι θα τους προµηθευτεί ίσως τον επόµενο µήνα. Και βεβαίως, για όλα η λύση είναι
η παραχώρηση σε ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, επειδή και στο νοµοσχέδιο των
δηµοσίων συµβάσεων η Κυβέρνηση χρησιµοποίησε το ίδιο επιχείρηµα, δεν έχει καµµία σχέση η απόφαση του 2011 της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που έδινε δυνατότητα σε ιδιώτες µηχανικούς
να υπογράφουν για άδεια πολεοδόµησης µε αυτό που κάνετε
εσείς τώρα, όπως επίσης και µε αυτό που έκαναν και ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Καραµανλής δίνοντας τη δυνατότητα στους ελεγχόµενους να επιλέξουν τους ελεγκτές τους και όχι το δηµόσιο.
Δεν έχει καµµία σχέση. Μην το επικαλείστε ως επιχείρηµα. Είναι
εξαιρετικά ατυχές.
Όµως, θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχετε το θάρρος να οµολογήσετε σήµερα ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είκοσι έναν µήνες απέτυχε πλήρως
σε ό,τι είχε σχεδιάσει για το θέµα της απονοµής συντάξεων; Ναι
ή όχι; Ακούγαµε τον κ. Βρούτση που έλεγε ότι φέρνει το σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ», που από την 1η Γενάρη του 2021 θα απέδιδε το 60% µε
ένα «κλικ». Είδαµε εσάς µετά που βρήκατε τη λύση της προκαταβολής της σύνταξης για τριάντα χιλιάδες και ελπίζω την άλλη
εβδοµάδα να τις αποδώσετε, όπως έχετε πει. Και σήµερα λέτε
ότι ο «ΑΤΛΑΣ» δεν λειτούργησε, είκοσι έναν µήνες δεν κάνατε τίποτα, παρά το γεγονός ότι και εσείς λέτε ότι δώσατε 30% παραπάνω από πέρυσι και πάµε στους ιδιώτες. Έχετε αυτό το
θάρρος;
Δεύτερον, αν σε µια υποθετική περίπτωση, κύριε Υπουργέ,
όπως εσείς τα περιγράφετε, λειτουργήσει το σύστηµα γρήγορα
και βρεθούν µετά από σύντοµο διάστηµα δικηγόροι, λογιστές και
καταθέτουν τις εισηγήσεις και φτάσουµε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο,
τον Αύγουστο του 2021 να έχουν όλες τις προτάσεις προς τον
ΕΦΚΑ, έχετε τα χρήµατα να δώσετε τις συντάξεις που θα υπολογίσουν όλοι αυτοί οι ιδιώτες που βάζετε σήµερα; Γιατί η λογική
µιας τέτοιας διάταξης είναι ότι «εγώ θέλω επιτάχυνση» και πολύ
καλά κάνουν όλοι και θέλουν επιτάχυνση. Σας λέω, λοιπόν, εγώ
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το εξής: Υπάρχει σήµερα καθυστέρηση και ξέρετε ότι ειδικά στις
επικουρικές και στα εφάπαξ υπάρχει µια καθυστέρηση που είναι
πέρα από του δικαιολογηµένου λόγω γραφειοκρατίας, είναι θέµα
και δηµοσιονοµικό. Έχετε τα χρήµατα;
Τρίτον, θεωρείτε ότι ο δειγµατοληπτικός έλεγχος του 5% είναι
επαρκής σε ένα σύστηµα στο οποίο θα αποδίδονται συντάξεις;
Πιθανόν κάποιοι να το χρησιµοποιήσουν και ως κίνητρο ότι βγάζουν και γρήγορες και καλές συντάξεις. Με το 5% δειγµατοληπτικού ελέγχου θεωρείτε ότι είναι επαρκής αυτός ο έλεγχος για
να µην έχουµε φαινόµενα κατασπατάλησης δηµοσίων πόρων και
το φέρνετε εδώ µε τόση βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει άψογα
και θα δοθούν γρήγορα και οι συντάξεις χωρίς να υπάρχει κανένα ζήτηµα;
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να βάλετε και περισσότερες δικλίδες ασφαλείας, αλλά θα πρέπει και να µην υποτιµήσετε τη δουλειά που έχει γίνει στον ΕΦΚΑ µε τις όποιες
καθυστερήσεις και κυρίως -αυτό είναι δικό σας θέµα- να µην ακυρώσετε τις δικές σας προεκλογικές εξαγγελίες και αυτά που
έχετε κάνει είκοσι έναν µήνες ως Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, προκειµένου να υποβάλλει ερωτήσεις στον
κύριο Υπουργό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα κάνω τέσσερις ερωτήσεις, χωρίς
να κάνω σχόλια.
Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα.
Κύριε Χατζηδάκη, γιατί δεν προσλαµβάνετε τους απολυµένους, αυτούς που διώξατε, που απολύθηκαν και που ξέρουν τη
δουλειά, αντί να πάτε σε ιδιωτικοποίηση; Γιατί τέτοια είναι. Αυτό
είναι το ένα ερώτηµα.
Δεύτερον, λέτε ότι κάνετε υποχρεωτική την προσωρινή σύνταξη. Μπορείτε να µας πείτε για ποια ποσά συζητάµε, τι θα παίρνει ο συνταξιούχος; Να µας τα πείτε. Αριθµητικά. 360 ευρώ;
Εσείς ζείτε µε 360 ευρώ; Δεν ζείτε. Οι συντάξεις πόσο είναι; Ένα
χιλιάρικο; Αν θα πάρουν, θα είναι 500. Εσείς ζείτε µε 500 ευρώ
και µε υποχρεώσεις προς τα παιδιά και προς τα εγγόνια; Αυτή
την ερώτηση απαντήστε την.
Πάµε παρακάτω. Λέτε ότι είναι προσωρινή η παρέµβαση. Τώρα
θέλουµε να το λύσουµε. Και από πού βγαίνει αυτό, ότι δεν θα
είναι µόνιµο;
Το λέει πουθενά η τροπολογία-νοµοσχέδιο; Γιατί παρεµπιπτόντως αυτό που κάνει η Κυβέρνηση σήµερα είναι να έχει κατεβάσει
δυο–τρία νοµοσχέδια ξεχωριστά ή µάλλον µε τις έξι τροπολογίες
είναι έξι νοµοσχέδια. Ακόµα περισσότερα. Μας λέτε µετά για
καλή νοµοθέτηση και ότι θα σταµατήσουµε και άλλα τέτοια. Ανεξάρτητα απ’ αυτό, προχωράω στο ερώτηµα. Λέει πουθενά το νοµοσχέδιο ότι θα καταργηθεί; Μετά από πόσο καιρό; Ή ανοίγει ο
δρόµος για ιδιωτικοποίηση.
Και τέλος, µια ερώτηση. Όταν υποσχόσασταν συντάξεις σε
τρεις µήνες, δεν ξέρατε; Μας δουλεύετε τώρα; Δεν ξέρατε ποια
είναι η κατάσταση; Εσείς µε το προεκλογικό σας πρόγραµµα λέγατε ότι σε τρεις µήνες θα βγουν όλες οι συντάξεις µε τα συστήµατα και µε το ένα και µε το άλλο και ακόµα δεν έχετε πάρει
κοµπιούτερ. Αυτά δεν τα ξέρατε; Γιατί έρχεστε τώρα και µας λέτε
ότι µε αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβληµα των συντάξεων;
Σε τελευταία ανάλυση, εδώ ζούµε. Ο έχων πληρώνει µεγάλα
γραφεία. Μας λέτε για πιστοποιητικά και πιστοποιηµένους. Βεβαίως, µπορεί να υπάρχουν και οι απλοί δικηγόροι που θα δίνουν
µάχη και δεν θα έχουν και µεγάλη τύχη, θα ξεπατωθούν στη δουλειά και άντε να βγάλουν µερικές συντάξεις. Εδώ µιλάµε για τις
γιγαντιαίες, τις µεγάλες επιχειρήσεις. Τι νοµίζετε, δηλαδή, ότι θα
συντοµεύσουν και θα βγάλουν συντάξεις µε αυτά που θα τους
δώσει ο ΕΦΚΑ; Και δεν κατηγορώ κανέναν, έτσι είναι η αγορά
σας. Ποιον δουλεύετε; Θα πληρώσει από την τσέπη του ο συνταξιούχος, για να µπορέσει να πάρει γρήγορα τη σύνταξή του.
Δεν τα ξέρετε αυτά; Μόνο άλλα ξέρετε να λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Τελειώνουµε µε τον κ. Χήτα από την Ελληνική Λύση.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Χατζηδάκη, κατ’ αρχάς, χρόνια πολλά. Να είστε γερός,
πολύχρονος. Είδαµε το πολιτικό σας παλµαρέ και τις επιτυχίες
σας αποτυπωµένες πάνω στη ζαχαρόπαστα προχθές, όποια επιτυχία έχετε καταφέρει. Αν, κύριε Πρόεδρε, καλούµουν σήµερα
να βάλω έναν τίτλο θα έλεγα: «Ο σούπερµαν σε νέες περιπέτειες».
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηδάκη. Μιλάτε για επανάσταση.
Από πότε οι επαναστάσεις χωράνε σε µια τροπολογία; Πνίξατε
την επανάσταση µέσα στην τροπολογία.
Είπατε, επίσης, κύριε Χατζηδάκη ότι θα µπορούν να ζουν µε
αξιοπρέπεια οι συνταξιούχοι µας µε την υποχρεωτική σύνταξη.
Το είπε και ο κ. Παφίλης. Αν µπορείτε εσείς να ζήσετε µε 500,
400, 360 ευρώ, να µας πείτε το µυστικό γιατί εµείς δεν βγαίνουµε
µε αυτά τα νούµερα. Ο κόσµος δεν βγαίνει.
Πάµε παρακάτω. Είναι πραγµατικά απαράδεκτο, κύριε
Υπουργέ, να ενηµερωνόµαστε από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τι άρθρα περιλαµβάνει η
τροπολογία σας, που είναι ένα κανονικό νοµοσχέδιο, που έπρεπε
να µπει σε διαβούλευση, που αφορά τόσο πολύ κόσµο και χθες
το βράδυ να κατατίθεται επίσηµα στη Βουλή. Τι να προλάβουµε
και τι να δούµε;
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, µιας και ο κύριος Πρόεδρος θέλει
να κάνουµε ερωτήµατα. Το κράτος, κύριε Χατζηδάκη, έχει συνέχεια, ναι ή όχι; Ναι, ήρθε µετά από τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δηµοκρατία
και είπαν ότι το κράτος έχει συνέχεια σε κάποια θέµατα. Το κοµµατικό κράτος της Νέας Δηµοκρατίας έχει συνέχεια, κύριε Χατζηδάκη; Μας παρουσιάσατε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» µε πυροτεχνήµατα και προσπαθούσατε µερόνυχτα να µας πείσετε να το
ψηφίσουµε. Ψηφίσατε και εσείς το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ». Εµείς το
καταψηφίσαµε για να είµαστε ξεκάθαροι. Ψηφίσαµε όχι επί της
αρχής στο νοµοσχέδιο για τον «ΑΤΛΑΝΤΑ». Αλλά εσείς που το
ψηφίσατε και βγήκαν κάποιες συντάξεις, τώρα τι έρχεστε και αλλάζετε; Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάθε Υπουργός που έρχεται,
φέρνει το δικό του θέµα; Αυτό ισχύει και για τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορίδη, αυτό ισχύει και για εσάς. Η Νέα Δηµοκρατία ως Κυβέρνηση έχει πρόγραµµα; Έχει ιδεολογία; Έχει
κάποια πιστεύω, που να λέει ότι «εµείς θα λύσουµε τα προβλήµατα αυτά έτσι»;. Δεν είναι θέµα κάθε Υπουργού.
Πάµε παρακάτω. Ξέρετε, κύριε Χατζηδάκη, ότι για πρώτη
φορά θα πληρώνουν οι συνταξιούχοι από την τσέπη τους, για να
βγει η σύνταξη; Ερώτηση. Ποιος είστε εσείς, ο Υπουργός Εργασίας, που θα επιβαρύνετε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, τον
προϋπολογισµό του κράτους µε περίπου 80 εκατοµµύρια ευρώ,
για να πληρώσετε τους πιστοποιηµένους δικηγόρους και φοροτεχνικούς, χωρίς να µας έχετε προσκοµίσει την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς να έχετε κουβέντα µέσα
στο νοµοσχέδιο για το πόσο θα κοστίσει αυτό; Ναι, θα πληρώσουµε. Εσείς θα πληρώσετε; Από την τσέπη σας; Ο κόσµος θα
πληρώσει πάλι. Δεν έχετε καν ούτε µια προσέγγιση στο πού θα
βρεθούν τα λεφτά αυτά.
Ερώτηση. Θα φύγει ο Χατζηδάκης κάποια στιγµή µετά από
δυο τρία χρόνια από τη θέση αυτή. Ελπίζουµε και νωρίτερα.
Όποτε θέλετε εσείς θα φύγετε. Θα έρθει ένας άλλος Υπουργός,
θα έρθει ο Παφίλης, θα έρθει ο Χήτας. Θα έρθει ένας άλλος. Πού
θα βρει τους φακέλους αυτούς µε τέτοια διασπορά υποθέσεων
που θα υπάρχει δεξιά και αριστερά; Θα φύγουν τα έγγραφα αυτά
από το κράτος µέσα, από την κρατική µηχανή. Αλλού παππάς και
αλλού τα ράσα του, κύριε Χατζηδάκη!
Ερώτηση. Τρία χρόνια περιµένω εγώ τη σύνταξή µου. Είµαι
ένας φουκαράς φτωχός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Χήτα. Ερώτηση απευθείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι
ουσιώδη αυτά που λέω.
Τρία χρόνια περιµένω. Κι έρχεται ένας τρίτος εδώ, που πριν
από ένα µήνα βγήκε στη σύνταξη, ο οποίος έχει τα λεφτά, έχει
τις γνωριµίες, πάει στο καλό γραφείο και παίρνει τη σύνταξή του
σε µια µέρα. Άρα, λοιπόν, όπου φτωχός και η µοίρα του κύριε
Χατζηδάκη! Εµείς θα περιµέναµε σήµερα τουλάχιστον, αν όχι
τους συνταξιούχους, τους Έλληνες και εµάς εδώ, να σεβαστείτε
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τον συνάδελφό σας, τον κ. Τσιάρα, ο οποίος νοµοθετεί σήµερα
εδώ φέρνοντας ένα νοµοσχέδιο και µπαίνετε «σφήνα» εσείς να
κάνετε µια επανάσταση του κιλού µέσα από µια τροπολογία, γιατί
δεν έχετε το πολιτικό σθένος και θάρρος να φέρετε εδώ ένα νοµοσχέδιο και να αναµετρηθούµε. Το κάνετε εν κρυπτώ, το κάνετε
όπως έχετε µάθει. Συνεχίστε να γράφετε το παλµαρέ σας. Του
χρόνου η τούρτα να έχει κι άλλες επιτυχίες πάνω. Χρόνια πολλά
και πάλι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά την τοποθέτηση
του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Κατρίνης.
Στη συνέχεια θα µιλήσει ένας συνάδελφος, ο κ. Αυλωνίτης. Αµέσως µετά, θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Παφίλης. Τελευταίος οµιλητής µε φυσική παρουσία είναι ο συνάδελφος, ο κ. Μαραβέγιας.
Στη συνέχεια, θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Ραγκούσης. Όποτε
ζητήσουν οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα λάβουν τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα
χρειαστώ λίγο χρόνο για τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, αν
ζητήσετε τον λόγο ενδιάµεσα, µπορείτε να τον πάρετε. Εφόσον
δεν έχει ζητηθεί έως τώρα, εγώ είπα τη σειρά που υπάρχει µέχρι
στιγµής. Εσείς είστε Υπουργός και έχετε δικαίωµα να παρέµβετε
είτε δι’ ολίγον είτε στο όλον, όποτε θέλετε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, δεν είδα ούτε ένα
κόµµα της Αντιπολίτευσης να λέει τουλάχιστον ότι θα ψηφίσει
«παρών» για τη συγκεκριµένη τροπολογία. Θέλω από την καρδιά
µου να σας ευχαριστήσω για το ότι διαλέγετε να πάτε µε τη γραφειοκρατία και µας χαρίζετε τους συνταξιούχους και τους ασφαλισµένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είµαι ευγνώµων! Σας
είναι ευγνώµων η Κυβέρνηση ολόκληρη.
Σε ποια τροπολογία είστε απέναντι; Στην τροπολογία που λέει
ότι θα υπάρχουν πιστοποιηµένοι λογιστές και δικηγόροι οι οποίοι
θα βγάζουν µια σειρά από αποφάσεις, συµπεριλαµβανοµένων
σχεδίων προσωρινής και οριστικής σύνταξης. Για τα σχέδια και
οι βεβαιώσεις αυτές, λέει µέσα η τροπολογία, που συντάσσουν
και καταχωρίζουν πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες, που παράγουν
πλήρη απόδειξη προς τα στοιχεία που εµπεριέχονται σε αυτές,
τάσσεται προθεσµία τριάντα ηµερών όταν υποβληθεί το σχέδιο
προσωρινής ή οριστικής κύριας ή επικουρικής. Η συνταξιοδοτική
απόφαση εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από την
υποβολή του σχεδίου απόφασης. Με την άπρακτη παρέλευση
της προθεσµίας αυτής το σχέδιο θεωρείται εγκεκριµένο και επέχει θέση πράξης απονοµής σύνταξης, η οποία αναρτάται στην
προσωπική θυρίδα του πολίτη στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δηµόσιας διοίκησης.
Σε αυτό το µέτρο είστε απέναντι. Στο ότι δηλαδή για να ξεµπλοκάρουµε τις συντάξεις, για να φύγει το στοκ, για να µην
έχουµε τόσες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις -αναφέρθηκα στις
κύριες, µπορώ να αναφερθώ στη συνέχεια και στις επικουρικές
και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα- πάµε να χρησιµοποιήσουµε
άλλο ένα όπλο, το οποίο χρησιµοποιείτο µέχρι σήµερα από το
παράθυρο και χωρίς σηµαντικά αποτελέσµατα και τώρα πάµε να
το χρησιµοποιήσουµε κανονικά, όπως τόνισα και στην πρωτολογία µου, µε διαφάνεια και κυρίως µε αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα για τους συνταξιούχους.
Πραγµατικά, είναι να απορεί κανείς πώς αποφασίσατε να στριµωχτείτε στη γωνία µαζί µε το τέρας της γραφειοκρατίας και να
µας αφήσετε όλο το γήπεδο!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς το κάνατε. Έλεος δηλαδή!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Σας ευχαριστώ πολύ.
Εκείνο το οποίο θα κάνω είναι να απαντήσω σε όλα τα ερωτήµατα των συναδέλφων, γιατί πραγµατικά είναι ενδιαφέρον, φαντάζοµαι, και για τον κόσµο που µας παρακολουθεί να ακούσει τις
απαντήσεις.
Λέει ο κ. Ραγκούσης, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ: Υπήρξε δια-
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βούλευση; Βεβαίως, υπήρξε και µε τους δικηγορικούς συλλόγους που το υποστηρίζουν -το είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος στη συνέχεια, είτε διαβάσατε τη θέση των δικηγορικών
συλλόγων ή όχι, νοµίζω ο κ. Ξανθόπουλος- και µε το Οικονοµικό
Επιµελητήριο και µίλησα και µε την οµοσπονδία των εργαζοµένων στον ΕΦΚΑ και τους εξήγησα ότι δεν καταλαβαίνω ποια είναι
η ένστασή τους την ώρα που εδώ είναι ένα µέτρο, το οποίο θα
τους ανακουφίσει από το µεγάλο βάρος που έχουν, διότι θα
µπουν και άλλα χέρια στη µάχη. Προκήρυξαν, όπως είχαν δικαίωµα και το σέβοµαι, απεργία. Έκαναν διήµερη απεργία. Η
συµµετοχή στην απεργία ήταν 18% την πρώτη µέρα και 15% τη
δεύτερη µέρα, διότι προφανώς οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ δεν συµµερίζονται αυτές τις ανησυχίες, διότι ξέρουν πολύ καλά οι ίδιοι
ότι απλώς θα ελαφρυνθούν στην καθηµερινότητα τους.
Αντισυνταγµατικότητα. Γιατί είναι αντισυνταγµατικό; Γιατί ειπώθηκε και από τον κ. Κατρίνη και από τον κ. Ραγκούση προηγουµένως ότι η µέθοδος που είχε ακολουθηθεί παλαιότερα
ήταν διαφορετική, δηλαδή ότι στους µηχανικούς διαλέγει το κράτος, ενώ εδώ διαλέγει ο ασφαλισµένος. Μπα; Γι’ αυτό είναι αντισυνταγµατικό; Για το ότι στον Έλληνα πολίτη, που είναι στο
επίκεντρο της προστασίας του Συντάγµατος -γι’ αυτό έχουµε ψηφίσει το Σύνταγµα για να προστατεύουµε τα δικαιώµατα των πολιτών-, του δίνουµε τη δυνατότητα να διαλέγει έναν δικηγόρο ή
ένα λογιστή για να βγάλει νωρίτερα τη σύνταξη του; Αυτή είναι
η µεγάλη αντισυνταγµατικότητα; Πολύ ωραία το διαβάζετε το
Σύνταγµα.
Ερώτηση: Αναφερθήκατε στον αριθµό των κύριων συντάξεων.
Ναι, αναφέρθηκα στον αριθµό των κύριων συντάξεων και συνέκρινα κύριες µε κύριες. Είπα ότι ήταν εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες το καλοκαίρι του 2019 και είναι εκατόν τριάντα εννέα
σήµερα. Βεβαίως, υπάρχουν και εκκρεµή εφάπαξ...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Πόσα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Θα σας πω.
…και εκκρεµείς επικουρικές συντάξεις, µόνο που και αυτές
ήταν οι περισσότερες επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά, όλα
αυτά µαζί -το έχω πει πολλές φορές δεν είναι κανένα καινούργιο
στοιχείο- είναι σχεδόν τριακόσιες χιλιάδες. Ήταν πολύ περισσότερες επί των ηµερών σας. Και γι’ αυτό, επειδή είναι µεγάλο το
θέµα, το ξαναλέω ακόµα µια φορά ότι επιδιώκουµε να το λύσουµε.
Τέθηκε το ερώτηµα: Πόσο θα κοστίσει στο δηµόσιο; Αυτό το
είπε ο κ. Ραγκούσης. Ο κ. Χήτας είπε ότι θα το πληρώσουν οι
συνταξιούχοι, οι ασφαλισµένοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι, ο ελληνικός λαός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Επειδή δεν µπορεί να ισχύουν και τα
δύο, σας πληροφορώ ότι στο σηµείο 7 παράγραφος β αναφέρεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό αποζηµίωσης που
καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ για κάθε µία από τις εργασίες, οι
προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής κ.λπ..
Άρα, κύριε Χήτα, οι ασφαλισµένοι και οι συµβασιούχοι δεν πληρώνουν. Tα καταβάλλει ο ΕΦΚΑ.
Και θα µε συγχωρήσει ο κ. Ραγκούσης να πω ότι δεν αισθάνοµαι ότι οι ασφαλισµένοι που παρακολουθούν θα είδαν µε πολλή
συµπάθεια την οµιλία σας, όταν επιµόνως θέτατε το ερώτηµα
πόσο θα κοστίσει στο δηµόσιο. Μα, όσο και να κοστίσει, αξίζει
να το κάνουµε ακριβώς για να συµβεί αυτό που είπε ο κ. Παφίλης, να πάρουν κάποια στιγµή τη σύνταξή τους σε ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές επίπεδο.
Τι θέλετε εν ονόµατι του ότι θα κοστίσει κάτι στο δηµόσιο να
τους αφήσουµε µε µηδέν; Αυτή είναι η κοινωνική σας ευαισθησία; Αυτό θέλετε; Αυτή είναι η κοινωνικά ευαίσθητη Αντιπολίτευση που έχουµε απέναντί µας, ότι εµείς προσπαθούµε να
δώσουµε συντάξεις και εσείς εν ονόµατι των ιδεοληψιών σας και
της εµπάθειας σας θέλετε να µη δώσουµε και να αφήσουµε τους
ανθρώπους άφραγκους; Αυτή είναι η προοδευτική Αντιπολίτευση
της Ελλάδας;
Συνεχίζω. Είπα για τους δικηγόρους ότι έχουµε µιλήσει. Υπάρχει ανακοίνωση της ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων οµό-
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φωνη που επί της αρχής συµφωνεί µε αυτά τα οποία λέµε και
αποµένει να συζητήσουµε µαζί τους προφανώς και για τις λεπτοµέρειες της υπουργικής απόφασης. Το ίδιο συµβαίνει και µε το
Οικονοµικό Επιµελητήριο.
Για τους υπολογιστές, κύριε Κατρίνη, είχε ξεκινήσει διαδικασία
από τον προκάτοχό µου, τον Γιάννη Βρούτση. Μας κάνετε κριτική, γιατί παίρνουµε τώρα τους υπολογιστές, όταν εµείς βρήκαµε το πρόβληµα και τους παραγγείλαµε. Ξεχάσατε να
κοιτάξετε λίγο από αυτή την πλευρά και να πείτε ότι ήταν µια κυβέρνηση που συγχώνευσε τον ΕΦΚΑ και έµεινε από τότε που τον
συγχώνευσε τριάµισι χρόνια στην εξουσία. Γιατί δεν τους ρωτήσατε τριάµισι χρόνια που ήταν γιατί δεν πήραν τα κοµπιούτερς
και περίµεναν εµάς να έρθουµε στην εξουσία;
Ειπώθηκε, αν έχουµε χρήµατα να πληρώσουµε τις συντάξεις.
Βεβαίως, έχουµε να πληρώσουµε, αλλά δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ
µας προτείνει να µην πληρώσουµε τις συντάξεις από τον φόβο
µήπως και δεν βρεθούν τα χρήµατα. Αν το προτείνετε αυτό, να
το εξηγήσετε στους Έλληνες πολίτες.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αν λέτε όχι, εµένα µου κάνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Επίσης, άκουσα πάλι µία κριτική από
το ΠΑΣΟΚ, στοιχισµένο µε τη γραφειοκρατία το ΠΑΣΟΚ, ότι θα
έχουµε κατασπατάληση των δηµοσίων πόρων, θα τρώνε «καµπάνες» οι λογιστές και οι δικηγόροι εάν βγάζουν βεβαιώσεις οι
οποίες δεν είναι ακριβείς, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα κατασπαταλήσουν το δηµόσιο χρήµα. Περιγράφονται όλα αυτά πολύ συγκεκριµένα µέσα στον νόµο. Προβλέπουµε τουλάχιστον 5%
δειγµατοληπτικούς ελέγχους και εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε
ότι ακριβώς επειδή οι ποινές είναι αυστηρές, ρωτήστε τους δικηγόρους που τις θεωρούν υπερβολικά αυστηρές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Γι’ αυτό διαµαρτύρονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ακριβώς. Επειδή οι ποινές είναι αυστηρές, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι οι άνθρωποι θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όµως, και να µην την κάνουν,
υπάρχουν µηχανισµοί πλήρους αποζηµίωσης του κράτους από
τους ίδιους τους πιστοποιηµένους λογιστές ή δικηγόρους και µε
βάση τους µηχανισµούς οι οποίοι τίθενται περί αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Πάω στον κ. Παφίλη, ο οποίος είπε γιατί δεν παίρνουµε τους
συµβασιούχους που τερµατίστηκε η σύµβασή τους. Πήραµε ήδη,
µονιµοποιήθηκαν γύρω στους εκατόν πενήντα, εκατόν εβδοµήντα, αν θυµάµαι καλά, συµβασιούχοι από τον Γιάννη Βρούτση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Από τους πόσους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Έγινε µονιµοποίηση αυτών που θεωρείται ότι χρειάζονται. Σας είπα, παίρνουµε και συµβασιούχους
καινούργιους χωριστά και συνταξιούχους προσφάτως συνταξιοδοτηθέντες.
Τονίζω για µια ακόµα φορά ότι τώρα έχουµε ένα πρόβληµα
πολύ µεγάλο. Δεν θα χρειαζόµασταν τόσα πολλά χέρια να δουλεύουν γι’ αυτό το ζήτηµα µετά από πέντε χρόνια, µετά από δέκα
χρόνια, µετά από τριάντα χρόνια, για να πάρουµε ανθρώπους
τους οποίους θα τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος
εσαεί. Τώρα χρειαζόµαστε τις λύσεις και γι’ αυτό τώρα βρίσκουµε αυτή τη µέθοδο µε τους πιστοποιηµένους λογιστές και
δικηγόρους, πέρα από τα υπόλοιπα.
Ρωτάει ο κ. Παφίλης, ποιο είναι το ύψος των προσωρινών συντάξεων; Αυτό που είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πείτε το.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Είναι ανάλογα µε το ταµείο, το 50%,
το 70% ή το 80% του τελευταίου µισθού ή της κανονικής σύνταξης.
Όµως, κύριε Παφίλη, ποια είναι η διαφορά; Η διαφορά είναι
ότι καθώς σήµερα δεν είναι υποχρεωτική η προσωρινή σύνταξη,
παίρνει µόνο το ένα τρίτο των ανθρώπων και οι άλλοι παίρνουν
µηδέν.
Ερώτηµα για το ΚΚΕ πάρα πολύ απλό, εσείς επειδή θα θέλατε
-και εγώ θέλω- οι συντάξεις να είναι ακόµα µεγαλύτερες, επειδή
δεν είναι προς το παρόν ακόµα µεγαλύτερες οι συντάξεις, προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τιµάτε να παίρνουν µηδέν οι άνθρωποι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποσά µπορείτε να µας πείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Δηλαδή, αν είχατε να ψηφίσετε αυτή
τη ρύθµιση σκέτη…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε τα διλήµµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): …που κάνει υποχρεωτική την προσωρινή σύνταξη, θα την καταψηφίζατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Παφίλη. Τις αντιρρήσεις σας στην τοποθέτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ερώτηµα έκανα. Πόσοι είναι; Μπορείτε να µας πείτε τα νούµερα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Άλλο ερώτηµα από τον κ. Παφίλη:
Πότε θα καταργηθεί το µέτρο; Μα, από µόνο του θα καταργηθεί,
όταν αντιµετωπιστεί το ζήτηµα. Τώρα, εκ των πραγµάτων χρειαζόµαστε τους ανθρώπους, για να πάµε γρήγορα και να τερµατιστεί αυτή η εκκρεµότητα
Το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» το στηρίζουµε και προχωρεί σταδιακά.
Ξεκίνησε µε κάποιες συντάξεις του ΟΓΑ, θα προχωρήσει σε λίγο
µε συντάξεις αναπηρίας. Όταν θα ολοκληρωθεί το σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ», όλα αυτά θα γίνονται αυτόµατα και αυτονόητα δεν θα
χρειάζονται ούτε δικηγόροι ούτε λογιστές. Διότι όλο αυτό θα γίνεται ψηφιακά.
Άλλη µια παρατήρηση και τελειώνω µε τον κ. Παφίλη. «Ο έχων
πληρώνει», λέει. Πρώτα απ’ όλα, δεν ισχύει, διότι θα πληρώνει ο
ΕΦΚΑ. Αλλά, για να δούµε, µήπως το «ο έχων πληρώνει» ισχύει
σήµερα; Μήπως υπερασπίζεστε, δηλαδή, το σηµερινό σύστηµα,
το οποίο στην πραγµατικότητα λειτουργεί υπέρ αυτών που έχουν
κάµποσα λεφτά παραπάνω στην τσέπη τους για να πληρώσουν
στη ζούλα, ανεπισήµως, δικηγόρους και λογιστές για να τους διευκολύνουν να βγάλουν τις συντάξεις τους; Δεν λέω ότι θα κάνουν κάτι παράνοµο.
Εµείς, αντιθέτως, θεσπίζουµε µια διαφανή διαδικασία, γρήγορη διαδικασία, µε χρήµατα από τον ΕΦΚΑ. Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα µεγάλα
δικηγορικά γραφεία -τους ακούµε στην τηλεόραση, τους ακούτε
και εσείς- δεν είναι και πολύ ενθουσιώδη µε αυτή τη ρύθµιση. Και
ξέρετε γιατί δεν είναι; Γιατί σταµατάει το ολιγοπώλιο. Γιατί τώρα
πια ανοίγει η αγορά και γιατί θα µπορεί κάθε πιστοποιηµένος δικηγόρος και κάθε πιστοποιηµένος λογιστής στην Αθήνα, στην
Ορεστιάδα, στην Κρήτη, παντού, να ασχοληθεί µε αυτό το θέµα.
Γιατί κάποια στιγµή πρέπει να µιλήσουµε τελείως ανοιχτά.
Του κ. Χήτα τα ερωτήµατα ήδη τα έχω απαντήσει. Δεν έχω να
προσθέσω κάτι άλλο, εκτός από το ότι θα κρατήσω τα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης, όχι µόνο για να τα θυµάµαι, αλλά
για να σας τα δείξω µετά από µερικούς µήνες. Μετά την καταστροφολογία που κάνατε σήµερα, µετά από όλα αυτά που είπατε
ότι δεν θα δουλέψει το µέτρο και µετά την υπεράσπιση της γραφειοκρατίας που κάνατε οριζόντια µέσα σε αυτή την Αίθουσα,
εγώ θα κρατήσω τα Πρακτικά να σας πω ότι αυτή η Κυβέρνηση
προχώρησε τολµηρά, θαρραλέα, έδωσε µια λύση σε ένα κοινωνικό πρόβληµα και η δήθεν φιλολαϊκή Αντιπολίτευση πήρε το
µέρος της γραφειοκρατίας. Εσείς µε τη γραφειοκρατία, εµείς µε
τους ασφαλισµένους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Μπαίνουµε τώρα στην κανονική ροή, όπου έχουν ζητήσει τον
λόγο µέχρι στιγµής, εκτός των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων
που προανέφερα και είπαµε τη διαδικασία, και η κ. Απατζίδη από
το ΜέΡΑ25 και ο κ. Πλεύρης βέβαια από τη Νέα Δηµοκρατία.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Κατρίνη, τον λόγο έχει για µία
µικρή ολιγόλεπτη παρέµβαση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ.
Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα τον λόγο, για να καταθέσουµε όσο γίνεται νωρίτερα
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα σας τις αναλύσω επιγραµµατικά.
Βεβαίως, θα καταθέσω και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για την

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες γίνονται δεκτές.
Λέω, λοιπόν, για να είναι υπ’ όψιν των αξιότιµων εισηγητών και
ειδικών αγορητών των κοµµάτων, ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις
πέραν των λεκτικών βελτιώσεων περιέχουν κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες ετέθησαν χθες και προχθές κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Πρώτο, ενσωµατώνουµε τη φράση στο άρθρο που αφορά τον
κλάδο ΠΕ τεκµηρίωσης «υπό την ευθύνη και τον έλεγχο των δικαστικών λειτουργών».
Δεύτερον, εναρµονίζουµε τη διατύπωση των άρθρων του κώδικα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα άτοµα µε αναπηρίες.
Τρίτον, προβλέπεται η επιστροφή του διοικητικού υπαλλήλου
που παραιτήθηκε για να µετάσχει στις εκλογές αµέσως µετά τη
λήξη της θητείας του.
Τέταρτον, η µοριοδότηση της συνέντευξης στο κείµενο της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής ήταν διακόσια µόρια και µειώθηκε στα εκατό µόρια.
Πέµπτον, η µετακίνηση δικαστικού υπαλλήλου εντός του δικα-
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στηρίου αποφασίζεται από τη διεύθυνση του δικαστηρίου µετά
από σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της γραµµατείας του δικαστηρίου. Και αυτό, γιατί ο τελευταίος είναι αυτός που έχει βεβαίως την πλήρη εικόνα για τον κάθε υπάλληλο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Έκτον, αφαιρείται η δυνατότητα των υπαλλήλων ΔΕ κατηγορίας -ήταν πρόταση νοµίζω όλων των κοµµάτων- να γίνουν προϊστάµενοι διεύθυνσης, όπως ακριβώς ισχύει και στον Υπαλληλικό
Κώδικα, εκτός της µικρής περίπτωσης µε την οποία ενδεχοµένως
να βρεθούµε αντιµέτωποι, να µην υπάρχουν υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Μόνο για αυτή την περίπτωση αναφέρεται ότι
υπάρχουν κάποιοι µικροί µη δικαστικοί σχηµατισµοί οι οποίοι ενδεχοµένως θα εξεταστούν κάτω από αυτό το πρίσµα.
Αυτά, για να είναι σε γνώση των αξιότιµων συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

12000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

12001

12002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής,
ο κ. Κατρίνης.
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες επιβεβαιώθηκε αυτό που
η ελληνική κοινωνία, η κοινή γνώµη, πιστεύει εδώ και πάρα πολύ
καιρό και, µάλιστα, έχει αποτυπωθεί και στις τελευταίες δηµοσκοπήσεις, ότι η Κυβέρνηση αποφασίζει τα µέτρα εν µέσω πανδηµίας και η επιτροπή λοιµωξιολόγων απλά τα επικυρώνει και τα
εγκρίνει.
Είδαµε χθες τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει άρον-άρον και
υπό τον φόβο των αντιδράσεων της κοινής γνώµης για τον περιορισµό µετακινήσεων το Πάσχα το άνοιγµα της εστίασης στις
3 Μαΐου. Είδαµε, όµως, για πρώτη φορά να ανακοινώνεται
άνοιγµα δραστηριότητας, χωρίς να ανακοινώνονται συγκεκριµένοι όροι και προϋποθέσεις για το πώς θα ανοίξει. Απλώς το λέµε
ότι θα ανοίξει, για να κατευνάσουµε λίγο τις διαµαρτυρίες.
Οι άνθρωποι της εστίασης περιµένουν να δουν µε ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξει η εστίαση, µε ποιο κεφάλαιο κίνησης. Ως
προς αυτό που η Κυβέρνηση υποσχέθηκε την 1η Απριλίου ως
µέτρο στήριξης για να µπορέσουν οι επαγγελµατίες το δύσκολο
πρώτο διάστηµα να έχουν χρήµατα να εφοδιαστούν τα αναγκαία
πράγµατα, να µπορέσουν σιγά-σιγά να βρουν έναν ρυθµό µετά
από έξι µήνες που είναι κλειστοί, αγνοείται και σε αυτό οποιαδήποτε ανακοίνωση, οποιοδήποτε σχέδιο.
Είδαµε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει µετακινήσεις µεταξύ
των περιφερειών στις 15 Μαΐου, την εποµένη µέρα του ανοίγµατος του τουρισµού. Και, βεβαίως, αυτό δεν είναι ούτε αθώο ούτε
τυχαίο, διότι και σε αυτό επιβεβαιώνεται ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται µόνο µε βάση τις δηµοσκοπήσεις και τη δυσαρέσκεια
της κοινής γνώµης. Γιατί ήταν εύλογο το ερώτηµα που είχε διατυπωθεί και στη Βουλή και εκτός αυτής της Αίθουσας: Πώς µπορεί ένας ξένος να έρχεται ανεµβολίαστος µε τεστ εβδοµήντα δύο
ώρες πριν στη χώρα µας και δεν µπορεί ένας Έλληνας, ειδικά
αυτοί που έχουν εµβολιαστεί, να πηγαίνει από τον έναν νοµό
στον άλλο; Πώς ισχύουν διαφορετικά µέτρα; Προφανώς, το κατάλαβαν και η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσαν
ότι 15 Μαΐου ανοίγει η µετακίνηση µεταξύ περιφερειών.
Βεβαίως, µιας και αναφέρθηκα στον τουρισµό, να πω ότι
ακόµα περιµένουν οι επαγγελµατίες του τουρισµού το ειδικό
µέτρο ενίσχυσης το οποίο θα έδινε και σε αυτούς τη δυνατότητα
να επανεκκινήσουν µε καλύτερες προϋποθέσεις. Εκτός αν για
την Κυβέρνηση τουρισµός είναι µόνο τα µεγάλα καταλύµατα,
µόνο αυτά που παρέχουν all inclusive υπηρεσίες.
Δεν θα σχολιάσω το φιάσκο µε τα self test και τη δεύτερη µαταίωση του διαγωνισµού. Είναι ενδεικτικό, νοµίζω, της προχειρότητας µε την οποία πολλά πράγµατα εξαγγέλλονται για
δηµιουργία εντυπώσεων σε µια επικοινωνιακή αµιγώς στρατηγική της Κυβέρνησης, αλλά αργούν πάρα πολύ να υλοποιηθούν,
µε ό,τι προβλήµατα αυτό συνεπάγεται για την καθηµερινότητα.
Ακούσαµε σήµερα τον Πρωθυπουργό, σε µια προσπάθεια επικοινωνιακής αντιστροφής του κλίµατος κόπωσης, δυσαρέσκειας
από το συνεχόµενο lockdown που δεν αποδίδει, να ανακοινώνει
µέτρα φορολογικής ελάφρυνσης. Θετικό ότι µειώνει την προκαταβολή φόρου 80% για τις επιχειρήσεις και 55% για τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Θετικό!
Θεωρούµε ότι αυτό θα έπρεπε, ειδικά για φέτος που υπάρχει
πανδηµία σε εξέλιξη µε ορατές επιπτώσεις και στην οικονοµία,
να είναι τουλάχιστον στο ύψος της περσινής µείωσης, µε αναλογική µείωση και όχι να τεθεί όριο, ενώ η οικονοµία πραγµατικά
σήµερα δεν έχει βρει τους ρυθµούς της.
Θετική και η επέκταση αναστολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και η µείωση κατά τρεις µονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.
Μειώνετε τη φορολογία νοµικών προσώπων. Το κάνατε και πέρυσι. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποια αξιολόγηση αυτού του µέτρου. Πέρυσι λέγατε -βέβαια προ πανδηµίας- ότι µε τη µείωση
θα καταφέρετε να επιτύχετε περισσότερα έσοδα. Ποια είναι η
πραγµατικότητα όµως; Η πραγµατικότητα που βιώνουν και τα
φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις στη χώρα είναι ότι τα ληξι-
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πρόθεσµα χρέη έχουν αυξηθεί κατά 7 δισεκατοµµύρια το 2020
και 1,6 δισεκατοµµύριο το πρώτο δίµηνο του 2021.
Θέλω να σηµειώσω, σχολιάζοντας τις σηµερινές ανακοινώσεις
του Πρωθυπουργού, ότι σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στον δείκτη φορολογικής
ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation, ο οποίος εξετάζει πάνω
από σαράντα µεταβλητές φορολογικής πολιτικής, η Ελλάδα κατατάσσεται εικοστή ένατη ανάµεσα σε τριάντα έξι χώρες, ακριβώς στην ίδια θέση µε αυτή που ήταν το 2019. Πρακτικά, δεν
υπάρχει καµµία πρόοδος στα µέτρα φορολογικής πολιτικής που
ευνοούν τον ανταγωνισµό και προφανώς είναι υπέρ των χαµηλότερων εισοδηµάτων.
Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουµε ότι στους δείκτες του Tax
Foundation, στους οποίους εµφανίζουµε τις χειρότερες επιδόσεις, δηλαδή στους δείκτες φορολόγησης κατανάλωσης και φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, δεν έχουµε καµµία ανακοίνωση
και καµµία βελτίωση από την Κυβέρνηση. Αυτό νοµίζω ότι είναι
ενδεικτικό ότι γίνονται αποσπασµατικές κινήσεις που δεν ευνοούν τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα και προφανώς δεν
ευνοούν τη µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί,
αυτή τη στιγµή, πέρα από τα ληξιπρόθεσµα, το ιδιωτικό χρέος
έχει φτάσει στα 240 δισεκατοµµύρια και βαίνει αυξανόµενο,
παρά τις προσπάθειες του Υπουργού Οικονοµικών να διαβεβαιώσει περί του αντιθέτου.
Το λέω αυτό, για να το συνδέσω µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο εµείς, κύριε Υπουργέ, έχουµε ξεκαθαρίσει ότι είµαστε θετικοί επί της αρχής, σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην επίλυση των δυσλειτουργιών που
έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια από το σύνολο των φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους. Προφανώς, κοινός τόπος είναι η επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης. Είναι µία υστέρηση διαχρονική της χώρας, γίνεται µία προσπάθεια και θεωρούµε ότι θα
µπορούσε να γίνει ακόµη καλύτερη. Την έχετε εντάξει και στους
άξονες της πρότασης του Ταµείου Ανάκαµψης. Η εισηγήτριά
µας, η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, νοµίζω, πολύ αναλυτικά έθεσε
το πλαίσιο των δικών µας προτάσεων και των ενστάσεων και των
φόβων, να µη δηµιουργηθούν δύο ταχύτητες υπαλλήλων και,
τέλος πάντων, να στελεχώσετε κάποια στιγµή και τις κενές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Χρειάζεται να γίνει αυτό, µαζί µε τον
νέο θεσµό του βοηθού δικαστή που µπορεί να συµβάλει, αλλά
και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν δικλίδες αξιοκρατίας και διαφάνειας.
Θέλω, όµως, να µείνω στο άρθρο της τροπολογίας που καταθέσατε και να το συνδέσω µε το προηγούµενο που είπα για το
ιδιωτικό χρέος και το ν.3869, έναν νόµο που η Κυβέρνησή σας
έχει κάνει οτιδήποτε µπορεί για να τον αποδοµήσει. Είναι ο νόµος
για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, γνωστός και ως «νόµος Κατσέλη», νόµος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Κάνετε, λοιπόν, ό,τι µπορείτε να τον αποδοµήσετε. Εν µέσω
πανδηµίας στείλατε τον κόσµο να πάει να µαζέψει τα δικαιολογητικά από τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία. Σας κάναµε
ερώτηση, σας κάναµε παρέµβαση, διαµαρτυρηθήκαµε, δώσατε
µόνο δεκαπέντε ηµέρες προθεσµία.
Παρά το γεγονός ότι επιθυµούσαµε να είναι πολύ λιγότερες οι
αιτήσεις, τελικά όλοι όσοι είχαν δικαίωµα και περισσότεροι µπήκαν στην πλατφόρµα. Αυτό είναι το πρώτο.
Ο κ. Σταϊκούρας προχθές µίλησε για το ν.3869, τον οποίο η
Νέα Δηµοκρατία ψήφισε. Άλλο, εάν µετά µε τον νόµο τού πριν
από λίγο αποχωρήσαντα κ. Χατζηδάκη, τον ν.4161 –εδώ µιλάµε
µε στοιχεία- έδωσε η Νέα Δηµοκρατία το δικαίωµα µε µία απλή
αίτηση κάποιος να παίρνει προστασία πρώτης κατοικίας, χωρίς
να έχει απόφαση δικαστηρίου. Εκεί µπήκαν οι µπαταχτσήδες,
τους οποίους εσείς τώρα συνολικά χαρακτηρίζετε ως τους δικαιούχους του ν. 3869.
Υπάρχει, λοιπόν, το θέµα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Σας έχω ρωτήσει και πάλι και εσάς, κύριε Υπουργέ, εάν θα
πάτε σε αναστολή πλειστηριασµών πέραν της 1ης Ιουνίου. Απάντηση δεν πήραµε, πέρα από µία διάταξη που λέει ότι αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί µέχρι 16 Ιουλίου. Ουσιαστικά,
παραπέµπεται την αναστολή µέχρι την 1η Οκτωβρίου.
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Ήρθε χθες µία διάταξη που λέει ότι σε περίπτωση θεοµηνίας
ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να βγάζει απόφαση και να αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί.
Αυτή είναι η πολιτική της Κυβέρνησης για την αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας για τους πραγµατικά αδύναµους
δανειολήπτες; Και το λέω αυτό, γιατί µε βάση τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος µόλις το 20% χαρακτηρίζεται ως στρατηγικός κακοπληρωτής. Άρα οι οκτώ στους δέκα είναι πραγµατικά αδύναµοι δανειολήπτες. Τι κάνετε γι’ αυτούς µε την
εφαρµογή του Πτωχευτικού Κώδικα; Τους παραδίδετε, στην κυριολεξία, στο έλεος των servicers. Τι λένε οι servicers; Διακόσιες
πενήντα χιλιάδες ακίνητα θα εκπλειστηριαστούν την επόµενη
πενταετία στη χώρα. Άρα εδώ ένα και ένα κάνουν δύο. Τι θέλετε,
να πουν η κοινή γνώµη και οι πολίτες ότι µακάρι να γίνει µία θεοµηνία στη χώρα, µπας και φιλοτιµηθεί ο Υπουργός Οικονοµικών
να υπογράψει απόφαση για αναστολή πλειστηριασµών πρώτης
κατοικίας;
Προχθεσινά στοιχεία Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Σε 1,29 εκατοµµύρια οφειλέτες έχουν επιβληθεί κατασχέσεις µισθών και τραπεζικών λογαριασµών. Τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες φορολογούµενοι έχουν ανοικτούς
λογαριασµούς µε την εφορία. Και εσείς σε αυτούς τι λέτε; Παιδιά, οι πλειστηριασµοί ανοίγουν και εάν έχετε να πληρώσετε –
που σε αυτές τις συνθήκες, µε αυτή την οικονοµία και µε αυτές
τις εργασιακές συνθήκες πολύ δύσκολο- έχει καλώς, αν δεν
έχετε, χάσατε το σπίτι σας.
Έβαλε ένα στοίχηµα πριν ο Υπουργός Εργασίας. Το ίδιο στοίχηµα είχε βάλει και ο προκάτοχός του, ο κ. Βρούτσης, όταν µας
µιλούσε για τη µεταρρύθµιση του «ΑΤΛΑΝΤΑ», όταν διαρρήγνυε
τα ιµάτιά του ότι την 1η Ιανουαρίου του 2021 το 60% των συντάξεων θα αποδίδεται µε ένα «κλικ». Έφυγε λέγοντας ότι «σας
βάζω στοίχηµα και θα επικαλεστώ τα Πρακτικά», για να δει πόσο
θα αποδώσει το µέτρο του.
Θετικό, κατ’ αρχάς, το είπε και η εισηγήτρια µας, το είπαν και
οι οµιλητές ότι ανεβαίνει το όριο των οφειλών πάνω από τις
οποίες δεν µπορούν να ρυθµίσουν κάποιοι ασφαλισµένοι και να
πάρουν τη σύνταξη, όπως ειδικά οι αγρότες. Ένα µεγάλο κοµµάτι που δεν µπορούν αυτή τη στιγµή να πάρουν σύνταξη είναι
αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και επαγγελµατίες. Θα έπρεπε
να είναι µεγαλύτερο. Είναι θετικό ότι ανεβαίνει αυτό και θεωρούµε ότι µπορεί να δώσει κάποια λύση.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας και για πρώτη φορά στην ιστορία της κοινωνικής
ασφάλισης εισάγονται ιδιώτες στο έργο της έκδοσης των συντάξεων. Μπορεί αυτής της Κυβέρνησης να είναι πάγια επιλογή
της το outsourcing και µπορεί ο κύριος Υπουργός να νοµίζει ότι
θέτει διλήµµατα, ότι οι ασφαλισµένοι δεν ενδιαφέρονται, τέλος
πάντων, ποιος θα τους αποδώσει τη σύνταξη, εάν θα είναι ιδιώτης ή δηµόσιο, δεν απάντησε όµως πριν τι έκανε η Κυβέρνηση
γι’ αυτό εδώ και είκοσι έναν µήνες και όλες αυτές οι προεκλογικές εξαγγελίες για επιτάχυνση απόδοσης και ψηφιακή απόδοση.
Δεν µας είπε γιατί οι εργαζόµενοι του ΕΦΚΑ µειώθηκαν και βεβαίως δεν αυξήθηκαν, γιατί επτακόσιοι συµβασιούχοι και µε προγράµµατα του ΟΑΕΔ απολύθηκαν, ενώ είχαν προϋπηρεσία και
προσέφεραν και δεν επιδιώχθηκε η παράταση και η παραµονή
τους, για να δώσουν λύσεις.
Σήµερα, εκκρεµούν περίπου τριακόσιες πενήντα χιλιάδες κύριες επικουρικές και εφάπαξ. Ο Υπουργός τον Γενάρη που ανέλαβε, είπε ότι η λύση θα είναι η προκαταβολή της σύνταξης και
η αλήθεια δείχνει ότι µε τους περιορισµούς και τους «κόφτες»
µόλις τριάντα χιλιάδες άτοµα θα µπορέσουν από τους τριακόσιους πενήντα χιλιάδες να πάρουν αυτή την σύνταξη.
Βεβαίως, αντί να ενισχυθεί ο θεσµός της ψηφιακής σύνταξης,
που θα µπορούσε, αν τον πίστευε η Κυβέρνηση, να αποδώσει
αποτελέσµατα και όντως να τελειώσει η γραφειοκρατία, να τελειώσει η ταλαιπωρία, να είναι κοινός στόχος όλων να δοθούν
γρήγορα οι συντάξεις και όχι µόνο οι αναδροµικές, αλλά και οι
καινούργιες και οι εκκρεµείς, η Κυβέρνηση τι έκανε; Λέει η Κυβέρνηση, τώρα, παιδιά, απέτυχα και σε αυτό, πάµε στους ιδιώτες
να αποδώσουν σύνταξη, γιατί ό,τι έχω πει µέχρι σήµερα, εδώ και
είκοσι έναν µήνες, έχει αποτύχει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως, και θα βγουν -και το ξέρει ο Υπουργός, το ξέρει η
Κυβέρνηση- στην αγορά πολλοί που θα λένε, «ελάτε σε εµάς
γιατί βγάζουµε και γρήγορες και καλές συντάξεις» και θα δηµιουργηθούν συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού ανάµεσα σε αυτούς που µπορούν να καταφύγουν σε ιδιώτες και όχι µόνο τυπικά
ή αξιοκρατικά να τους αναθέσουν την υπόθεση, αλλά και ουσιαστικά να δώσουν κίνητρα για να την βγάλουν και γρήγορα και µε
καλό ύψος και κάποιοι που δεν θα µπορούν να πληρώσουν θα
περιµένουν τη σειρά τους.
Όµως, και η σειρά αυτή, µε την επιλογή της Κυβέρνησης, καταργείται. Ενώ ήξεραν όλοι ότι υπήρχε αυστηρή χρονική προτεραιότητα µε βάση τη σειρά υποβολής, αυτό η Κυβέρνηση το
καταργεί σήµερα µε βάση τη δυνατότητα του ποιος µπορεί να
απευθυνθεί ή όχι σε γραφεία ιδιωτικά. Ας µην κοροϊδεύει η Κυβέρνηση την κοινή γνώµη. Ξέρουµε πολύ καλά ότι δεν θα είναι
µόνο η αµοιβή από τον ΕΦΚΑ το κίνητρο για τους ιδιώτες, δικηγόρους και οικονοµολόγους, για να προχωρήσουν τη διαδικασία.
Μια Κυβέρνηση που λέει ότι έχει σχέδιο, ότι είναι επιτελική,
φέρνει σήµερα τη µετάθεση του µηχανογραφικού για τις 15
Μαΐου, γιατί προφανώς ούτε αξιολόγηση έχει κάνει στα τριτοβάθµια ιδρύµατα ούτε έχει σχεδιασµό, παρά µόνο κάποιες περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις, όπως το βιώνουµε εµείς στην
Ηλεία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών να προτείνει κατάργηση τµηµάτων.
Ρωτάµε: Γίνεται αξιολόγηση; Περιµένουµε, λέει. Περιµένει
ακόµα και σήµερα η Κυβέρνηση τις εισηγήσεις των τµηµάτων.
Τελειώνω µε την τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Εµείς σε κάθε διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόµενους να συνεχίσουν να δουλεύουν, είµαστε θετικοί. Το έχουµε
πει. Βεβαίως αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός ότι η Κυβέρνηση εµφανώς πλέον δεν έχει στρατηγική για τη ναυπηγική βιοµηχανία.
Και το λέµε αυτό γιατί τόσο στην περίπτωση των ναυπηγείων
Σκαραµαγκά, που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ είπε ότι
υπάρχει αξιόπιστος επενδυτής που θα έρθει σύντοµα να δώσει
λύση στο πρόβληµα των ναυπηγείων, -ο ένας διαγωνισµός άγονος, στον δεύτερο τον διαγωνισµό είχαµε πολύ χαµηλότερο τίµηµα από το ελάχιστο, ενδεικτικό της ελλιπούς προετοιµασίαςµιλάµε για µια τροπολογία που δίνει όγδοη παράταση µετά από
δεκατρία χρόνια για την παράδοση των δύο ταχέων περιπολικών
κατευθυνόµενων βληµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Θα πάρω και την δευτερολογία µου,
κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω.
Εµείς σε κάθε παράταση θα δίνουµε τη θετική µας ψήφο, γιατί
θεωρούµε ότι τα ναυπηγεία πρέπει να µείνουν ζωντανά και οι εργαζόµενοι, αλλά πρέπει κάποια στιγµή να µας πει και η Κυβέρνηση αν έχει στρατηγική. Και το λέµε αυτό γιατί οι εργαζόµενοι
είναι αυτοί που πληρώνουν πάντα το τίµηµα.
Ας δούµε τι γίνεται στα ναυπηγεία Ελευσίνας, µιας και αναφέρθηκα στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Ξέρουµε όλοι ότι ο χρόνος
για να επιτευχθεί το σχέδιο εξυγίανσης τελειώνει τον Σεπτέµβρη
του 2021 για χρέη που ξεπερνούν τα τετρακόσια εκατοµµύρια
ευρώ. Υπάρχει σχέδιο εξυγίανσης; Έχει η Κυβέρνηση σχέδιο
εξυγίανσης; Συµφωνούν σε αυτό οι πιστωτές; Πότε επιτέλους θα
κατατεθεί αυτό το σχέδιο εξυγίανσης και από τον επενδυτή και
να έχουν συµφωνήσει οι πιστωτές και βεβαίως να έχει συµφωνήσει η Κυβέρνηση σύµφωνα µε το άρθρο 106;
Ακούγεται ότι αυτή η καθυστέρηση σχετίζεται µε το ζήτηµα
της ανάθεσης κατασκευής νέων φρεγατών και αναβάθµισης των
υπαρχουσών φρεγατών. Πρέπει λοιπόν η Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει στα ζητήµατα των αµυντικών προµηθειών και αν
θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης. Αν δεν επιτευχθεί σχέδιο
εξυγίανσης στα ναυπηγεία Σαλαµίνας µέχρι τον Σεπτέµβρη του
’21, τότε οι µετοχές θα επιστραφούν στον προηγούµενο ιδιοκτήτη ο οποίος όλως τυχαίως είναι και αυτός ο οποίος οδήγησε
τα ναυπηγεία σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν αστική και
ποινική διάσταση µιας υπόθεσης απώλειας εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ για το ελληνικό δηµόσιο και µια εταιρεία που είναι
εισηγµένη στο χρηµατιστήριο για την οποία η επιτροπή κεφαλαιαγοράς θα έπρεπε –θεωρώ- να ασκήσει καλύτερο έλεγχο.
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Θα πάει άραγε η Κυβέρνηση σε µοντέλο κρατικοποίησης και
κεφαλαιοποίησης των χρεών από τους πιστωτές; Έχει -το ρωτάω
ευθέως- η Κυβέρνηση πρόθεση να χαρίσει τα χρέη σε αυτόν που
τα δηµιούργησε; Ή θα προχωρήσει και θα πάει σε ειδική εκκαθάριση αφού δεν ολοκληρώνει το σχέδιο εξυγίανσης; Τι θα γίνει
µε τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων; Τι θα γίνει µε τις οφειλές
στο δηµόσιο;
Φοβάµαι ότι όπως σε πολλούς άλλους τοµείς πολιτικής έτσι
και στο θέµα της ναυπηγικής βιοµηχανίας όπως αποδεικνύεται
και από τα ναυπηγεία Ελευσίνας και τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά
η Κυβέρνηση δεν έχει υποτυπώδες σχέδιο, η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται καθόλου για το µέλλον των εργαζοµένων. Και γι’ αυτό
ακριβώς παρά τις µεγαλόστοµες δηλώσεις, υποσχέσεις και διακηρύξεις από τους εκάστοτε Υπουργούς, έχουν γίνει ελάχιστα
πράγµατα και φοβάµαι ότι αν δεν ξυπνήσει εγκαίρως, τότε θα
έχουµε πολύ άσχηµες εξελίξεις στο ζήτηµα των ναυπηγείων σε
µια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τα εθνικά µας θέµατα και
όλοι κατανοούµε για ποιο λόγο αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να
γίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κατρίνη.
Να θυµίσω στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ότι αν
συµψηφιστεί και ο χρόνος της δευτερολογίας, δεν θα δοθεί χρόνος µετά.
Τον λόγο έχει ο κ. ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Αυλωνίτη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να έχει πολύ µεγάλη υποµονή ένας Βουλευτής για να πάρει τον λόγο. Αλλά έχουµε εξοπλιστεί.
Κύριε Υπουργέ, αναρωτιέµαι ειλικρινά αν αυτή την ειρωνική
διάθεση ο κ. Χατζηδάκης την έχει ως κληρονοµικό χάρισµα ή
είναι επίκτητο; Επίκτητο είναι σίγουρο ότι έχει υπερφυσικές δυνάµεις όπως ο σούπερµαν για να λύσει πολλά προβλήµατα στην
πολιτική ζωή, όπως έλυσε το πρόβληµα της Ολυµπιακής, της
ΔΕΗ. Εγώ προσωπικά εάν συµµετείχα σε µία εκδήλωση για τα
γενέθλιά µου, την τούρτα αυτή κάπου θα την πέταγα -να µην το
πω γιατί θα σκανδαλίσω- και να µε συγχωρέσει ο κ. Χατζηδάκης.
Μην ειρωνεύεται τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά της Αντιπολίτευσης. Είναι ντροπή αυτό το οποίο κάνει. Είναι ντροπή.
Αντί να έρθει εδώ να πει ότι αποτύχαµε, κύριοι, στο ζήτηµα των
συντάξεων, παραλάβαµε εκατόν εννέα χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις, τις φέραµε στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες, αποτύχαµε
και ζητάµε τη βοήθεια της Βουλής να προσλάβουµε προσωπικό,
να τελειώσουµε, να καθαρίσουµε το θέµα, δεν το λέει. Το ωραιοποιεί, ρίχνει ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνει ευθύνες οπουδήποτε
αλλού εκτός από το να πάει να πει µια κουβέντα ή να απαντήσει
στο ερώτηµα. Πριν λίγο καιρό ο προηγούµενος Υπουργός Εργασίας δεν έλεγε ότι θα πατήσουν ένα κουµπί; Το είπε ο κ. Κατρίνης. Δεν έχει καµµία ευθύνη αυτή η Κυβέρνηση των αρίστων για
αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον ΕΦΚΑ;
Αλλά ας το αφήσω εκεί, γιατί θα χάσω τον χρόνο µου σε σχέση
µε την οµιλία την οποία πρέπει να κάνω για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση και παρακολουθούσα τη συνάδελφό µου, την κ. Ελευθεριάδου Σουλτάνα που σας έκανε ένα ερώτηµα και θα σας το
υποβάλω και εγώ απευθείας. Ο ν.4557/2018 στην παράγραφο 5
του άρθρου 47 έλεγε ότι ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέµησης
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Ενέργειες προέρχεται από το σώµα των εν ενεργεία εισαγγελέων. Εσείς σήµερα βάλατε ένα διαζευκτικό «ή». Ή από αυτούς που λειτουργούν
σήµερα στην δικαιοσύνη ως εισαγγελείς ή επί τιµή.
Εν τιµή λοιπόν σας ρωτάω: Γιατί διευρύνετε αυτό το πλαίσιο;
Δεν σας έφταναν οι εν ενεργεία εισαγγελείς, να πάρετε έναν εισαγγελέα εν ενεργεία, να τον βάλετε πρόεδρο σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή; Θέλουµε απαντήσεις συγκεκριµένα. Σκέφτεστε
κάτι; Έχετε κάποιον άλλον που θέλετε να βάλετε σε αυτή τη
θέση; Να µας το πείτε. Καλό δεν είναι;
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Έρχοµαι στην προκείµενη συζήτηση. Και θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτηµα για το πώς λειτουργεί η Βουλή. Εµείς οι Βουλευτές σε λίγο καιρό θα έχουµε ξεχάσει την ιδιότητά µας έτσι
όπως λειτουργεί η Βουλή όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και µε
την τηλεδιάσκεψη. Ανοίγει την οικονοµία ο Πρωθυπουργός. Ούτε
µία κουβέντα δεν έχει πει για το πως θα ανοίξουν οι διαδικασίες
ενός πυλώνα της δηµοκρατίας µας που είναι η Βουλή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
εσωτερικό θέµα αυτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Εσωτερικό θέµα
µεν, αλλά το λέω για να το ακούµε όλοι. Έτσι; Γιατί έχουµε και
εµείς λόγο, οι εκλεγµένοι Βουλευτές που δυστυχώς µας το στερείτε.
Ένα άλλο θέµα θέλω να σχολιάσω και πολύ γρήγορα. Διάβασα
τα πρακτικά της επιτροπής αυτής που συζήτησε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Τσαβδαρίδης, -λείπει κιόλας- πάλι πέταξε µια σπέκουλα, ότι δηλαδή το αδίκηµα της
δωροδοκίας το αποχαρακτήρισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από
κακούργηµα σε πληµµέληµα και τη δωροληψία ούτως η άλλως
και εµείς και εσείς την έχετε σε βαθµό κακουργήµατος.
Εσείς κύριε Υπουργέ -και σας κοιτάω στα µάτια- είστε Υπουργός Δικαιοσύνης δεν µπορέσατε να ερευνήσετε ότι από το 2013
µέχρι το 2017 που συστάθηκε αυτή η επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιστήµονες, δικηγόρους, υπήρχε πανοµοιότυπη διάταξη από τους τότε επιστήµονες µέχρι την ψήφιση τον Ιούλιο του
2019 του Ποινικού Κώδικα έτσι ως αποχαρακτηρισµένο το έγκληµα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το υπερασπίζεστε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Να το πείτε, γιατί δεν
το λέτε στην Βουλή και το κρύβετε. Αντίθετα, όµως, κύριε
Υπουργέ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): … (Δεν
ακούστηκε)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Υπουργέ, µη µε διακόπτετε.
Αντίθετα, νοµοθετήσατε το ακαταδίωκτο αυτών που κατέκλεψαν τις τράπεζες. Σε αυτό µείνατε και σε αυτό σπεκουλάρετε µονίµως, κύριε Τσιάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτό
υπερασπίζεστε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Εγώ ήθελα ως υπεύθυνος του Υπουργείου Δικαιοσύνης να το πείτε αυτό.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα. Ψηφίζουµε κώδικα, κύριε
Υπουργέ. Μην το βροντοφωνάζουµε, αλλά έπρεπε να ακολουθηθεί µια άλλη διαδικασία. Έτσι το επιγράφετε «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων». Πλάτυνε η συζήτηση, όπως σε ένα απλό
νοµοσχέδιο. Το λέω για να µη λέτε ότι δεν το ξέρουµε. Είναι η
ωµή πραγµατικότητα η οποία προβλέπεται από το Σύνταγµά µας
και από τον Κανονισµό της Βουλής, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς
ακολουθούµε τη συνήθη διαδικασία ψήφισης του νοµοσχεδίου,
έστω για το καλό της νοµοθέτησης.
Γνωρίζετε όµως πολύ καλά, κύριε Τσιάρα, και το έχω ξαναπεί,
ότι είµαι δικηγόρος. Η δικαιοσύνη νοσεί βαθύτατα. Αντιµετωπίζουµε πραγµατική υποστελέχωση ή αποστελέχωση, που πολλοί
συνάδελφοί µου το είπαν, της υποστήριξης των δικαστηρίων από
δικαστικούς υπαλλήλους. Είναι εµφανέστατο αυτό. Δεν υπάρχουν
άνθρωποι πίσω από τα γραφεία. Θα µου πείτε, όµως, ότι σήµερα
συζητάµε κώδικα κι εσείς αναλίσκεστε σε τετριµµένα. Δεν έχετε
ζήσει όµως εσείς την καθηµερινότητα των δικαστηρίων.
Δεν είµαστε αντίθετοι µε τη φιλοσοφία του κώδικα. Ο συνάδελφός µου και συµφοιτητής µου, κ. Ξανθόπουλος, σας ανέλυσε
µε περίσσια επιχειρηµατολογία το όλο θέµα και το τι ακριβώς
είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτό το πόνηµα που ψηφίζουµε σήµερα. Όµως, επιθυµώ να δώσω έµφαση στη στελέχωση των δικαστηρίων µας από υπαλλήλους και γραµµατείς. Δεν
υπάρχει να υπάρχει αντιστοιχία δικαστή και γραµµατέα ένα µε
ένα κόµµα ένα γραµµατέας ή στο Εφετείο της Κέρκυρας, που
είναι ένα από τα µεγαλύτερα δικαστήρια, να υπηρετούν εκατόν
σαράντα πέντε υπάλληλοι και να υπάρχουν τριακόσιοι πενήντα
δικαστές.
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Όµως, είναι γεγονός ότι στο νοµοσχέδιό σας θεσµοθετείται
δύο νέους κλάδους υπαλλήλων που τους έχετε προβάλει ως µια
σπουδαία µεταρρύθµιση, αλλά µάλλον η πραγµατικότητα απέχει
από αυτή την ωραιοποίηση. Μιλάµε για τους υπαλλήλους τεκµηρίωσης και επικουρίας του δικαστικού έργου. Ποιος θα πει ως
ιδέα δεν είναι καλή αυτή η θεσµοθέτηση; Μου άρεσε, διαβάζοντας τα πρακτικά της επιτροπής, ένα παράδειγµα του συναδέλφου και πρώην τοµεάρχης δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ του φίλου
και συντρόφου Σπύρου Λάππα. Είπε το εξής: Ότι η πρόβλεψη τέτοιων υπαλλήλων του θυµίζει ένα σπίτι χωρίς στέγη που πέφτουν
οι σοβάδες, διαλύονται τα επιχρίσµατα κι εµείς παραγγείλουµε
έπιπλα για το σαλόνι, αντί να φτιάξουµε τη στέγη, να σταθεροποιήσουµε τα θεµέλια και τους πυλώνες που στηρίζουν το οικοδόµηµα της δικαιοσύνης. Συµφωνώ κι εγώ µε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ποιος συνάδελφός
µου είπε προηγουµένως για ένα ειρηνοδικείο που είναι έτοιµο να
πέσει; Συζητάµε τόσο σοβαρά θέµατα µε αυτόν τον τρόπο µεσούσης της πανδηµίας και λέτε ότι αυτό το πόρισµα θα λύσει τα
χρονίζοντα προβλήµατα της δικαιοσύνης. Όχι, δεν το πιστεύω
αυτό. Παρά ταύτα, όµως, τελειώνοντας λέω πως η δικαιοσύνη
θέλει και τους κώδικες της, αλλά θέλει και τους ανθρώπους να
την υπηρετήσουν όπως πρέπει και όπως απαιτεί ο δικαιικός µας
πολιτισµός.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εµείς ευχαριστούµε.
Να κάνω µόνο µια παρατήρηση εν όψει τού ότι την περίοδο
που αναφερθήκατε έτυχε να είµαι Υπουργός Δικαιοσύνης, µόνο
για την ενηµέρωση. Το 2014 τα πληµµελήµατα κρατικών λειτουργών και δικαστικών λειτουργών έγιναν κακουργήµατα. Δείτε, αν
θέλετε, το άρθρο 159 και το άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα. Τα
κάναµε κακουργήµατα τότε. Απλώς το λέω για ενηµέρωση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Μόνο που εγώ, κύριε
Πρόεδρε, µίλησα µε έγγραφο που δηµοσιοποιήθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας εξηγώ, λοιπόν, ότι αυτά κακουργοποιήθηκαν στο άρθρο 159 και 235 το
2014.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Ο κ. Χατζηδάκης έφυγε, αλλά φαντάζοµαι θα τον ενηµερώσουν.
Ο λαός µας λέει: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Αυτό έκανε ο κ. Χατζηδάκης εδώ. Ποιος είναι ο κλέφτης
εδώ και ποιος ο νοικοκύρης; Ποιος, αλήθεια; Ποιες κυβερνήσεις,
µάλλον, καταλήστεψαν τα ασφαλιστικά ταµεία από το 1950 µέχρι
το 1881; Άτοκα ήταν τα λεφτά από το αίµα και τον ιδρώτα των
εργαζοµένων στην ΕΤΒΑ που χρηµατοδοτούσε τους Μποδοσάκηδες, τους Τσάτσους και όλους των «πυλώνες» της οικονοµίας.
Άτοκα. Ποιος πήγε στο χρηµατιστήριο -και δεν είναι κανείς εδώ
από το ΠΑΣΟΚ- τα αποθεµατικά των ταµείων και χάθηκαν δισεκατοµµύρια; Δεν ήταν οι δικές σας κυβερνήσεις; Μόνο εµείς διαφωνούσαµε. Ποιος έκανε το PSΙ -γι’ αυτό λέω ότι είστε κλέφτες
του ιδρώτα των εργαζοµένων όλες οι κυβερνήσεις- που έκλεψε
δισεκατοµµύρια και κόπους γενεών ολόκληρων; Ποιος µείωσε
τους µισθούς; Ποιος τσάκισε τις συντάξεις; Ποιος έχει τους συνταξιούχους στην ουρά τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια για να πάρουν τη σύνταξη; Δεν είναι δικιά σας η Κυβέρνηση και οι
προηγούµενες κυβερνήσεις; Τι είναι; Ζητιάνοι; Δικά τους λεφτά
ήταν και πετσοκοµµένα µάλιστα.
Αυτοί λοιπόν είναι οι κλέφτες. Και ποιοι είναι οι νοικοκύρηδες;
Είναι κλέφτες όλες οι κυβερνήσεις. Και είναι χειρότεροι κλέφτες
από τους κοινούς και από τους ποινικούς γιατί τον ιδρώτα γενεών,
ανθρώπων που τσακίστηκαν στις οικοδοµές, στα ναυπηγεία και τις
πιο σκληρές δουλειές και δηµόσιοι υπάλληλοι και άλλοι τους ληστέψατε κυριολεκτικά όλες οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα.
Για ποιο λόγο, αλήθεια; Γιατί δεν υπήρχαν λεφτά; Όχι. Για να
χρηµατοδοτήσετε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποιος είναι ο νοικοκύρης; Είναι η εργατική τάξη. Είναι οι εργαζόµενοι που πλήρωσαν, όπως είπα, µε το αίµα τους και µε τον
ιδρώτα τους και έφτιαξαν τα µεγάλα και ανθηρά ασφαλιστικά ταµεία που τα παραδώσατε στη βορά των ορέξεων του κεφαλαίου.
Εποµένως, κρείττον το σιγάν, όχι σαν τον γάτο, για να µην πω
την παροιµία που λένε στο χωριό µου. Βγήκε εδώ ο κ. Χατζηδάκης και µας κουνάει το δάχτυλο. Σε ποιον το κουνάει το δάχτυλο
αλήθεια; Στο ΚΚΕ; Που όλα αυτά τα χρόνια υπεράσπισε το δικαίωµα των εργαζοµένων, που είναι το ελάχιστο που είχαν κατακτήσει για συντάξεις και για το όποιο κοινωνικό και ασφαλιστικό
σύστηµα το οποίο το κατεδαφίζατε και το κατεδαφίζετε βήµα το
βήµα;
Εποµένως αλλού τα διλήµµατα. Ποιος είναι -λέει- µε τη γραφειοκρατία και ποιος µε τους συνταξιούχους. Τι εξυπνάδες είναι
αυτές; Ούτε στα φοιτητικά αµφιθέατρα δεν υπάρχουν αυτά. Κι
εσείς, µιλάω εκ µέρους του ΚΚΕ, είστε µε τη γραφειοκρατία.
Καλά, δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ποιος την έφτιαξε αυτή τη γραφειοκρατία; Ποιος έφτιαξε αυτό το κράτος; Ποιος δηµιούργησε τα
τεράστια προβλήµατα; Ποιος απέλυσε εργαζόµενους που ήταν
αναγκαίοι; Ποιος; Σε όλα αυτά τα ερωτήµατα. Αυτά τα ερωτήµατα ας µην τα βάλει. Θα τα απαντήσει ο ίδιος ο κόσµος.
Φέρνει ένα νόµο, γιατί νόµος είναι. Τη λέει τροπολογία. Όµως,
πόσα άρθρα είναι, Μαρία; Εξήντα; Κανονικά γιατί κάθε ένα έχει
και πέντε-έξι υποπαραγράφους. Φέρνει έναν νόµο-πρόκληση
απέναντι στους εργαζόµενους, απέναντι στους συνταξιούχους,
ο οποίος τι αποτελεί; Εµείς δεν έχουµε καµµία αυταπάτη. Τα επιχειρήµατα αυτά είναι για να τα λέει για να πείσει τους δικούς του.
Κάνει ένα βήµα ακόµα για να αποσυρθεί το αστικό κράτος από
την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση, µαζί µε την
ιδιωτική, µαζί µε όλα όσα πάει. Δηλαδή να κάνει το θέµα της
ασφάλισης ατοµικό και όχι κοινωνική παροχή και δικαίωµα. Και
βέβαια έµµεσα επιτίθεται και στους εργαζόµενους, ανήθικα από
ό,τι διάβασα, κάτι είπε «κόπρο του Αυγεία» στους εργαζόµενους
του ΕΦΚΑ που µε τόσες απολύσεις δίνουν τα πάντα για να καταφέρουν το ακατόρθωτο και µε ένα µηχανολογικό. Είδατε; Άµα τα
ζητάγανε άλλοι επιχειρηµατίες θα τα είχατε φτιάξει χθες.
Τώρα για να αλλάξτε κοµπιούτερ, που αλλάζουν πανεύκολα
σήµερα, θέλετε ένα χρόνο. Πόσο χρόνο; Και µας λέτε τώρα θα
βάλετε. Ένας δουλεύει και πέντε βγάζουν φωτοτυπία. Το έργο
σας είναι και της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για να
µην ξεχνιόµαστε. Ιδιωτικοποιείτε, ουσιαστικά, την απόδοση των
συντάξεων.
Εµάς δεν µας παραξενεύει. Το θεωρούµε φυσιολογική πορεία
και του προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας και των κατευθύνσεων γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να µην πω και της λειτουργίας του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα που λέτε, είναι άνευ ουσίας. Γιατί
αν θέλατε να τα αντιµετωπίσετε, δεν θα απολύατε, θα προσλαµβάνατε. Και αυτό το επιχείρηµα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και των άλλων κοµµάτων, «δεν παίρνουµε γιατί δεν
µας χρειάζονται µετά» έγινε θανατηφόρο για τον λαό, για τους
γιατρούς, για τις προσλήψεις των γιατρών και των νοσηλευτών.
Γιατί, κυρίες και κύριοι, µε βάση τους κανονισµούς των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας κ.λπ., πριν την πανδηµία ήταν 50%
το προσωπικό και τώρα, µέσα στην πανδηµία, προτιµήσατε να
πεθαίνει κόσµος ή να µένει ανάπηρος, γιατί αφήνει πάρα πολλά.
Και δεν πεθαίνει ο κόσµος µόνο από τον κορωνοϊό. Πάνε «άψαλτοι», όπως λένε, και πάρα πολλοί άλλοι γιατί έχετε µετατρέψει
τα νοσοκοµεία σε νοσοκοµεία COVID-19.
Και γιατί όλα αυτά; Δεν τα ξέρετε; Όχι, είναι πολιτική επιλογή.
Η υγεία είναι κόστος, όπως και άλλα είναι κόστος. Δεύτερον, το
ιδιωτικό κεφάλαιο. Έχουν θησαυρίσει οι ιδιωτικές κλινικές και τα
µεγαθήρια που έχουν στηθεί και στήθηκαν µε 60% και 70% επιδότηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Έτσι τα έστησαν. Ποιος τα ταΐζει αυτά;
Μόνο οι πλούσιοι και ευκατάστατοι; Όχι, τα ταΐζουν πάλι οι ίδιοι
οι εργαζόµενοι µε δικές σας πολιτικές, όπου πάνε και πληρώνουν
αυξηµένη συµµετοχή βέβαια, αλλά έχουν µόνιµη πελατεία από
τα ασφαλιστικά ταµεία. Ποιος πληρώνει τα ασφαλιστικά ταµεία;
Οι εργαζόµενοι. Όλα λοιπόν λειτουργούν για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτή είναι η ουσία.
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Τώρα, το να πω εγώ, πάρτε πίσω την τροπολογία, δεν έχει κανένα νόηµα. Εδώ υπάρχει και αναισθησία. Και δεν απάντησε ο κ.
Χατζηδάκης όταν τον ρώτησα, οι προσωρινές που δίνουν, πόσο
είναι; Είναι 360, 400, 450, 500; Ζείτε εσείς µε 500 ευρώ και µάλιστα στην περίοδο αυτή της κρίσης που ταΐζουν και τα εγγόνια
τους; Εκεί είναι η ξεφτίλα του συστήµατος και η σαπίλα, που αντί
οι νεότεροι να φροντίζουν, πέρα από το κράτος, τους µεγαλύτερους, συµβαίνει το εντελώς ανάποδο.
Τώρα ως προς το θέµα του νοµοσχεδίου πολύ γρήγορα θα
αναφερθώ. Στη συζήτηση που έγινε και η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, αλλά και λίγο ως πολύ και τα υπόλοιπα κόµµατα
παρουσιάζουν αυτό το νοµοσχέδιο για τον Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων σαν αναγκαίο, σαν ουδέτερο. Προσέξτε, ουδέτερο!
Ο εκσυγχρονισµός, λέει η Νέα Δηµοκρατία, είναι ουδέτερος.
Έτσι διάβασα, όπως επίσης ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
εποχής. Συµφωνούµε. Σε ποιες ανάγκες ανταποκρίνεται; Θα το
αποδείξουµε αυτό.
Η κριτική που γίνεται από τα άλλα κόµµατα είναι επιδερµική
και σε επιµέρους ζητήµατα. Δεν αγγίζει τον πυρήνα τού γιατί γίνονται αυτές οι αλλαγές, όχι µόνο τώρα. Έχουν αρχίσει εδώ και
πάρα πολύ καιρό. Και οι προτάσεις που γίνονται αφορούν την
καλύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης, ώστε να υπηρετεί την καλύτερη στρατηγική του αστικού κράτους σήµερα, και στη δικαιοσύνη.
Όλοι µιλάτε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, για αντικειµενική δικαιοσύνη. Σε ποιον τα λέτε; Είναι ανεξάρτητη; Άλλο οι δικαστές
και ορισµένοι τίµιοι που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Με
τέτοιο αντιλαϊκό πλαίσιο, µε τέτοιους αντιλαϊκούς νόµους, είναι
εξαρτηµένη η δικαιοσύνη από αυτά, προωθεί την σκληρή ταξική
πολιτική που εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις, ναι ή όχι; Άρα από
αυτή την άποψη είναι εξαρτηµένη και δεν είναι αντικειµενική ούτε
και ουδέτερη.
Άλλωστε όλες οι αλλαγές που έγιναν, από όλες τις κυβερνήσεις σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και µε βάση τη γραµµή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιο σκοπό; Το ΚKE λέει και υποστηρίζει µε επιχειρήµατα ότι επιδιώκουν να διαµορφώσουν µια
δικαιοσύνη πιο φιλική στις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων,
άρα και πιο εχθρική για τα λαϊκά στρώµατα και τα λαϊκά συµφέροντα.
Έχουµε άδικο γι’ αυτό; Γιατί αναρωτήθηκε απ’ ό,τι διάβασα
και ο κ. Υπουργός για το τι σχέση έχουν οι δικαστικοί κώδικες µε
τα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Μα, η ίδια η Κυβέρνηση το οµολογεί. Τι λέει η ίδια η Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα; Επαναλαµβάνει ότι η δικαιοσύνη διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην
οικονοµική ανάπτυξη. Συµφωνούµε. Ποια ανάπτυξη όµως; Την
καπιταλιστική ανάπτυξη. Πού στηρίζεται η ανάπτυξη αυτή; Στο
κέρδος. Στηρίζεται στα επιχειρηµατικά συµφέροντα και στο τεράστιο κέρδος. Το κέρδος από πού βγαίνει; Από την εκµετάλλευση των ίδιων των εργαζοµένων.
Αυτές είναι αλήθειες για τις οποίες δεν χρειάζεται να κάνουµε
ανάλυση του Μαρξ και του κεφαλαίου. Είναι αλήθειες της καθηµερινότητας, που τις ζει ο κόσµος καθηµερινά.
Από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι µόνο αυτό. Τι θέλει να φτιάξει; Κατ’ αρχάς, να σκουπίσει ό,τι υπάρχει ως εµπόδιο για την
πλήρη ασυδοσία στις επενδύσεις και γενικότερα την ανάπτυξη
της κερδοφορίας. Εδώ βάζετε τώρα τις ίδιες τις εταιρείες να κάνουν περιβαλλοντική µελέτη για την επένδυσή τους και δεν θα
κάνετε κι αυτά εδώ πέρα; Όλη η οικονοµική πολιτική όλων των
κυβερνήσεων σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε, γι’ αυτό και δεν
γίνεται κριτική από τα άλλα κόµµατα.
Τι άλλο θέλει να κάνει; Να ιδιωτικοποιηθούν µέσα από όλη την
οικονοµική πολιτική, τσάκισµα των εργαζοµένων, αύξηση της εκµετάλλευσης, ιδιωτικοποίηση όλων των επιχειρήσεων. Η ιδιωτικοποίηση είναι και ένας τρόπος µε τη διαµεσολάβηση και στη
δικαιοσύνη. Και σήµερα το είδαµε και στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Επίσης, η Κυβέρνηση οµολογεί ότι οι µεταρρυθµίσεις στον
τοµέα της δικαιοσύνης είναι κοµβικής σηµασίας στην απορρόφηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης. Δηλαδή πάρτι δισεκατοµµυρίων, απίστευτα νούµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)

12007

Θα πάρω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, και δεν θα
µιλήσω ξανά.
Γιατί εδώ ζούµε όλοι. Ξέρουµε τι σηµαίνει Ταµείο Ανάκαµψης.
Αν θέλετε, να κάνουµε και λογαριασµό: 363 εκατοµµύρια για τα
νοσοκοµεία, περίπου 300 -νοµίζω εκεί, πάνω κάτω- για την πρωτοβάθµια υγεία και για τους επιχειρηµατικούς οµίλους αστρονοµικά ποσά, που είναι λεφτά των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ελληνικού λαού, που θα τα πληρώσει είτε άµεσα είτε έµµεσα από την αύξηση συνεχώς του χρέους. Γιατί µας κατηγορείτε ότι δεν σχετίζονται αυτά µε την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του κεφαλαίου.
Τι λέει η έκθεση Πισσαρίδη; «Η δικαιοσύνη πρέπει να µετατραπεί από παράγοντα αβεβαιότητας σε παράγοντα εµπιστοσύνης».
Για ποιους; Είναι για τον λαό; «Των επενδυτών» είναι η επόµενη
λέξη, το κλειδί. Αυτό δεν είναι; Γιατί δεν έλεγε «του λαού και φυσικά των επενδυτών»; Είναι κυνική η έκθεση, όπως κυνικός είναι
και ο καπιταλισµός.
Λέει ότι πρέπει να είναι στην υπηρεσία της, ότι η δικαιοσύνη
πρέπει να υπηρετεί τους επενδυτές πρέπει να υπηρετεί τα συµφέροντα των µεγάλων κεφαλαίων και έχουν τη γνώµη σας και οι
προηγούµενοι. Προς αυτή την κατεύθυνση ταχύρρυθµα επενδυτικά τµήµατα στα δικαστήρια, διαδικασίες πολυτελείας µε εξειδικευµένους δικαστές.
Και η έκθεση Πισσαρίδη συνεχίζει και λέει: «Επέκταση ειδικών
τµηµάτων πολυτελείας», τέτοιων δηλαδή, «σε άλλα θέµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος, ανταγωνισµός», που αφορά τους εργαζόµενους σίγουρα και όχι τα κέρδη. «Πτώχευση», πώς θα φάτε
τα σπίτια του κοσµάκη. «Εταιρική διακυβέρνηση». Αλήθεια, ποιον
υπηρετούν αυτά; Ποιον υπηρετούν; Γκαρίζει, λένε στο χωριό
µου, φαίνεται. Όλη η γραµµή είναι δι’ όλων των µέσων στήριξη
του κεφαλαίου και ενάντια στον λαό.
Και µιας και µιλάµε τώρα για την αντικειµενική, για τις λαϊκές
υποθέσεις τι κάνετε; Γιατί δεν φτιάχνετε και εκεί υπηρεσίες πολυτελείας; Τι κάνετε για τα οικογενειακά ζητήµατα, που έπρεπε
να δηµιουργηθεί τµήµα εδώ και είκοσι χρόνια και δεν το φτιάχνετε; Γιατί; Δεν εξυπηρετεί τέτοια συµφέροντα.
Όταν ένας εργαζόµενος τραβιέται τέσσερα και πέντε χρόνια
για να πάρει τα δεδουλευµένα του και πολύ χειρότερα, γιατί δεν
φτιάχνετε ένα εξειδικευµένο τµήµα στα δικαστήρια που θα ασχολείται µε τις εργατικές υποθέσεις, για να µην υποφέρει ο κόσµος
και πάρα πάρα πολλά άλλα.
Πού είστε γρήγοροι ως προς την απονοµή; Γιατί µιλάτε για ταχύτητα. Αυτό είναι εκπληκτικό. Στα θέµατα των απεργιών. Ακόµα
και µέσα στην καραντίνα τα ανοίξατε για να βγάλουν τρεις απεργίες παράνοµες. Σήµερα καταθέτει µία επιχείρηση, µία εταιρεία,
ένας µεγάλος όµιλος ότι η απεργία είναι παράνοµη και καταχρηστική και το βράδυ βγαίνει η απόφαση κατευθείαν και είναι πάνω
από το 90%. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις των δικαστών που σήκωσαν ανάστηµα.
Η ιδιωτική διαµεσολάβηση ποιον εξυπηρετεί; Είπατε ότι διευκολύνει. Ποιον διευκολύνει; Εκείνον που έχει χρήµα. Είµαι εγώ
ένας εργαζόµενος και η τράπεζα απέναντι. Ποιος θα κερδίσει στη
διαµεσολάβηση; Μη µου πείτε θα κερδίσει ο εργαζόµενος. Αποκλείεται. Θα βάλει τα καλύτερα γραφεία, θα χρησιµοποιήσει όλα
τα µέσα.
Τον Πτωχευτικό Κώδικα γιατί τον αλλάζετε τώρα; Γιατί το κάνετε; Σταµατάει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Για ποιον;
Για τις τράπεζες και τα funds. Εκτός αν θα τα αγοράσουν οι εργάτες της «ΛΑΡΚΟ» ή άλλοι εργαζόµενοι σε όλη την Ελλάδα.
Θα µου πείτε, αυτά πώς συνδέονται µε τον Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων, πέρα από τα υπόλοιπα, αλλά και γενικότερα µε τους
υπαλλήλους στο δηµόσιο τοµέα; Δεν φτάνει µόνο αυτό. Θέλετε
να φτιάξετε ανθρώπους-πιόνια -πιόνια του συστήµατος εννοώ- όχι
µόνο στους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά γενικότερα. Θέλετε να
φτιάξετε ανθρώπους που θα υπηρετούν χωρίς να βγάζουν κιχ, το
λέω έτσι, για τις αδικίες του συστήµατος, για το τι συµβαίνει εκεί.
Θέλετε ανθρώπους αφοσιωµένους, να έχουν πειστεί δηλαδή.
Κι επειδή αυτό δεν γίνεται στην πράξη, βάζετε και µέτρα. Ποια
είναι αυτά τα µέτρα που βάζετε; Βάζετε αξιολόγηση. Με ποια κριτήρια θα γίνεται η αξιολόγηση; Με το αν αποδίδουν, αν έχουν
πολύπλευρες δραστηριότητες κ.λπ.. Πού; Μέσα στα ερείπια των
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δικαστηρίων, που ένας έχει να κάνει χίλια; Έτσι θα τον αξιολογήσετε; Υπάρχει, όµως, και ασφαλιστική δικλίδα η οποία λέγεται
συνέντευξις. Γιατί έτσι πρέπει να την πούµε, συνέντευξη. Δεν
ξέρω πόσο ποσοστό έχει, αλλά ξέρω από αλλού που είναι 40%.
Τι είναι η συνέντευξη; Είναι -λέει- δοµηµένη. Κι άµα; Ποιος τη
δοµεί; Με τι ερωτήµατα; Είναι υποκειµενική η κρίση σε µια συνέντευξη ή όχι; Είναι. Τι θα κρίνει και ποιον θα προωθήσει ο
άλλος; Αυτόν που είναι πιο αφοσιωµένος και που δεν βγάζει
µιλιά, πιθανά που δεν απεργεί, που δεν κατηγορεί για όλη αυτή
την κατάσταση. Στις προαγωγές το ίδιο.
Είναι, όµως, και ο πέλεκυς των πειθαρχικών ποινών από πάνω.
Αν δεν περνάει µε το µαλακό, αν δεν περνάει µε την υποταγή, θα
περνάει και µε την τιµωρία. Έτσι θέλετε να διαµορφώσετε σε
όλον τον δηµόσιο τοµέα τέτοιους ανθρώπους.
Δεν θα τα καταφέρετε, να είστε σίγουροι, παρ’ ότι µπορεί προσωρινά να είναι δύσκολα. Τα είπε αναλυτικά και η Μαρία Κοµνηνάκα.
Έχει και κάτι ακόµα. Έχω µια απορία. Λέει -και τελειώνω ακριβώς µε αυτό- ότι «οι δικαστικοί υπάλληλοι απαγορεύεται να εκδηλώνουν ή διαδίδουν πολιτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις…
» -που τις περιγράφει- «…κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
ή χρησιµοποιώντας την ιδιότητά τους». Τι σηµαίνει αυτό, ειδικά
το τελευταίο;
Δηλαδή, τι θα κάνουν; Θα απαρνηθούν τα πιστεύω τους; Θα
κάνουν δηλώσεις µετανοίας; Δεν θα τολµάνε να πουν τίποτα; Τι
πάει να πει «χρησιµοποιώντας την ιδιότητά τους». Αφού είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Δεν θα τολµήσουν να µιλήσουν για απεργία;
Δεν θα τολµήσουν να κατηγορήσουν το σύστηµα; Δεν θα τολµήσουν να κατηγορήσουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση; Δεν θα
έχουν λόγο; Θα είναι άφωνοι. Δεν είναι εργαζόµενοι αυτοί; Δεν
πληρώνουν φόρους; Δεν τους αφορά η όλη οικονοµική πολιτική;
Δεν αναφέρω άλλα, να µην καταχρώµαι και τον χρόνο. Τα είπε
αναλυτικά και νοµίζω µε ακριβέστατο τρόπο σε όλους τους τοµείς η εισηγήτρια µας και για την τροπολογία µίλησε και ο Χρήστος Κατσώτης.
Απλά να σηµειώσω, κλείνοντας, τη σιγή νεκροταφείου των
άλλων κοµµάτων για την ουσία, για το τι διοίκηση θέλουν, τι δικαιοσύνη θέλουν και αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν υπερασπίζεσαι το καπιταλιστικό σύστηµα, προσπαθείς να κάνεις
µεταρρυθµίσεις οι οποίες, όµως, δεν γίνονται κι όσες γίνονται
είναι αντιλαϊκές. Είναι περιττό να πω ότι το καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παφίλη.
Έχει κατατεθεί µία τροπολογία, βλέπω ότι είναι και επείγουσες
οι ρυθµίσεις εν όψει των εµβολιαστικών κέντρων, την οποία θέλει
να αναπτύξει ο Υπουργός. Βεβαίως, θα έχετε όλον τον χρόνο,
ίσως και παραπάνω, οι εισηγητές για να απαντήσετε. Κύριε
Υπουργέ, θα παρακαλούσα να µη φύγετε, µήπως υπάρχει κάποια
απορία.
Έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να υποστηρίξω την επείγουσα τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας µε γενικό αριθµό 868 και ειδικό 57, που
αφορά τη λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων.
Όλοι γνωρίζετε ότι όλο και περισσότερες δόσεις είναι διαθέσιµες στη χώρα µας και αυξάνεται ο ρυθµός εµβολιασµού του
πληθυσµού και στο πλαίσιο της Εθνικής Εκστρατείας Εµβολιασµού του γενικού πληθυσµού και µε σκοπό την αύξηση των εµβολιαστικών γραµµών και την επιτάχυνση του έργου,
προστίθενται στα κέντρα εµβολιασµών τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ,
το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου», το «Ωνάσειο», το «Αρεταίειο»
Νοσοκοµείο και το «Αιγινήτειο» Νοσοκοµείο, στα οποία θα µπορούν να διενεργούνται εµβολιασµοί.
Οι διατάξεις τις οποίες καταθέτουµε καθίστανται απολύτως
αναγκαίες µε σκοπό αφ’ ενός, όπως είπα, την αύξηση των διενεργούµενων εµβολιασµών και αφ’ ετέρου την ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας των εµβολιαστικών κέντρων σε σχέση µε το
απασχολούµενο προσωπικό, το ωράριο λειτουργίας και τον
τρόπο αποζηµίωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ειδικότερα, καθιερώνεται η επταήµερη λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων και παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας τους.
Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αποζηµίωσης εκάστης κατηγορίας απασχολούµενου προσωπικού ανά ηµέρα εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η εκκαθάριση των αµοιβών. Και
το πιο σηµαντικό, καθιερώνεται επιπλέον ποσό 20 ευρώ ανά
ηµέρα ανά εργαζόµενο για εκάστη µέρα απασχόλησής του κατά
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, κατ’ αρχάς ως αναγνώριση της προσφοράς στην προσπάθεια εµβολιασµού του γενικού
πληθυσµού και ως ένα κίνητρο συµµετοχής στην εκστρατεία εµβολιασµού.
Με τη λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων και την ενίσχυσή
του συµπληρώνονται και ενισχύονται οι παρεχόµενες λοιπές υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Επιπλέον, προβλέπεται για το απασχολούµενο προσωπικό στα
εµβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναµικότητας, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, και σε αυτή την περίπτωση χορήγηση καθαρού ποσού
ανερχόµενο σε 20 ευρώ ανά εργαζόµενο µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις όπως και στα κέντρα υγείας.
Επίσης, καθορίζεται, ποσό ανερχόµενο στα 20 ευρώ ανά εργαζόµενο για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους κατά τα Σάββατα,
τις Κυριακές και τις αργίες στο προσωπικό των κινητών µονάδων
υγείας του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας.
Και γενικά καθορίζεται ο τρόπος αποζηµίωσης για την απασχόληση του λοιπού προσωπικού των κέντρων υγείας κατά την
εργασία τους το Σάββατο.
Καθιερώνεται, επίσης, η πρόβλεψη ότι για την υλοποίηση του
Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού, στη
διαδικασία εµβολιασµού θα ενταχθούν οι ιδιωτικές δοµές υγείας,
όπως ειδικότερα τα ιδιωτικά πολυιατρεία, ιδιωτικά θεραπευτήρια
και κλινικές, καθώς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και καθορίζεται αποζηµίωση για έκαστο εµβολιασµό.
Τέλος, µε το άρθρο 4 της συγκεκριµένης τροπολογίας ορίζεται
ότι τα µέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού, της Επιτροπής Αντιµετώπισης
Έκτακτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Δίωξη επιτρέπεται µόνο για συκοφαντική δυσφήµιση ή εξύβριση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θέλει κάποιος τον
λόγο για διευκρίνιση;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μόνο αν είναι για
διευκρίνηση για την τροπολογία. Αλλιώς, θα πάρετε µετά τον
λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο µία διευκρινιστική, για να
γραφεί στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε τον λόγο,
κύριε Ξανθόπουλε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, φαντάζοµαι ότι
το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 που λέει «η δίωξη επιτρέπεται µόνο για συκοφαντική δυσφήµιση και εξύβριση», εννοείτε στο πλαίσιο της επιτροπής; Έτσι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτονόητο είναι
αυτό.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαραβέγιας και µετά θα δώσω τον λόγο, αν
το επιθυµεί, στον κ. Ραγκούση, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάω από το τελευταίο, από την κατατεθείσα τροπολογία από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, που
δίνει το στίγµα της συνέπειας των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από αυτό το Βήµα για επιτάχυνση των εµβολιασµών που
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οδηγούν σε γρήγορη υγειονοµική θωράκιση της χώρας, µια
πραγµατική επιχείρηση «Ελευθερία», η οποία πραγµατώνεται µε
κάθε τρόπο, µε κάθε µέσω που διαθέτει αυτή η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πρέπει κανείς ξεκινώντας να αναγνωρίσει το ενδιαφέρον του Υπουργείου Δικαιοσύνης
για τη σταθερή στελέχωση των δικαστηρίων µε διοικητικό προσωπικό. Πρόκειται για ένα θέµα που έχει, βέβαια, να κάνει µε το
ΑΣΕΠ και τη γρήγορη διάθεση για διορισµό επιτυχόντων σε διαγωνισµούς του, όπως δείχνει και η εµπειρία που είχαµε πρόσφατα και στη Μαγνησία µε το Ειρηνοδικείο του Αλµυρού.
Κατεγράφη η θετική παρέµβαση της Κυβέρνησης και βλέπουµε
σήµερα γενικότερα να συµβαίνει κάτι ανάλογο µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρεί τον συνολικό εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της δικαιοσύνης, εστιάζοντας στον
βασικό πυλώνα: στο προσωπικό τους και στις δεξιότητές του.
Επιλύεται οριστικά το ζήτηµα της υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Θεσπίζονται
αντικειµενικοί κανόνες αξιολόγησης όλων των δικαστικών υπαλλήλων. Εισάγεται ένα διαφανές σύστηµα υπηρεσιακής εξέλιξης
των δικαστικών υπαλλήλων µε βάση όλα τους τα προσόντα, αποδεικνυόµενα µε έγγραφα, αλλά και µέσω της δοµηµένης συνέντευξης. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η µοριοδότηση των
δικαστικών υπαλλήλων για τη συµµετοχή τους σε σεµινάρια κατάρτισης. Παρέχεται ετήσια άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
που θα αφορά προγράµµατα κατάρτισης, επιµόρφωσης, αλλά
και µεταπτυχιακά σχετικά µε το αντικείµενο της υπηρεσίας τους.
Δύο ακόµα καινοτοµίες είναι οι νέοι κλάδοι υπαλλήλων που δηµιουργούνται, τεκµηρίωσης και επικοινωνίας του δικαστικού
έργου, που θα στηρίξουν τη δουλειά τόσο των δικαστών, όσο και
των εισαγγελέων.
Θέλω σε αυτό το σηµείο να επισηµάνω ότι είναι λογική η πρόταση των υπαλλήλων των διοικητικών δικαστηρίων για τη συµπερίληψή τους -έχει µια λογική- στο πρόγραµµα κινητικότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν βλέπω κατ’ αρχάς κάποιον λόγο
για τη µη υιοθέτηση ενός εξωστρεφούς µέτρου, που θα διευκολύνει τη ζωή και όσων για οικογενειακούς ή άλλους δικούς τους
λόγους θέλουν να µετακινηθούν σε κάποιον φορέα εκτός δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα λύνει ουσιαστικά και την πολυπλοκότητα της µη ανέλιξης απρόθυµων υπαλλήλων που βρίσκονται σε
φορείς που δεν θέλουν να τους υπηρετούν κατ’ ουσίαν.
Έχω ξαναπεί µε αφορµή παρόµοιες περιπτώσεις, όπως αυτή
του e-ΕΦΚΑ, πως αυτή η απαγόρευση διαπιστωµένα παρεµποδίζει και δηµιουργεί προβλήµατα στην εξέλιξη των υπαλλήλων και
δεν είµαι βέβαιος ότι βοηθάει και τον φορέα όπου υπηρετούν
στην επιτάχυνση του έργου του.
Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια και για την τροπολογία
του Υπουργείου Εργασίας, που έχει να κάνει µε την απονοµή των
συντάξεων και συνδέεται, βέβαια, ευθέως και µε τις παραπάνω
παρατηρήσεις.
Το αρµόδιο Υπουργείο σωστά διαπιστώνει πως το πρόβληµα
στον e-ΕΦΚΑ είναι το διαθέσιµο προσωπικό για την προετοιµασία
και την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης. Είναι αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, ότι εκεί εστιάζεται το ζήτηµα και όχι στην ηλεκτρονική έκδοση συντάξεων ή στις προκαταβολές κύριας
σύνταξης που έτσι και αλλιώς δίνονται ηλεκτρονικά.
Γι’ αυτό τον λόγο, ο κ. Χατζηδάκης επιστρατεύει -µε την καλή
έννοια του όρου- λογιστές και δικηγόρους, που µετά από σχετική
πιστοποίηση θα µπορέσουν να βοηθήσουν τόσο στις κύριες, όσο
και στις επικουρικές συντάξεις. Είναι εξαιρετική ιδέα, που είµαι
βέβαιος πως θα χαρούµε όλοι να δούµε να υλοποιείται η ταχύτατη απονοµή των συντάξεων.
Καθώς, όµως, η διαδικασία πιστοποίησής τους από τους οικείους επαγγελµατικούς συλλόγους και η δηµιουργία των νέων
δοµών συνεργασίας του e-ΕΦΚΑ µε όλους τους ενδιαφερόµενους θα πάρει χρόνο, θα ήθελα να επαναφέρω µια πρόταση που
έχω ξανακάνει από αυτό το Βήµα, σχετικά µε την επιτάχυνση της
απονοµής των εκκρεµών συντάξεων. Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός προγράµµατος εσωτερικής κινητικότητας στον e-ΕΦΚΑ,
που θα βασίζεται στην παροχή στους υπαλλήλους του τόσο οι-
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κονοµικών κινήτρων, όσο και αναγκαίας επανακατάρτισης, προκειµένου να µπορούν να ασχοληθούν µε την απονοµή συντάξεων.
Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ πως στον e-ΕΦΚΑ υπηρετούν
σχεδόν οκτώ χιλιάδες υπάλληλοι, εκ των οποίων ένα µεγάλο ποσοστό ασχολείται µε υποστηρικτικές εργασίες και ένα µικρότερο
µε την απονοµή των παροχών. Υπάρχει εποµένως µέσα στον eΕΦΚΑ και ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναµικό που µπορεί να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Πιο συγκεκριµένα, µε κατάλληλη επανακατάρτιση το προσωπικό αυτό θα µπορούσε να αναλάβει συγκεκριµένα καθήκοντα,
όπως τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, τη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη οφειλόµενων εισφορών
για αυτοαπασχολούµενους ή ελεύθερους επαγγελµατίες και τη
ρύθµιση αυτών, τον υπολογισµό του κόστους εξαγοράς για την
αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης, την έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, τον διακανονισµό οφειλών και βέβαια, την έκδοση σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης,
καθώς και οριστικής συνταξιοδότησης.
Προσωπικά θεωρώ ότι η αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού του e-ΕΦΚΑ είναι εξίσου σηµαντική µε την εξωτερική ενίσχυσή του από δικηγόρους και λογιστές ή µε την απλούστευση
των διοικητικών διαδικασιών.
Σε σχέση µε αυτό το τελευταίο, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι
τα αντίστοιχα µέτρα απλοποίησης που περιλαµβάνονται στην κατατεθείσα από τον Κωστή Χατζηδάκη τροπολογία είναι η απεµπλοκή της εφαρµογής των πλαφόν ασφαλιστικών οφειλών από
περίπλοκες ερµηνείες, που στην πράξη εµπόδισαν αγρότες και
ελεύθερους επαγγελµατίες να πάρουν σύνταξη, η υποχρεωτικότητα της προσωρινής σύνταξης και της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και βέβαια, η
αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ, που σήµερα είναι σε
αµφισβήτηση µεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ.
Το πρόβληµα του e-ΕΦΚΑ είναι αναµφισβήτητα, κύριοι συνάδελφοι, πολύ σύνθετο και τα µέτωπα τα οποία πολεµά το Υπουργείο Εργασίας είναι πολλά. Θεωρώ πως είναι και δική µας ευθύνη
ως Βουλευτών να στηρίξουµε την Κυβέρνηση σε αυτή τη µεγάλη
προσπάθεια, συνεισφέροντας µε δικές µας προτάσεις. Διότι τέτοια θέµατα µεγάλα, όπως το ασφαλιστικό, µπορούν να λυθούν
µόνο µε συνεργασία και τη γενικότερη θετική συµµετοχή της κοινωνίας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Στη συνέχεια τον λόγο θα πάρει, µόλις τακτοποιηθεί το
έδρανο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ραγκούσης. Αµέσως µετά θα µπούµε στον κύκλο οµιλητών µε
Webex, µε πρώτο οµιλητή τον κ. Δηµήτρη Κούβελα. Παρακαλώ,
να ετοιµάζεται.
Κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό, για τα υπέρ και τα κατά, για
την άποψη που έχουµε στο σύνολο και στα επιµέρους άρθρα
έχουν κατ’ επανάληψη αναφερθεί οι συνάδελφοι Βουλευτές και
πρωτίστως ο εισηγητής µας, ο αρµόδιος τοµεάρχης κ. Ξανθόπουλος, ο οποίο νοµίζω µε απόλυτα τεκµηριωµένο τρόπο σας
έχει εξηγήσει πού συµφωνούµε, πού διαφωνούµε και όπου διαφωνούµε, γιατί διαφωνούµε.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα νοµοσχέδια εκείνα που θα
µπορούσε κάποιος, ακόµα και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
να µην πάρει τον λόγο. Αλλά από την άλλη, και να θέλει κανείς
να αγιάσει, δεν τον αφήνετε και εσείς προσωπικά, κύριε Τσιάρα.
Μέχρι τώρα µπορούσε να πει κανείς ότι για κάθε νόµο που η
Κυβέρνηση εισηγείται στην Εθνική Αντιπροσωπεία, φέρνετε και
µία τροπολογία αιφνιδιαστικά, εκτός διαβούλευσης, εκτός συζήτησης, εκτός προβληµατισµού, εκτός κάθε κανόνα σχετικού µε
αυτό που ονοµάζουµε και αποκαλούµε κατ’ επανάληψη καλή νοµοθέτηση.
Σήµερα µε αυτό που κάνατε, κύριε Τσιάρα, νοµίζω ότι ανοίξατε
έναν εντελώς καινούργιο, αλλά δυστυχώς όχι ρόδινο δρόµο. Το
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αντίθετο, έναν ανώµαλο, έναν επικίνδυνο δρόµο για το νοµοθετείν.
Γιατί στην πραγµατικότητα τώρα, για όσους έχουν µία στοιχειώδη εµπειρία γύρω από τη νοµοθέτηση, τι είναι φανερό; Είναι
φανερό ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ήρθε ένας νόµος για
να κρυφτεί πίσω από αυτόν µία δυσώδης, µία απαράδεκτη τροπολογία που εµφανίστηκε νύχτα -χθες το βράδυ- στο ελληνικό
Κοινοβούλιο και ακόµα χειρότερα εν µέσω πανδηµίας, επιβεβαιώνοντας τους πιο σκληρούς επικριτές αυτής της Κυβέρνησης
που τη χαρακτηρίζουν ως µία κυβέρνηση κυριολεκτικά αδίστακτη, ίσως την πιο αδίστακτη που έχει γνωρίσει ο τόπος, που εν
µέσω πανδηµίας δεν αυτοπεριορίζεται, δεν βάζει όριο, δεν βάζει
φρένο στον τρόπο µε τον οποίο κυριολεκτικά παρεµβαίνει σε κρίσιµους θεσµούς για την κοινωνία, για την οικονοµία προκειµένου
να τους στρέψει εκεί που επιθυµεί, εκεί που επιδιώκει, εκεί που
έχει δεσµευτεί να τους στρέψει, προφανώς σε ένα από τα συµβόλαια που είχε συνάψει ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά κιόλας.
Φέρατε, λοιπόν, µία τροπολογία, µε την οποία εν µέσω πανδηµίας και πίσω από αυτό το, κατά τα άλλα, αθώο και ανύποπτο νοµοσχέδιο, αλλάζετε εκ βάθρων τη διαδικασία µε την οποία
ορίζεται ο επικεφαλής της αρχής για την καταπολέµηση του µαύρου χρήµατος, του εγκληµατικού χρήµατος. Και κάνετε δύο αλλαγές, µία δευτερεύουσας σηµασίας και µία µείζονος σηµασίας.
Είναι δευτερεύουσας σηµασίας, κατά την προσωπική µου
άποψη, το ότι απλώς προβλέπετε πως αντί να είναι εν ενεργεία
ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αυτός που µπορεί να καταλάβει τη θέση του επικεφαλής, τώρα θα µπορεί να είναι και επί
τιµή, θα είναι και µετά την ενεργό υπηρεσία του. Αυτή είναι η δευτερεύουσα αλλαγή.
Η µείζονα αλλαγή που κάνετε, κύριε Τσιάρα, και που, κατά τη
γνώµη µου θα τη φορτωθείτε ολόκληρη -και ο κ. Μητσοτάκης ως
Πρωθυπουργός και εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης- είναι ότι
αλλάζετε το µεγάλο και το κρίσιµο θέµα, ποιος είναι, δηλαδή,
εκείνος, ποιο είναι το υποκείµενο εκείνο που αποφασίζει τον ορισµό του επικεφαλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
µπορεί να τον επιλέξει ο…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αφήστε αυτή την τυπική δικαιολογία,
κύριε Τσιάρα, και µην υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας. Αυτή είναι
µια τυπική δικαιολογία που επιβεβαιώνει όλα όσα είπα και όλα
όσα θα πω. Γιατί αυτό που αλλάζετε, αν δεν κάνω λάθος από τη
σύσταση του θεσµού, από το 2008 για πρώτη φορά, για το οποίο
η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, η κ. Πελώνη, σήµερα -αν έχω πληροφορηθεί σωστά από την ειδησεογραφία- δήλωσε άγνοια, δεν
είναι απλώς ότι βάζετε τον επί τιµή, που επειδή είναι επί τιµή δεν
µπορεί να τον ορίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο. Δεν είναι
αυτή η σειρά µε την οποία πήγατε. Η σειρά είναι η ανάποδη.
Επειδή θέλετε να φύγει ο ορισµός του επικεφαλής από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο και να περάσει στη δική σας ευχέρεια
και στη δική σας επιλογή, ως Κυβέρνηση, δηλαδή στην επιλογή
του κ. Μητσοτάκη πρωτίστως και δευτερευόντως στη δική σας,
βάζετε τον επί τιµή για να µπορέσετε να τον διορίσετε εσείς. Και
ενώ στην Ελλάδα υπήρχε µία ανεξάρτητη πηγή εξουσίας, όπως
είναι η δικαστική εξουσία, µε βάση την οποία οριζόταν ο επικεφαλής για την πάταξη του εγκληµατικού, του βρώµικου χρήµατος, τώρα ο Μητσοτάκης και ο Τσιάρας φέρνουν τροπολογία
νύκτας, µέσα στην πανδηµία, για να ορίζουν οι ίδιοι τον επικεφαλής για την πάταξη του µαύρου χρήµατος, του εγκληµατικού
χρήµατος.
Αυτή είναι η µείζονα αλλαγή που κάνετε.
Όπως σας είπαν και προηγουµένως οι συνάδελφοι, ήδη -αυτό,
όµως, ήταν αναµενόµενο- για το δευτερεύον, κατά τη γνώµη µου,
θέµα εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
και σας ζητούν να την αποσύρετε. Για το δευτερεύον, όµως,
θέµα.
Το µείζον θέµα είναι ότι σε µια ανεξάρτητη αρχή, που ήταν θεσµικά, νοµοθετικά και συνταγµατικά υποχρεωµένη να µάχεται για
την καταπολέµηση του µαύρου και εγκληµατικού χρήµατος, καταλύετε αυτή την ανεξαρτησία, χειραγωγείτε αυτή την ανεξάρτητη αρχή και θα ορίζετε πλέον εσείς τον επικεφαλής αυτής
προφανώς -τα ευκόλως εννοούµενα παραλείπονται- για να εκ-
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πληρώσετε τα συµβόλαια που έχετε υπογράψει µε όλους όσοι
έχουν συµφέρον να αντιµετωπιστούν όχι όπως µέχρι τώρα η διαδικασία όριζε -µέσα από µια ανεξάρτητη αρχή, µε έναν ανεξάρτητο επικεφαλής, που έχει όλα τα εχέγγυα της ανεξαρτησίαςαλλά µέσα από τον κολλητό που θα βάζετε εσείς πια.
Στις 3 Σεπτεµβρίου του 2019, κύριε Τσιάρα, δηλαδή επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, το Υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε ένα
δελτίο Τύπου το οποίο ανέφερε -πανηγύριζε τότε και δικαιολογηµένα- ότι η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την οµάδα
χρηµατοοικονοµικής δράσης Financial Action Task Force, FATF,
στο διαδικτυακό τόπο της FATF, αποτυπώνει -για αυτό πανηγύριζε τότε- τη βελτίωση της θέσης της χώρας µας στο πεδίο των
κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέµηση του ξεπλύµατος χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Έλεγε το Υπουργείο Οικονοµικών επί κυβέρνησης Μητσοτάκη:
«Σύµφωνα µε την εν λόγω έκθεση η Ελλάδα κατατάσσεται στην
πρώτη κατηγορία χωρών υπό κανονική παρακολούθηση µε
υψηλό βαθµό συµµόρφωσης και αποτελεσµατικό σύστηµα πρόληψης και καταπολέµησης του ξεπλύµατος χρήµατος.».
Συµπληρώνει, βέβαια -για να ακούσετε ολόκληρη την αλήθεια
και όχι τη µισή- και την εξής παράγραφο το Υπουργείο Οικονοµικών επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί, προφανώς, δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά: «Η εν λόγω κατάταξη στην
υψηλότερη κατηγορία χωρών είναι αποτέλεσµα µιας διαδικασίας
αξιολόγησης της χώρας που είχε ξεκινήσει και δροµολογηθεί
από την προηγούµενη κυβέρνηση…» - δηλαδή, την κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα- «…στην οποία συµµετείχαν στελέχη της δηµόσιας διοίκησης…» κ.λπ..
Αυτά για τα οποία πανηγύριζε τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
είναι αυτά που σήµερα γκρεµίζονται. Διότι από την ώρα που θα
γίνει η ενηµέρωση -προφανώς ήδη τρέχει στο διαδίκτυο η πληροφορία, ειδησεογραφικά- ότι καταλύετε την ανεξαρτησία, χειραγωγείτε την ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέµηση του
ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος, η ζηµιά που θα προκαλέσετε στη
χώρα θα είναι ανυπολόγιστη, κύριε Τσιάρα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δηλαδή
όλες…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: …και εσείς προσωπικά και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί η Ελλάδα από αυτήν εδώ την κατάταξη, για την
οποία πανηγυρίζατε και η οποία οφειλόταν στη δουλειά που είχε
γίνει από την προηγούµενη κυβέρνηση, τώρα πια θα καταρρεύσει. Γιατί όλοι ξέρουν τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραµίδια, ξέρουν
τι στήνετε µέσα από αυτήν εδώ την τροπολογία, τη δυσώδη τροπολογία που εµφανίσατε χθες το βράδυ στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και το ερώτηµα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξής:
Αυτά δεν τα ξέρει ο κ. Τσιάρας, δεν τα ξέρει ο κ. Μητσοτάκης;
Προφανώς τα ξέρουν όλα αυτά, ακόµα κι αν εµφανίζεται η κ. Πελώνη να τα αγνοεί.
Ας φανταστούµε, λοιπόν, το µέγεθος των εξαρτήσεων που
κουβαλάει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, για να υποχρεούται και να
φέρνει µια τέτοια τροπολογία η οποία δεν υπάρχει καµµία απολύτως αµφιβολία για το πού ακριβώς στοχεύει, που ακριβώς σκοπεύει.
Έχετε βαλθεί να επιβεβαιώσετε, κύριε Τσιάρα, όλους εκείνους
που ανησυχούν για την πορεία της χώρας, όλους εκείνους που
λένε και ξαναλένε ότι πάτε να κάνετε την Ελλάδα, Κολοµβία. Κάνετε τα αδύνατα - δυνατά να τους επιβεβαιώσετε και πια να µας
επιβεβαιώσετε. Γιατί -πολύ κατηγορηµατικά σας το λέω- σας καταγγέλλουµε µε τον πιο επίσηµο και πιο κατηγορηµατικό τρόπο
για αυτή την απαράδεκτη και δυσώδη τροπολογία που φέρατε
για την κατάλυση της ανεξαρτησίας της αρχής για την καταπολέµηση του µαύρου χρήµατος.
Και θα κλείσω µε µία µόνο φράση, κύριε Τσιάρα. Μόνο µία
πολύ βρώµικη κυβέρνηση θα προχωρούσε στην κατάλυση της
ανεξαρτησίας αυτής της ανεξάρτητης αρχής, που είχε σκοπό κανονικά θα έπρεπε να έχει σκοπό- την καταπολέµηση του µαύρου χρήµατος και όχι, βεβαίως, τη συγκάλυψη, τη συµπαράσταση και το κουκούλωµα όλων όσων αντί να βρεθούν ενώπιον
της δικαιοσύνης, τώρα, βεβαίως, θα απολαύσουν τα αγαθά της
διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Ραγκούση.
Και τώρα θα µπούµε στον κατάλογο οµιλητών µε Webex. Τον
λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κούβελας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, σας ακούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου που θα έλεγα ότι κάνει το αυτονόητο.
Στοχεύει δηλαδή στην επικαιροποίηση του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων µετά από είκοσι ένα ολόκληρα χρόνια, προκειµένου
να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήµερα,
κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο για τη χώρα µας που τα προβλήµατα στη δικαιοσύνη είναι µεγάλα και διαχρονικά ιδίως αναφορικά µε την ταχύτητα απονοµής της.
Αξίζουν συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
για όλες τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις στον χώρο της δικαιοσύνης
σε λιγότερο από δύο χρόνια και βέβαια για αυτές που γνωρίζουµε ότι ακολουθούν. Μην ξεχνάµε την ενοποίηση είκοσι πέντε
δικαστικών πιστοποιητικών σε ένα ενιαίο πιστοποιητικό οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τα οποία οι πολίτες έπρεπε να περιµένουν επί ώρες στις θυρίδες υπηρεσιών
κάποιου δικαστηρίου της χώρας. Είχαµε τοµές-ορόσηµο, από
τον θεσµό της δικαστικής διαµεσολάβησης που είχα την τιµή να
εισηγηθώ, µέχρι την ίδρυση δικαστηρίων γρήγορης εξέτασης δηµοσιονοµικών υποθέσεων, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και φτάνουµε σήµερα στον εξορθολογισµό του πλαισίου του Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων.
Η βασική φιλοσοφία του σηµερινού νοµοσχεδίου κινείται προς
δύο κεντρικές κατευθύνσεις. Από τη µια είναι ο εκσυγχρονισµός
του πολύτιµου έργο των διοικητικών υπαλλήλων των δικαστηρίων
µέσω της καινοτοµίας και των καλών διεθνών πρακτικών. Από την
άλλη είναι η γενικότερη αναβάθµιση του τρόπου οργάνωσης των
υπηρεσιών αυτών στα δικαστήρια όλης της χώρας.
Από εµάς τους συναδέλφους µαχόµενους δικηγόρους, που η
ζωή µας είναι όχι µόνο µέσα στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και
στις γραµµατείες των δικαστικών µεγάρων, µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η ανάγκη εκσυγχρονισµού
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Κυρίως όµως θα είναι σπουδαία τα αποτελέσµατα για τους ίδιους τους δικαστικούς υπαλλήλους και τελικά για τους πολίτες.
Επιγραµµατικά αναφέροµαι στις καινοτοµίες του νοµοσχεδίου.
Φέρνει εκσυγχρονισµό των διοικητικών υπηρεσιών στη δικαιοσύνη, σύνδεσή τους µε τις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες και
τα µέσα που προσφέρει η τεχνολογία. Εισάγει σύγχρονες µορφές
µοριοδότησης και επιµόρφωσης του έργου των δικαστικών υπαλλήλων και συµµετοχή τους σε σεµινάρια εκπαιδευτικά. Είναι κάτι
που προβλέπεται σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι σήµερα. Παρέχει
διασφάλιση της ιδιαίτερης θεσµικής ιδιότητας των δικαστικών
υπαλλήλων ως αρωγών στην ορθή απονοµή της δικαιοσύνης.
Δίνει οριστική επίλυση του ζητήµατος της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δηλαδή των υπαλλήλων που µεταφέρθηκαν ή
µετατάχθηκαν στα δικαστήρια µέσω κινητικότητας, πλην όµως
δεν κατέστη δυνατό να στελεχώσουν τις γραµµατείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών. Αυτοί οι υπάλληλοι µπορούν πλέον
να αξιοποιηθούν πλήρως. Θεσπίζει ακόµη δίκαιους και αντικειµενικούς κανόνες αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων και
εισάγει ένα σύστηµα αµερόληπτο για την υπηρεσιακή προαγωγή
και εξέλιξή τους.
Τέλος -και ίσως το πιο σηµαντικό- είναι η σύσταση των δύο
νέων κλάδων εξειδικευµένων δικαστικών υπαλλήλων οι οποίοι θα
επικουρούν τους δικαστές στο δύσκολο και σηµαντικό έργο
τους. Ο κλάδος τεκµηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου
έρχεται σαν κάτι από το µέλλον για το ελληνικό δικαιικό σύστηµα.
Θα υποστηρίζει τους ίδιους τους δικαστές, παρέχοντας µεταξύ
άλλων νοµοθετική νοµολογιακή και βιβλιογραφική τεκµηρίωση.
Ακούµε τους δικαστές να παραπονιούνται συνεχώς ότι δεν βγαίνουν οι χρόνοι εξαιτίας των πολλών υποθέσεων που καλούνται
να εξετάσουν. Αυτοί οι δικαστικοί υπάλληλοι θα τους βοηθούν
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στη συστηµατικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν
χρεωθεί οι δικαστές και τελικά στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης.
Ο κλάδος δικαστικής επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων είναι
ο δεύτερος νέος κλάδος δικαστικών υπαλλήλων. Θα λειτουργήσουν στην αρχή και οι δύο πιλοτικά στα ανώτατα δικαστήρια της
χώρας. Δεν πρόκειται παρά για την εισαγωγή στο δικαιικό µας
σύστηµα καλών διεθνών πρακτικών από συστήµατα όπως της
Γαλλίας, της Γερµανίας, των Ηνωµένων Πολιτειών και βέβαια
είναι πρακτικές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλων διεθνών δικαστηρίων.
Για να λειτουργήσουν όµως όλα αυτά στην πράξη, κύριε
Υπουργέ, οφείλουµε να δούµε επισταµένα και το ζήτηµα στελέχωσης ή υποστελέχωσης, αν θέλετε, το πρόβληµα αυτό των
γραµµατειών σε πολλά δικαστήρια της χώρας. Δεν είναι ένα
απλό τµήµα της δηµόσιας διοίκησης η δικαιοσύνη. Έχει ιδιαιτερότητες, έχει ιδιαίτερη θεσµική υπόσταση και οι δικαστικοί υπάλληλοι αντίστοιχα και έτσι επιτάσσεται ορθή στελέχωση των
υπηρεσιών, αν θέλουµε να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα
και να προστατεύσουµε τελικά την ασφάλεια του δικαίου.
Κύριοι Υπουργοί, µε την ευκαιρία της σηµερινής συζήτησης,
επιτρέψτε µου να σταθώ και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δικηγόροι αυτή την περίοδο και το κάνω µε την ιδιότητα
του µαχόµενου δικηγόρου, έχοντας διαρκώς επαφή µε εκατοντάδες συναδέλφους µου, µε το προεδρείο και τα µέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Για περισσότερο από έναν
χρόνο όλοι αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες. Γνωρίζουµε ότι
τα δικαστήρια υπολειτουργούν, δικαιοδοτικό έργο δεν παράγεται
στ’ αλήθεια, άρα δεν γίνονται δουλειές, ενώ παράλληλα οι υποχρεώσεις των δικηγόρων τρέχουν.
Έχω κάνει αρκετές παρεµβάσεις όλο αυτό το διάστηµα µέσω
κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήµατα των δικηγόρων. Μεταφέρω ακόµη µια φορά δίκαιο αίτηµα του σώµατος να ενταχθεί
έστω και τώρα µεγάλος αριθµός δικηγόρων στο πρόγραµµα επιστρεπτέας προκαταβολής µε εισοδηµατικά κριτήρια, πράγµα
που θα ανακουφίσει ειδικά τους οικονοµικά ασθενέστερους και
τους νεότερους συναδέλφους. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν µε
κλειστά δικαστήρια να καταβάλουν οι δικηγόροι τέλος επιτηδεύµατος, δηλαδή 650 ευρώ τον χρόνο. Τουλάχιστον για το έτος
2020 θα πρέπει να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση.
Δεν µπορώ να µην αναφερθώ σε αυτό το σηµείο, κλείνοντας,
στη νοµοθετική παρέµβαση και στη συζήτηση που έγινε σχετικά
µε την επιτάχυνση απονοµής των συντάξεων. Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ξεχείλισε η υποκρισία σας. Μας είπατε ότι έρχεται ως τροπολογία χωρίς προηγούµενη κοινωνική και πολιτική διαβούλευση, ως παράδειγµα
κάκιστης νοµοθετικής πρακτικής εν µέσω πανδηµίας ποιο ακριβώς πράγµα; Μήπως µπερδεύετε τη σηµερινή συζήτηση µε το
κούρεµα των συντάξεων που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και
την µετατροπή του ασφαλιστικού συστήµατος σε φοροεισπρακτικό µε τον νόµο Κατρούγκαλου;
Εδώ σήµερα εισάγεται µια διαδικασία που θα ξεκαθαρίσει τις
εκκρεµείς αιτήσεις και θα επιταχύνει την απονοµή των συντάξεων. Ξεχνάτε τις περισσότερες από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες αιτήσεις που εκκρεµούσαν, όταν παραδώσατε τα κλειδιά τον
Ιούλιο του 2019 και έβαλε σε τάξη ήδη ο πρώτος Υπουργός Εργασίας της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας; Η δέσµευση του
Πρωθυπουργού είναι να τελειώνουµε µε τις εκκρεµείς αιτήσεις
το ταχύτερο δυνατό. Θα περίµενα να ακούσω ότι είναι και δική
σας επιθυµία, ότι θέλετε περισσότερους ανθρώπους κι ακόµη
πιο ευέλικτες και ψηφιοποιηµένες υπηρεσίες, περισσότερα όπλα
για να πάµε πιο γρήγορα. Αντί αυτού, υπερασπίζεστε τη γραφειοκρατία δυστυχώς.
Θα ήθελα να καταθέσω δύο σκέψεις, προτάσεις επί της ουσίας. Είναι πολύπλοκη η ασφαλιστική νοµοθεσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και την γνωρίζουν καλά λίγοι δικηγόροι και
λογιστές. Έχει, λοιπόν, σηµασία να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην
εκπαίδευση των ελεύθερων επαγγελµατιών που θα πιστοποιηθούν και θα συνδράµουν στην προσπάθεια αυτή του Υπουργείου.
Δεύτερο, θα πρότεινα να υπάρξει πρόβλεψη για κάποιου εί-
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δους rotation των λογιστών και των δικηγόρων που θα αναλάβουν την επεξεργασία αιτήσεων, ώστε να µην προκύψει συγκυριακά µεγάλος φόρτος σε λίγους ανθρώπους µε την
αναπόφευκτη τελικά συνέπεια να έχουµε καθυστέρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον ΕΦΚΑ και τους πολίτες.
Τελειώνω λέγοντας ότι ο εκάστοτε κώδικας λειτουργίας δηµοσίων υπηρεσιών και υπαλλήλων δεν είναι πεδίο ιδεολογικών εµµονών ούτε εργαλείο συγκυριακών κοµµατικών εξυπηρετήσεων.
Είναι το µέσο προκειµένου να λειτουργήσει ορθά και κυρίως αποτελεσµατικά η δηµόσια διοίκηση στο σύνολό της.
Σας καλώ να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου και σας
ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Κούβελα.
Τον λόγο έχει τώρα η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25, η κ. Απατζίδη.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα ανήκει σε αυτά τα υποτιθέµενα επιτελικά νοµοσχέδια
που µας φέρνετε συνεχώς, αυτά που υποτίθεται πως εκσυγχρονίζουν το κράτος και τη διοίκηση. Πολύ αµφιβάλλουµε για αυτό,
διότι, από ότι φαίνεται, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τείνει µάλλον να ενισχύει το υπάρχον δικαστικό κατεστηµένο παρά να το
εκσυγχρονίζει.
Δεν διαφωνεί κανείς πως ο συγκεκριµένος κώδικας θα έπρεπε
κάποια στιγµή να αλλάξει. Το νοµοσχέδιο, όµως, στο οποίο καλούµαστε να τοποθετηθούµε, δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς είναι πολύ λίγο, πολύ κάτω από τις απαιτήσεις και
τις ανάγκες που πράγµατι υπάρχουν, τις οποίες όχι µόνο δεν ικανοποιεί, αλλά ούτε καν γνωρίζει.
Αντίστοιχα, λοιπόν, µε τόσα άλλα επιτελικά νοµοσχέδια που
µας φέρατε, όπως, για παράδειγµα, του Υπουργείου Εξωτερικών, της ΑΔΑΕ, των ΟΤΑ, το εν λόγω νοµοσχέδιο ουσιαστικά καταστρατηγεί την αρχή των ενιαίων κανόνων για το δηµόσιο, διότι
αυτό βλέπουµε να συµβαίνει µέσα από τις στρατιές των µετακλητών υπαλλήλων που προσέθεσε και µέσω των µικρότερων οργανισµών που συνέταξε για φορείς του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Πρόκειται για µια διαφοροποίηση που δεν αφορά στους δικαστικούς µόνο, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς αποτελούν ξεχωριστό
κλάδο. Η διαφοροποίηση αυτή αφορά πλέον και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους τοµείς πληροφορικής, τους νοµικούς, καθώς, επίσης, και τους δύο νεοσυσταθέντες κλάδους
τεκµηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου και δικαστικής
επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων. Έτσι, παρατηρούµε έναν διαχωρισµό των δηµοσίων υπαλλήλων σε υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων.
Το πιο σκανδαλώδες δε εντοπίζεται σε διατάξεις που προβλέπεται απαγόρευση µετατάξεων, ισχνή µοριοδότηση για πτυχία,
µεταπτυχιακά και διδακτορικά εις βάρος της υπερβολικής αξιολόγησης της εµπειρίας και της συνέντευξης. Αυτό, κατά τη
γνώµη µας, δείχνει πως επιδιώκετε ή δίνετε τη δυνατότητα να
πριµοδοτηθούν οι δικαστικοί υπάλληλοι µε λιγότερα προσόντα
που έχουν διοριστεί παλαιότερα, ίσως και προ ΑΣΕΠ.
Κατά την πάγια τακτική σας και στο όνοµα της αριστείας, την
οποία την έχετε κάνει σηµαία εδώ και δύο χρόνια, βλέπουµε για
ακόµα µια φορά αντικειµενικά κριτήρια να αντικαθίσταται από
µια θολή εικόνα µιας συνέντευξης, εµπειρίας, η οποία θα λαµβάνεται υπ’ όψιν ποσοτικά, αλλά όχι ποιοτικά.
Προβλέπονται επιπλέον ειδικές διατάξεις για άδειες, πειθαρχικό, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν από το ειδικό καθεστώς της άσκησης του δικαστικού λειτουργήµατος.
Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός πως τα δικαστήρια αποτελούν για
εσάς ένα ξεχωριστό παραµάγαζο, το οποίο θέλετε να ενισχύσετε
και να ελέγξετε. Προσπαθείτε να εργαλειοποιήσετε τη δικαιοσύνη στο όνοµα του εκσυγχρονισµού και, µάλιστα, πώς;
Χωρίς καν να διαβουλευτείτε µε τους ίδιους τους άµεσα ενδιαφερόµενους, τους ίδιους τους υπαλλήλους, τις προτάσεις και
τις ανάγκες τους, των οποίων αρνείστε να ακούσετε, κύριε
Υπουργέ, όπως, άλλωστε, κάνετε και µε κάθε κοινωνική ή εργασιακή οµάδα, θεωρώντας πως εσείς γνωρίζετε τις ανάγκες κα-
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λύτερα από τους ίδιους. Και µε αυτή την αλαζονική αντίληψη θεωρείτε πως προωθείται τον εκσυγχρονισµό και την αξιοκρατία
και λύνετε προβλήµατα;
Για αυτό βρίσκεστε, κύριοι της Συµπολίτευσης, στη θέση που
βρίσκεστε. Αυτή είναι η δουλειά σας και όλων µας εδώ µέσα, όχι
ο έλεγχος και η εργαλειοποίηση του κάθε θεσµού.
Την ίδια ώρα τα φλέγοντα ζητήµατα του κλάδου παραµένουν,
όπως η πλήρης υποστελέχωση, οι σκανδαλώδεις καθυστερήσεις,
η απόδοση δικαιοσύνης, ζητήµατα άµεσα συνδεδεµένα και αλληλοτροφοδοτούµενα παραµένουν και, βέβαια, οι συνθήκες,
κάτω από τις οποίες οι δικαστικοί υπάλληλοι καλούνται να κάνουν τη δουλειά τους, ιδιαίτερα τώρα µέσα στην πανδηµία χωρίς
κανένα ουσιαστικό µέτρο προστασίας.
Αυτά πώς αντιµετωπίζονται, αλήθεια; Στην καλύτερη περίπτωση µε ένα φιλικό, συγκαταβατικό χτύπηµα στην πλάτη και στη
χειρότερη µε την πλήρη αδιαφορία .
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Άλλωστε, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται και
αυτά που δεν λύνονται είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρα.
Δεν θα µπορούσα, όµως, να µην επισηµάνω πως ένα µέρος
από τον ζήλο που επιδεικνύετε στην προσπάθεια εργαλειοποίησης κάθε κλάδου προς όφελός σας, ένα µέρος του ζήλου που
επιδεικνύετε για να κάνετε δωράκια σε ηµετέρους, για να κάνετε
δωράκια µε απευθείας αναθέσεις στα πάντα, ένα µέρος του
ζήλου που επιδεικνύετε στο ξεπούληµα της όποιας δηµόσιας περιουσίας έχει µείνει πλέον στη χώρα µας, ένα µέρος αυτού του
ζήλου και, µάλιστα, µικρό, αν επιδεικνύατε, και στα φλέγοντα ζητήµατα αυτής της χώρας, αυτός ο τόπος σίγουρα θα ήταν σε
πολύ καλύτερη θέση από αυτή που βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή,
γιατί σε αυτά τα φλέγοντα ζητήµατα δεν βλέπουµε την ίδια ζέση.
Βλέπουµε, όµως, αντίθετα την ίδια αδιαφορία προς οτιδήποτε
διαφορετικό, οτιδήποτε προτείνεται από άλλους πέρα από εσάς
τους ίδιους.
Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως δεν θα έπρεπε αυτό να αποτελεί
έκπληξη για εµάς. Έχει ακουστεί, άλλωστε, και από κυβερνητικά
χείλη πως δεν είστε άνθρωποι των συναινέσεων. Το πρόβληµα
προκύπτει, όµως, όταν η ίδια η πραγµατικότητα έρχεται να διαψεύσει την ορθότητα των αποφάσεών σας µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την πρωτοφανή πανδηµία.
Και, όµως, ακόµα και την πραγµατικότητα δεν διστάζετε να
διαψεύδετε όταν αυτή δεν ανταποκρίνεται στο αφήγηµά σας και
αυτό αφορά σε όλους τους τοµείς, είτε την υγεία είτε την παιδεία
είτε την οικονοµία, στα πάντα.
Από την αρχή της πανδηµίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι είστε εδώ µέσα αυτή τη στιγµή- το ΜέΡΑ25 είχε προτείνει
συγκεκριµένη δέσµη απολύτως λογικών µέτρων µε κύριο άξονα
την ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος, το δίκτυο µαζικών τεστ,
τα οποία µετέπειτα να µετατραπούν σε εµβολιασµούς για να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να εµβολιάζονται, που θα επέτρεπε τη
γρήγορη επιστροφή στην πολυπόθητη κανονικότητα, την οποία
συνεχώς η Κυβέρνηση εξαγγέλλει, αλλά ποτέ δεν έρχεται, µε
αποτέλεσµα την πλήρη εξάντληση των πολιτών και του ΕΣΥ.
Αντίθετα, τι είδαµε από εσάς; Τι βλέπουµε τόσο καιρό; Μία συνεχώς περιοριστική πολιτική που θα είχε κάποιο νόηµα, αν εφαρµοζόταν για την απαραίτητη προετοιµασία της πολιτείας, αλλά
δεν έχει κανένα νόηµα όταν εφαρµόζεται για να αντικαταστήσει
τις υποχρεώσεις της, όταν κατά συρροή µεταφέρετε την ευθύνη
σας στις πράξεις των πολιτών για να µπορείτε να τους κουνάτε
το δάχτυλό µου, όταν απηυδισµένοι, µέσα από ατελείωτους
µήνες εγκλεισµού χωρίς νόηµα, προσπαθούν να πάρουν τη ζωή
τους πίσω.
Το συνειδητοποιείτε, αλήθεια, πως έχετε µέσα σε ένα χρόνο
εξαγγείλει το τέλος της πανδηµίας τρεις και τέσσερις φορές,
ενώ όχι µόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά σαρώνει τα πάντα στο πέρασµά της µε εκατοντάδες συµπολίτες µας να παραµένουν
µέρες ολόκληρες -δέκατη πέµπτη ηµέρα, δέκατη έκτη µέρα- και
δεν έχουν διασωληνωθεί στις ΜΕΘ; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Βέβαια, θα µου πείτε έρχεται ο Πρωθυπουργός και µας λέει
ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Όµως, τι σηµασία έχει αν οι γιατροί τα λένε διαφορετικά;
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Τα ίδια και χειρότερα συµβαίνουν και στην παιδεία και στα εργασιακά και παντού, όπως µε τις επικείµενες αλλαγές που προωθείτε µε την κατάργηση του οκτάωρου και τη νοµιµοποίηση
ουσιαστικά όλων των αυθαιρεσιών που παρατηρούνται στους εργασιακούς χώρους ως δωράκι στους φίλους σας, που είναι φίλα
προσκείµενοι προς τη Νέα Δηµοκρατία, που σίγουρα δεν είναι ο
κόσµος της εργασίας.
Γιατί τα αναφέρουµε αυτά ακόµα µια φορά και µε κάθε ευκαιρία που µας δίνετε;
Γιατί, αν µη τι άλλο, δείχνει τον τρόπο που πολιτεύεστε, κυρίες
και κύριοι της Συµπολίτευσης, βαφτίζοντας, δηλαδή, ως πρόοδο
οτιδήποτε οπισθοδροµικό και αντιδραστικό, διαψεύδοντας συνεχώς την ίδια την πραγµατικότητα µε τη βοήθεια πάντα των καλοταϊσµένων και φιλικών προς εσάς εξαιτίας αυτού «µέσων µαζικής
εξαπάτησης», συντηρώντας και επιβάλλοντας αποτυχηµένες πολιτικές παρωχηµένων εποχών στη νέα, ολιγαρχική τεχνο-φεουδαρχία που µας φέρατε σε µια εποχή που ο τζόγος αποτελεί
επένδυση για το µέλλον, η υγεία και η παιδεία όχι αγαθό, αλλά
προνόµιο και η εργασία χάρη προς τους εργαζόµενους, οι οποίοι
σε λίγο θα πρέπει να λένε και «ευχαριστώ» για την όποια εργασία
τους δίνετε.
Αλήθεια είναι πως εµείς στο ΜέΡΑ25 κυνηγάµε φαντάσµατα
του παρελθόντος, όπως έχει ειπωθεί σε αυτή την Αίθουσα.
Ναι, κύριοι και κυρίες της Νέας Δηµοκρατίας, όντως κυνηγάµε
φαντάσµατα του παρελθόντος. Κυνηγάµε εσάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Απατζίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπύρος Λάππας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µάλλον πρέπει να ξεκινήσω από
το νοµοσχέδιο, γιατί σήµερα στη Βουλή τελικά θα καταλήξουµε
να µη συζητείται ένας κώδικας µε συνταγµατική περιωπή και
πρόβλεψη και αυτό είναι κατάντια για την κοινοβουλευτική διαδικασία, διότι µετά την οµιλία των εισηγητών των κοµµάτων πιο
πολύ ασχολούµαστε µε τις τροπολογίες -επτά, οχτώ, δέκα, εκατό
-είστε ικανοί να φέρετε εκατό τροπολογίες- σ’ έναν κώδικα που
προβλέπεται από το Σύνταγµα.
Θέλω, λοιπόν, σήµερα σε αυτόν τον κώδικα, που αφορά τους
δικαστικούς υπαλλήλους, να τους τιµήσω και να τους συµπεριλάβω ως µια οµάδα στον χώρο της δικαιοσύνης, που πρέπει µαζί
µε τους εφαρµοστές του δικαίου και τους δικηγόρους να απαντήσουν σε ένα πελώριο, κολοσσιαίο ερώτηµα που ταλανίζει τη
χώρα µας: Τι είναι δικαιοσύνη και πώς απονέµεται; Και είναι ένα
ερώτηµα πελώριο που διαδέχεται ένα προηγούµενο άλλο ερώτηµα που κυριαρχούσε στα χρόνια των µνηµονίων: Τι είναι δηµοκρατία και πώς κερδίζετε;
Άρα εµείς να µείνουµε στο δεύτερο ερώτηµα και τιµώντας
τους δικαστικούς υπαλλήλους, που µαζί µε τους εφαρµοστές του
δικαίου και τους δικηγόρους, κράτησαν όρθιο αυτό το σπίτι της
δικαιοσύνης απέναντι σε φουρτούνες και τρικυµίες, τους αξίζει,
λοιπόν, διπλή τιµή, γιατί υπερωρίες δεν πληρώνονται, άλλα προνόµια δεν έχουν, παρά µόνο τη συνταγµατική προστασία µε το
άρθρο 92 του του Συντάγµατος.
Και πρέπει πρωτίστως να ακούµε, όταν νοµοθετούµε, αυτούς
που τους αφορά το νοµοσχέδιο. Και αυτούς που αφορά το νοµοσχέδιο είναι πρώτα οι δικαστικοί υπάλληλοι, δεύτερον –ίσως
και καθ’ όµοιο τρόπο- οι εφαρµοστές του δικαίου, που θα έχουν
δίπλα τους τους δικαστικούς υπαλλήλους, όπως προβλέπει το
νοµοσχέδιο. Το πρώτο είναι αυτό.
Δεύτερον, προχθές στην επιτροπή είπα κάτι και αναρωτήθηκα
µήπως δεν έχω δίκιο ή µήπως δεν θα δικαιωθώ. Είπα, λοιπόν,
όταν εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση ένας κώδικας που προβλέπεται από το Σύνταγµα, γενικά ένας κώδικας, που ο κύριος
Υπουργός αποκάλεσε «ιερό ευαγγέλιο», και σήµερα συζητάµε
ένα τέτοιο «ιερό ευαγγέλιο», µήπως έκανα λάθος, αλλά τελικά
δεν κάνω λάθος.
Επέµενα, κύριε Πρόεδρε –και επιµένω- ότι κάθε φορά αυτά τα
«ιερά ευαγγέλια», δηλαδή οι κώδικες, όποιος κώδικας και αν
είναι, που προβλέπεται από τη δικαιική µας τάξη και πολιτισµό,
πρέπει να έρχεται για συζήτηση και ψήφιση µε τη διαδικασία των
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κωδίκων, να είναι δηλαδή το σχέδιο της κεντρικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής και να τοποθετούνται σε αυτό τα κόµµατα και οι φορείς.
Ακούστε σήµερα τι έγινε. Επελέγη η διαδικασία, η συνήθης τακτική διαδικασία νοµοθέτησης µε την ισχύ ενός νόµου και από
το πρωί παρακολουθούµε να παρελαύνουν ένας, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ Υπουργοί που καταθέτουν µε τροπολογία ολόκληρα νοµοσχέδια, που αφορούν εκατοµµύρια
κατοίκους, και δεν επιλέγουν την καλή νοµοθέτηση. Δηλαδή θα
έπρεπε να το κάνουν σε διαβούλευση, να πάρουν τον λόγο οι φορείς, τα κόµµατα και να συζητηθεί όπως αρµόζει σε µια σύγχρονη –δήθεν-, ευρωπαϊκή –δήθεν- χώρα και ευνοµούµενη
πολιτεία.
Αυτό, πραγµατικά, είναι κατάντια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και είναι µια γελοιοποίηση του θεσµού της, να έχουµε
φθάσει τώρα βράδυ και να µην έχουµε συζητήσει ούτε κατά το
10% του χρόνου της Ολοµέλειας για το νοµοσχέδιο του κώδικα
και να συζητάµε τις τροπολογίες των άλφα, βήτα, γάµα, δέλτα
Υπουργών.
Αυτή είναι η επιλογή σας, κύριοι Υπουργοί της Δικαιοσύνης,
που επιλέξατε να το φέρετε ως έναν απλό νόµο και ως κώδικα
και το «λουζόµαστε» σήµερα αυτό όλοι µας. Και τι δεν ακούσαµε
σήµερα! Τα πάντα, εκτός από τον κώδικα.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι έτσι δεν τιµάτε ούτε τη συνταγµατική ρύθµιση ούτε τους δικαστικούς υπαλλήλους ούτε την
έννοια της δικαιοσύνης συνολικά. Νοµίζω ότι δικαιώνοµαι πλήρως, όταν έλεγα ότι η διαδικασία των κωδίκων είναι µια σοφή
πρόβλεψη του Κανονισµού της Βουλής, για να εισάγονται, να συζητούνται και να ψηφίζονται οι κώδικες, ώστε να µην έχουµε αυτό
το φαινόµενο σήµερα της γελοιοποίησης των πάντων. Των πάντων!
Κατ’ αρχάς, πριν περάσω στο νοµοσχέδιο και πω µόνο δύο
λόγια–γιατί έχουν συζητηθεί πάρα πολύ-, θέλω να πω κάτι. Από
την ηµέρα που εισήχθη στη Βουλή για συζήτηση αυτό το ογκωδέστατο νοµοσχέδιο, Πέµπτη βράδυ για να µπει την Παρασκευή
στην επιτροπή –µέσα σε δέκα ώρες!- δεν δώσατε χρόνο ούτε στα
κόµµατα ούτε στους φορείς να εκδηλώσουν το φρόνηµά τους,
την άποψή τους, την τοποθέτησή τους, την ανάλυσή τους.
Πώς διαβάζεται ένα νοµικό κείµενο, όπου κάθε φράση, ένα
«και» αν παραλειφθεί, δεν βγάζει νόηµα; Πώς µελετώνται από τη
νοµική κοινότητα µέσα σε δέκα ώρες διακόσια πενήντα άρθρα;
Και όχι µόνο αυτό, αλλά και οι Υπουργοί και ο εισηγητής µας εξέφρασαν µία δυσανεξία για δήθεν φοβικότητα και διστακτικότητα
από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, παραβλέποντας
τους αρµόδιους φορείς, που τους πυροβολούσαν κατά ριπάς.
Και θέλω να απευθυνθώ ιδίως στον κ. Κώτσηρα, στον νεαρό
συνάδελφο και φίλο, και να του πω το εξής:
Η νοµική επιστήµη, κύριε Κώτσηρα, κύριε συνάδελφε, στηρίζεται σε µία φράση από τα Εθνικά Νικοµάχεια του Αριστοτέλη
«τα πάντα γαρ ενδέχεται και άλλως έχειν», που σηµαίνει ότι για
τα πάντα στη νοµική επιστήµη δεν υπάρχει απολυτότητα, υπάρχει και δεύτερη γνώµη, υπάρχει δεύτερη σκέψη, υπάρχει και δεύτερη λύση. Και αυτό το επανέλαβε ο Θωµάς Ακινάτης στη
λατινική γλώσσα µε τη φράση «timeo hominem unius libri», που
σηµαίνει να φοβάσαι τον άνθρωπο του ενός βιβλίου, δηλαδή της
µίας γνώµης, της µίας άποψης.
Αν λοιπόν, είµαστε δικηγόροι και γενικώς νοµικοί που διακονούµε την ιδέα της δικαιοσύνης, αυτά είναι φρικαλέα επιχειρήµατα και να µην τα ξαναπείτε στο ελληνικό Κοινοβούλιο όταν
συζητάµε νοµοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης! Είναι απαράδεκτο πρωτίστως για τη νοµική κοινότητα και δευτερευόντως
για το πολιτικό σύστηµα.
Με αυτό, λοιπόν, τον κώδικα είναι βέβαιο ότι πολλά θέµατα
ρυθµίζονται θετικά για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Εκείνο που
θα έλεγα είναι το κέντρο των διαφωνιών των κοµµάτων της αντιπολίτευσης είναι οι δύο θεσµοί που εισάγονται.
Και επειδή λέτε ότι διακατεχόµαστε από φοβικότητα και δισταγµό, κύριοι Υπουργοί, δεν πιστεύω να σας διέφυγε η παρατήρηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής που λέει τα
εξής:
Πρώτον, ότι τα καθήκοντα του κλάδου του πρώτου, της τεκ-
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µηρίωσης, είναι γενικώς διατυπωµένα και δεν οριοθετούνται
σαφώς σε σχέση µε το δικαστικό έργο και έτσι γεννάται προβληµατισµός κατά το πόσο παρέχεται –ακούστε το- ασφάλεια δικαίου –αν εννοείτε τι εννοούµε µε τη φράση «ασφάλεια δικαίου»!
Δεύτερον, ότι θα επιβαλλόταν τουλάχιστον, για να διασωθεί η
διάταξη, µία ενδεικτική αναφορά των καθηκόντων που θα ασκούν
αυτοί οι υπάλληλοι, για να δοθεί µια κατευθυντήρια αρχή, ένας
οδηγός προς ναυτιλοµένους, προς τη νοµική κοινότητα, τους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και τους δικαστές, για να γνωρίζουν όλοι για ποιο πράγµα µιλάµε, για τα καθήκοντα, πού
αρχίζουν, ποια είναι τα όριά του, και πού τελειώνουν.
Και όχι µόνο αυτό. Εγώ θα σας µιλήσω τώρα σαν δικηγόρος,
κύριε Κώτσηρα, που είστε νοµικός και το καταλαβαίνετε. Θα µπορούσατε και αρνητικά να το διατυπώσετε. Δηλαδή είτε στην αιτιολογική έκθεση, αλλά και στον νόµο να το διατυπώσετε
αρνητικά για το τι δεν µπορούν να κάνουν τα δύο αυτά όργανα,
οι δύο αυτοί κλάδοι που επιλέγετε. Αρνητικά!
Παραδείγµατος χάριν, να πείτε ότι δεν µπορούν να κάνουν οτιδήποτε έχει σχέση µε καθήκοντα εισήγησης, προεκτίµησης, σε
σχέση µε οποιοδήποτε ουσιαστικό ή και δικονοµικό ζήτηµα ή σε
σχέση µε την εκτίµηση των αποδείξεων. Ούτε καν αυτά δεν
έχουµε επιλύσει και αιωρούνται, στη συνείδηση των νοµικών τουλάχιστον, αν γίνοµαι αντιληπτός ποια είναι τα µεγάλα προβλήµατα των δύο αυτών θεσµών που εισάγουµε.
Και να ήταν µόνο αυτό, δηλαδή η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής, ή να ήταν µόνο τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Έχουµε
µια ολοµέλεια ενός ανωτάτου δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου,
έχουµε την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, έχουµε αυτούς
που τους ενδιαφέρει το νοµοσχέδιο, ο κώδικας, δηλαδή την Οµοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων που αρνούνται την εισαγωγή
αυτού του θεσµού –µην πω πάλι τους λόγους-, να είστε, λοιπόν,
λίγο µεγαλόκαρδοι και γενναιόδωροι. Δεν τρελάθηκαν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και εν κενώ διατυπώνουν επιφυλάξεις
ή και τυχόν άρνηση. Διότι υπάρχει προεργασία –σε νοµικό επίπεδο- αρνητικής στάσης.
Πάει κι αυτό, λοιπόν.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε λίγα λόγια για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Λάππα, ολοκληρώστε. Έχετε πάει στα εννέα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε –κι εσείς είστε και νοµικός και ως
νοµικός καταλαβαίνετε- ότι αν πάµε να επιλύσουµε ζητήµατα της
κορυφής, ενώ ξέρουµε ότι ο πόλεµος στον χώρο της δικαιοσύνης είναι στα πρωτοδικεία και στα εφετεία, αν εκεί δίναµε τη
µάχη, δεν θα είχαν ανάγκη αυτού του θεσµού τα ανώτατα δικαστήρια. Όµως όταν πας να επιλύσεις τέτοια ζητήµατα των ανωτάτων δικαστηρίων, δεν σταµατάς τη ροή του προβλήµατος
προς τα πάνω και ουσιαστικά δεν βοηθάς και τα ίδια.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την τροπολογία για µισό λεπτό.
Το 2019 το Υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε ένα τερατούργηµα,
ένα έγκληµα θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ένα τεράστιο έγκληµα.
Ποιο ήταν; Μετά το δεκαοκτάµηνο να αίρεται η δέσµευση των
προϊόντων εγκλήµατος, όταν µιλάµε για βρώµικο χρήµα, όταν
είναι γνωστό στην Ελλάδα ότι το δικαστήριο το οποίο έχει δεσµεύσει τα προϊόντα του εγκλήµατος, κατ’ ουσίαν, θα δικάσει την
υπόθεση µετά από οκτώ και δέκα χρόνια. Και όταν πλέον βγει η
δικαστική απόφαση, τι θα έχει το ελληνικό δηµόσιο στο ταµείο
του από τα προϊόντα του εγκλήµατος; Μια τρύπα στο νερό!
Και τώρα έρχεστε και ολοκληρώνετε το έγκληµα µε µια κατάπτυστη τροπολογία –κατάπτυστη!- που δεν την χωρά νους νοµικού και λέτε ότι ο πρόεδρος της αρχής της καταπολέµησης του
µαύρου χρήµατος –να µη λέω πολλά λόγια- δεν θα προέρχεται
πλέον από θεσµικό όργανο της διοικητικής δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Λάππα,
έχετε πάει στα έντεκα λεπτά. Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κλείνω µε µια φράση, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, αποκλείουµε το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο να κρίνει
ποιος είναι αρµόδιος από τα στελέχη του και γίνεται αυστηρά µια
πολιτική επιλογή, για να εξυπηρετήσετε συµφέροντα. Σας τα είπε
ο κ. Ραγκούσης.
Όµως, θα σας κλείσω µε το εξής: Αµφισβητούµε ήδη σήµερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την κορωνίδα της ελληνικής δικαιοσύνης και γενικά της δικαιοσύνης. Όπως σας το είπα και χθες, εν τη δικαιοσύνη πάσαι αι
αρεταί. Μάλλον «πάσαι αι αµαρτίαι» είναι και ας µην δικαιωθώ
ποτέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Παρασκευή Βρυζίδου από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Χάρης Καστανίδης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται
να προστεθεί σε σειρά νοµοθετηµάτων, τα οποία εισάγουν ρυθµίσεις µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στον τοµέα της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Θέτει ένα οργανωµένο πλαίσιο
λειτουργίας του σώµατος των δικαστικών υπαλλήλων. Βάζει κανόνες, επιλύει χρόνια προβλήµατα και παράλληλα απλοποιεί τις
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της δικαιοσύνης.
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η καθυστέρηση στην απονοµή δικαιοσύνης στη χώρα µας αποτελεί µείζον ζήτηµα. Ο πολίτης που
προσφεύγει στα δικαστήρια συχνά ταλαιπωρείται για χρόνια
µέχρι την οριστική διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
Είµαστε, λοιπόν, υποχρεωµένοι ως Κυβέρνηση να προτείνουµε
λύσεις, προκειµένου αυτή η κατάσταση να σταµατήσει. Πώς θα
το καταφέρουµε αυτό; Με νοµοθετήµατα, όπως το σηµερινό,
που θέτουν ενιαίους κανόνες, σύµφωνους µε τις αρχές της αξιοκρατίας και της ασφάλειας δικαίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύουµε το έργο των δικαστικών λειτουργών. Εισάγουµε τον θεσµό των υπαλλήλων τεκµηρίωσης και
επικουρίας του δικαστικού έργου, των λεγόµενων «βοηθών δικαστών». Έργο τους η υποβοήθηση των δικαστικών λειτουργιών.
Αποφορτίζουµε, δηλαδή, τους δικαστικούς λειτουργούς από
σειρά καθηκόντων που αποτελούσε έναν αρνητικό παράγοντα
για την έγκαιρη έκδοση αποφάσεων. Η σταχυολόγηση του υλικού των φακέλων, η ταξινόµησή τους και άλλα καθήκοντα µε τα
οποία είναι επιφορτισµένοι λειτουργούν αναµφισβήτητα αρνητικά ως προς την ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης.
Και αυτό συνέβαινε για τον εξής απλό λόγο: Όλοι οι δικαστές
ανάλωναν πολύ περισσότερο χρόνο για πράγµατα που δεν αφορούσαν τον σχηµατισµό της δικανικής τους κρίσης. Απασχολούνταν, δηλαδή, περισσότερο µε την ταξινόµηση του υλικού σε
σχέση µε την έκδοση των αποφάσεων, που είναι το κατ’ εξοχήν
έργο µε το οποίο είναι επιφορτισµένοι.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται να επιλύσει αυτό το ζήτηµα. Δίνει στον δικαστή την απαραίτητη βοήθεια που χρειάζεται,
προκειµένου να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο έργο του. Παράλληλα, εξασφαλίζει ότι την υποβοήθησή του θα αναλάβουν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσωπα που µπορούν να
ανταποκριθούν σε αυτό το έργο, οι ονοµαζόµενοι «βοηθοί δικαστών». Εξασφαλίζεται απόλυτα ότι οι βοηθοί θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να ανταποκριθούν σε αυτό το δύσκολο
έργο που απαιτεί αναµφισβήτητα νοµικές και εξειδικευµένες
γνώσεις.
Θέτουµε έτσι τις βάσεις, πάντα µε διαφανείς διαδικασίες, για
την ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης, η οποία είναι και το ζητούµενο.
Επίσης, θεσπίζεται η δηµιουργία Κλάδου Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων. Η δηµιουργία αυτού του κλάδου ήταν
απολύτως αναγκαία. Στην εποχή µας η αλήθεια µπορεί να παραποιείται πολύ εύκολα. Το περιεχόµενο µιας δικαστικής απόφασης
µπορεί να διαστρεβλωθεί, να καταστεί αντικείµενο παραπληροφόρησης. Κατά συνέπεια οι δικαστικοί λειτουργοί δεν πρέπει να
είναι αποκοµµένοι από την κοινωνία.
Οφείλουµε να διασφαλίσουµε την απονοµή της δικαιοσύνης
από διαστρεβλώσεις κάθε είδους, είτε αυτό οφείλεται σε ελλιπή
ενηµέρωση είτε σε κακόβουλους στόχους. Για τον λόγο αυτό
ιδρύεται ο συγκεκριµένος κλάδος µε σκοπό την ακριβή, έγκαιρη
και έγκυρη πληροφόρηση του πολίτη, σχετικά µε τη λειτουργία
του δικαστικού λειτουργήµατος.
Οι εν λόγω εξειδικευµένοι υπάλληλοι θα λειτουργούν επιβοηθητικά ως σύνδεσµος της δικαιοσύνης µε την κοινωνία. Ενισχύεται έτσι η πεποίθηση του πολίτη προς το κράτος δικαίου.
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Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία αµφοτέρων των παραπάνω κλάδων προβλέπεται ενδελεχής εκπαίδευση των διορισθέντων σε
αυτούς υπαλλήλων. Διασφαλίζεται έτσι µέσω της όσο το δυνατόν
αρτιότερης εκπαίδευσης το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Εφόσον η πιλοτική σύσταση αυτών των κλάδων αποφέρει τους
αναµενόµενους καρπούς, η Κυβέρνηση είναι έτοιµη να προχωρήσει στην επέκτασή τους και σε άλλα δικαστήρια της χώρας,
ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες.
Επιπρόσθετα, µε το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργείται ένα συγκεκριµένο και επαρκές πλαίσιο για τη διαδικασία αξιολόγησης
των δικαστικών υπαλλήλων. Εισάγονται εχέγγυα που εξασφαλίζουν την πραγµατική και όχι την εικονική αξιολόγηση. Για πρώτη
φορά εισάγεται η αξιολόγηση των προϊσταµένων από τους υφισταµένους τους, ενώ ενισχύεται και η συµµετοχή των δικαστικών
υπαλλήλων σε προγράµµατα επιµόρφωσης.
Τέλος, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβληµα µε τη µονιµοποίηση
πλέον των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που
είχαν τοποθετηθεί µέσω της κινητικότητας σε θέσεις δικαστικών
υπαλλήλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση συνεχίζει στον
δρόµο των πράξεων και των έργων. Συνεχίζει τον εξορθολογισµό
του κράτους, ενισχύει τη σχέση εµπιστοσύνης κράτους-πολίτη
και κυρίως βελτιώνει την καθηµερινότητα και τη ζωή των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Βρυζίδου και για την τήρηση του χρόνου.
Σειρά έχει τώρα ο κ. Χάρης Καστανίδης και µετά να ετοιµάζεται ο κ. Πλεύρης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Καστανίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συνιστούσα µεγαλύτερη ψυχραιµία και αυτοσυγκράτηση
στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας σχετικά µε το µεταρρυθµιστικό µπρίο της Κυβέρνησης.
Και αυτό το τονίζω, κύριε Πρόεδρε, γιατί κινδυνεύουµε να υποστούµε ανήκεστον βλάβη µε τις µεταρρυθµίσεις της Κυβέρνησης.
Για να δώσω µερικά παραδείγµατα πριν ασχοληθώ µε το νοµοσχέδιο, αν και αυτό που θα πω τώρα δα είναι ενασχόληση µε
το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης: Δεν είναι δυνατόν ένας κώδικας,
ο Κώδικας των Δικαστικών Επιµελητών, να γίνεται ένα απέραντο
καλλιεργήσιµο χωράφι τροπολογιών άλλων Υπουργείων.
Συµφώνησα µε την πρόθεση και την απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης να συζητηθεί ο κώδικας όχι µε τη διαδικασία των
κωδίκων, αλλά µε τη διαδικασία της κοινής νοµοθέτησης, προκειµένου να έχουµε τη δυνατότητα να διορθώσουµε πράγµατα,
αλλά από το σηµείο αυτό µέχρι του σηµείου να κατατίθενται έξι
πολυσέλιδες τροπολογίες διαφόρων Υπουργείων -υπουργικές
τροπολογίες- οι οποίες µάλιστα τροπολογίες από τη στιγµή που
κατατέθηκαν υπέστησαν πάραυτα και νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
Θεός φυλάξοι για τη νοµοθέτησή σας!
Φτάνουµε έτσι στο σηµείο να έχουµε αυτό το φαινόµενο της
τεράστιας έκτασης χωραφιών καλλιεργήσιµων από τις επιθυµίες
κατά βούληση των Υπουργών και της Κυβέρνησης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό εξηγεί γιατί είπα προηγουµένως ότι
κινδυνεύουµε να υποστούµε ανήκεστον βλάβη από τις µεταρρυθµίσεις της Κυβέρνησης.
Τώρα µία, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, από τις τροπολογίες που καταθέσατε εσείς -εάν δεν µε απατά η µνήµη µου και
συνήθως δεν µε απατά- η µε γενικό αριθµό 867, προβλέπει ότι
εφεξής επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυµα του
βρώµικου χρήµατος µπορεί να είναι είτε εν ενεργεία είτε επί τιµή
εισαγγελείς.
Τώρα, έχω λόγο να σας ελέγξω, όπως γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι και γνωρίζετε και εσείς, διότι είµαι ο ιδρυτής της αρχής
για το ξέπλυµα του βρώµικου χρήµατος, την οποία, όπως ξέρετε,
η Κυβέρνησή σας, οι παλαιότερες κυβερνήσεις σας, οι πολιτικοί
προκάτοχοί σας και πρόγονοί σας την είχαν µια παραπεταµένη
στη γωνία απλή υπηρεσία. Την κατέστησα, λοιπόν, ανεξάρτητη
αρχή, την οργάνωσα σε τρία τµήµατα µε πολύ σηµαντικές αρµο-
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διότητες και µάλιστα, πρώτος επικεφαλής της µε απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου ήταν ο Αντεισαγγελεύς του
Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης.
Τώρα, θέλετε να προσθέσετε και τους επί τιµή. Γιατί; Η απάντηση είναι στη διαδικασία επιλογής: Ένας εν ενεργεία εισαγγελέας επιλέγεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο. Ο επί
τιµή, τον οποίο θα ορίσετε µε όλες τις τιµές, θα επιλέγεται από
σας, δηλαδή µε υπογραφή απόφασης κοινής του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Οικονοµικών και θα προστρέχει και
η ελεγχόµενη από την κυβερνητική Πλειοψηφία Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας να διατυπώσει γνώµη, δηλαδή η Πλειοψηφία της Βουλής, ελεγχόµενη κοµµατικά από τη Νέα Δηµοκρατία
θα συναινέσει στην Πλειοψηφία της Κυβέρνησης, ελεγχόµενη
κοµµατικά επίσης από τη Νέα Δηµοκρατία. Λέω «ελεγχόµενη
κοµµατικά», γιατί υπάρχουν και ορισµένοι νεόδµητοι δεξιοί, όπως
υπήρχαν και µερικοί νεόδµητοι αριστεροί στην κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Επιλέγετε, συνεπώς, για µια κρίσιµη ανεξάρτητη αρχή έναν άνθρωπο που θα είναι δικός σας. Εύγε! Επιβεβαιώνεται για ακόµη
µία φορά το µεταρρυθµιστικό µπρίο της Κυβέρνησής σας.
Επειδή δε θέλω να πω δύο λόγια και για αυτά τα οποία αφορούν τον Κώδικα Δικαστικών Επιµελητών, θα σας παρακαλέσω
και θα σας ζητήσω να µην επιχειρήσετε να περάσετε τη διάταξη.
Όταν λέω να µην επιχειρήσετε, βεβαίως, µπορείτε να το κάνετε
γιατί έχετε την πλειοψηφία, άφοβη και ατρόµητη πλειοψηφία
έναντι της λογικής και του καθήκοντός της!
Όµως, να µην το επιχειρήσετε, το λέω µε την έννοια της έκκλησης που απευθύνω να µην το κάνετε. Μην παραβιάζετε τους
κανόνες διαφάνειας. Μην εισάγετε το γνωστό καθεστώς της δεξιάς επιτήρησης που το ξέρει πολύ καλά η παράταξή σας δεκάδες χρόνια τώρα. Μην καταργείτε κανόνες διαφάνειας που έχουν
ορίσει άλλοι. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγµατα που θα µπορούσα να αναφέρω από τη σύντοµη κυβερνητική θητεία από το
2019 µέχρι τώρα.
Λοιπόν, θα συνοψίσω τη συζήτηση που κάναµε στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Είναι θετική η διάταξη για την εισαγωγή των
βοηθών δικαστών. Προτείνω ξανά, κρατήστε δυνατότητα, εξουσιοδοτική διάταξη υπουργικής απόφασης, να οριστούν οι παράµετροι για την άσκηση των καθηκόντων τους και να µην αφεθεί
η διαχείρισή τους, των ανθρώπων δηλαδή που θα προσληφθούν
και των καθηκόντων τους, µόνο στους προϊσταµένους των δικαστηρίων.
Δεύτερον, τα πτυχία κατά την κρίση των δικαστικών υπαλλήλων όταν πρόκειται να καταλάβουν θέσεις ευθύνης πρέπει να µοριοδοτούνται µε τον ίδιο τρόπο, όπως γίνεται σε όλο τον δηµόσιο
τοµέα. Θα µπορούσα για λόγους κλαδικής προσήλωσης και συντεχνιακής λογικής να συναινέσω στο ότι τα πτυχία της νοµικής
πρέπει να παίρνουν παραπάνω µόρια από ό,τι των άλλων. Δεν το
κάνω. Όλα τα πτυχία, όπως συµβαίνει σε όλον το δηµόσιο τοµέα,
πρέπει να µοριοδοτούνται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αλλάξτε
τη µοριοδότηση της δοµηµένης συνέντευξης και του καταπληκτικού εφευρήµατος της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για
τα σεµινάρια που θα παρακολουθούν οι υποψήφιοι να κριθούν
για θέσεις προϊσταµένων, για θέσεις ευθύνης. Μειώστε έως εξαφανίσεως τα µόρια των σεµιναρίων και µειώστε τα µόρια της δοµηµένης συνέντευξης για να υπάρξει καλύτερη εσωτερική ισορροπία.
Τρίτον, σκέφτοµαι ότι µπορεί ήδη να το προτείνετε -νοµίζω το
είδα και στις νοµοτεχνικές σας βελτιώσεις- να ισχύσει ο κανόνας
που ισχύει σε όλον τον δηµόσιο τοµέα, ότι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να διεκδικήσουν θέση προϊσταµένων τµήµατος όταν λείπουν οι πτυχιούχοι που µπορούν να
διεκδικήσουν και δικαιούνταν να διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις.
Σας το είχε πει µε πολύ µεγάλη σαφήνεια κοινοβουλευτική επιτροπή και η κ. Αδαµοπούλου.
Τέλος, σας παρακαλώ να προβλέψουµε για πολλούς άξιους
δικαστικούς υπαλλήλους µε υψηλά τυπικά προσόντα, µε πτυχία,
µεταπτυχιακά ή διδακτορικά, τη δυνατότητα µε µια ποσόστωση
να περνούν στο Σώµα αυτών που αύριο θα είναι δηλαδή οι επίκουροι των δικαστών, στο Σώµα δηλαδή των Βοηθών Δικαστών.
Ξέρω ότι δεν αποκλείονται από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.
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Ενδεχοµένως, όµως, θα µπορούσαµε να κάνουµε ένα παραπάνω
βήµα και να προβλέψουµε επί του συνολικού αριθµού αυτών που
θα προσληφθούν ένα ποσοστό που θα αντιστοιχεί στους υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους µε υψηλά βεβαίως προσόντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καστανίδη.
Κύριε Υπουργέ, η τροπολογία είναι έτοιµη;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακόµα δεν έχει
έρθει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σε λίγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, γίνεται µια συζήτηση, µέσα σε ένα κλίµα
που έχουµε βιώσει από την πανδηµία και µε τα προβλήµατα που
υπάρχουν και την προσπάθεια που κάνουµε όλοι µας να περιορίσουµε τη διασπορά της. Παράλληλα γίνεται αυτή η συζήτηση
και µια ηµέρα που παρά την πανδηµία, όπως έχετε πληροφορηθεί, η Κυβέρνηση συνεχίζει προκειµένου σε µεγάλο βαθµό να περιορίσει φορολογικές αδικίες που είχαν γίνει και να βοηθήσει
όλες τις παραγωγικές οµάδες, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης
των κινδύνων που υπάρχουν, µε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις.
Θα σταθώ κυρίως στο κοµµάτι µιας κριτικής η οποία έχει γίνει
σήµερα, τόσο αναφορικώς µε την τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας όσο και µε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και µε το ίδιο το νοµοσχέδιο. Θα ξεκινήσω από την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.
Πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί
υπάρχει τόσο µεγάλη φοβία σε όποιον ασκεί ελεύθερο επάγγελµα και είναι δικηγόρος και οικονοµολόγος για το αν µπορεί
να κάνει τη δουλειά που του αναθέτει το νοµοσχέδιο. Υπάρχει
µια ιδεοληψία που προέρχεται κυρίως από την Αριστερά η οποία
τι µάς λέει; Μας λέει ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο το δηµόσιο συµφέρον το διασφαλίζουν µόνο οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Δεν υπάρχει
κανένας άλλος να διασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον. Πέρασε
από εδώ κόσµος και µίλησε πολύ προσβλητικά για δικηγόρους
και οικονοµολόγους. Διότι η ένσταση η οποία θέσατε, πέρα από
τα άλλα τα οποία θα έρθω να αντιµετωπίσω, κυριαρχικά ήταν ότι
µια δουλειά που πρέπει να κάνουν µόνο οι δηµόσιοι υπάλληλοι,
δηλαδή να αξιολογούνε τα στοιχεία για να βγει µία σύνταξη, δεν
µπορεί να την κάνει ο δικηγόρος και ο οικονοµολόγος. Και για
ποιο λόγο δεν µπορεί να την κάνει; Διότι κατά βάση δεν έχει το
τεκµήριο φερεγγυότητας! Δηλαδή η υπογραφή του ανθρώπου
που έχει τελειώσει νοµική και είναι δικηγόρος, που έχει τελειώσει
οικονοµικά και είναι στο Οικονοµικό Επιµελητήριο δεν έχει φερεγγυότητα. Αυτό το ζούµε δυστυχώς. Γιατί αυτή την ιδεοληψία
την έχετε περάσει.
Μάλιστα, όπως ξέρει και ο κ. Κώτσηρας που δικάζουµε στα δικαστήρια, δυστυχώς, το ζούµε και από δικαστές και εισαγγελείς.
Έρχεται µια βεβαίωση δικηγόρου που λέει ότι δεν µπορώ γιατί
είµαι σε άλλο δικαστήριο, και λέει ο εισαγγελέας: «Για να τη
δεχτώ θα µου φέρετε βεβαίωση από τον γραµµατέα του δικαστηρίου ότι είναι εκεί.». Δηλαδή αφερέγγυος κατά τεκµήριο ο δικηγόρος.
Έρχεστε, λοιπόν, εδώ πέρα και τι λέτε σε όλους αυτούς τους
κλάδους. Λέτε ότι εσείς που το κάνετε αυτό σαν δουλειά όταν
σας έρχονται δεν µπορείτε να τα κάνετε και να ανακουφίζεται το
δηµόσιο σύστηµα. Είναι η ιδεοληψία που έχετε ότι όλα πρέπει να
γίνονται από το δηµόσιο. Σας λέει από εδώ ο κ. Χατζηδάκης: «Μα
είναι δυνατόν! Με αυτόν εδώ τον τρόπο θα µπορούµε να εκκαθαριστούν πολύ πιο γρήγορα οι συντάξεις.». Και εδώ πέρα, µε
συγχωρείτε, προβαίνετε εσκεµµένα πλέον -γιατί το γνωρίζετε- σε
µια αδικία του έργου που έχει γίνει. Διότι ο κ. Βρούτσης όταν είπε
στο 80% ήταν τα τέσσερα συγκεκριµένα βήµατα -στο 80% θα
είχαν εκκαθαριστεί οι συντάξεις- να υλοποιηθούν. Και ξεκινήσαµε
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από τον «ΑΤΛΑ» που υπήρχε. Έγινε 31% µε 32% παραπάνω οι
εκκαθαρισµένες συντάξεις από το 2019 στο 2020. Και µε τα άλλα
µέτρα που υπήρχαν θα φτάναµε την 1-1-2022 στα 80%. Αυτό είπε
ο κ. Βρούτσης. Και ο κ. Βρούτσης έχει ακριβώς πέσει µέσα σε
ό,τι έχει πει στο θέµα της εκκαθάρισης των συντάξεων. Έρχεται
τώρα εδώ πέρα το Υπουργείο και εσείς έρχεστε και λέτε «Όχι,
δεν θα το κάνουν οι λογιστές, δεν θα το κάνουν οι νοµικοί». Προσβάλλετε αυτούς τους κλάδους.
Δεύτερο επιχείρηµα. Τι λέτε; Λέτε τελικά -άλλη προσβολή για
τον κλάδο- και να πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ, θα ζητάνε
λεφτά. Αυτό είπατε. Αυτό λέτε σε αυτούς τους κλάδους. Δηλαδή
αυτός που θα πληρώνεται από τον e-ΕΦΚΑ, θα ζητάει και από τον
συνταξιούχο χρήµατα. Γιατί; Διότι τώρα που δεν την κάνει τη
δουλειά του παίρνει χρήµατα. Μα τώρα την κάνει ως νοµικός.
Πληρώνεται από αυτόν που θα πάει. Μετά δεν θα πληρώνεται.
Μπορώ να σας πω εγώ άλλες διαδικασίες που είναι αδιαφανείς. Αλλά διαφανείς διαδικασίες ενός ανθρώπου που είναι ελεύθερος επαγγελµατίας, πιστοποιηµένος, και αναλαµβάνει µια
δουλειά από το δηµόσιο και θα πληρωθεί για αυτή τη δουλειά,
δεν είναι αδιαφανής διαδικασία.
Ακόµα, όµως, αν µπω και στο επιχείρηµα το οποίο λέτε -για να
δείτε τη στρέβλωση έχετε- σας λέω το εξής. Έστω λοιπόν ότι ο
δικηγόρος δήθεν θα επιλέγει κόσµο. Αυτός που θα εκκαθαρίζει,
ο ίδιος ο µηχανισµός ο δηµόσιος, δεν θα ανακουφίζεται να µπορεί να εκκαθαρίζει τις άλλες συντάξεις που αποµένουν; Πάλι δεν
θα ευνοηθεί συνολικά το σύστηµα µε την παραπάνω σύνταξη
που θα εκκαθαρίζονται;
Και αφού λοιπόν προσβάλλετε τους κλάδους των δικηγόρων
και των οικονοµολόγων, έρχεστε να προσβάλλετε και τον κλάδο
των δικαστών. Θα πω για αυτό που ακούστηκε σήµερα! Να πει
κάποιος ότι εγώ κρίνω σκόπιµο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εισαγγελείς επί τιµή και να βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, παρ’ όλο
που βρίσκονται σε θέση ευθύνης σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές.
Ας το πει κάποιος από θέση αρχής. Να πει εγώ θέλω στην αρχή
καταπολέµησης να είναι µόνο εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός. Και να κάτσουµε να το συζητήσουµε αν ευσταθεί ή δεν ευσταθεί. Ευσταθεί; Τότε θα πρέπει να το πάµε και σε όλες τις
ανεξάρτητες αρχές. Θέλετε να δούµε πόσους συνταξιούχους εισαγγελικούς λειτουργούς εσείς βάλατε στις ανεξάρτητες αρχές;
Δηλαδή γιατί για την Επιτροπή Ανταγωνισµού ήταν καλή η κ.
Θάνου ως συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός και δεν είναι
καλός ένας συνταξιούχος επί τιµή εισαγγελικός λειτουργός στην
Αρχή για την Καταπολέµηση Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες;
Κάνατε, όµως, κάτι πιο χυδαίο. Διότι εκεί θα ήταν ένα λογικό
επιχείρηµα, θα λέγατε ότι εµείς σε αυτή τη θέση θέλουµε εν
ενεργεία δικαστικό λειτουργό. Αλλά εδώ ήρθατε και προσβάλατε
την αξιοπιστία αυτού του ατόµου, δηλαδή ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί που είναι επί τιµή θα µπουν σε διαπλοκή µε την Κυβέρνηση για να βρεθούν στη συγκεκριµένη θέση και να έρθουν να
κουκουλώσουν υποθέσεις. Προσβολή συνολικά για όλον τον δικαστικό κλάδο, για όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς. Και
ποιοι το λένε αυτό; Το λέει αυτό, κύριοι συνάδελφοι, το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, καταθέτει στους εισαγγελικούς λειτουργούς για να πει, όχι αυτό το οποίο λέγαµε εµείς, ότι εσείς ήρθατε
και αλλάξατε µια σειρά από διατάξεις, µεταξύ των οποίων και της
ενεργητικής δωροδοκίας, που την κάνατε από κακούργηµα σε
πληµµέληµα και ευνοήθηκαν σειρά υποθέσεων και µάλιστα ο κ.
Τσιάρας, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, στις πρώτες αλλαγές που
έκανε και µε υποδείξεις που έγιναν για θέµατα διαφθοράς άλλαξε από πληµµέληµα πάλι σε κακούργηµα τη συγκεκριµένη διάταξη, αλλά καταλαµβάνει όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις ως
ευνοϊκός νόµος. Δεν έµεινε όµως µόνο σε αυτό ο κ. Κοντονής,
αλλά είπε ότι δεν ήταν µόνο πολιτική η θέλησή σας και πολιτική
η θέση σας για τη µείωση της ποινής, αλλά ότι το κάνατε κατόπιν
συνδιαλλαγής.
Και έρχεστε εσείς, που δεν έχετε να απαντήσετε στον πρώην
Υπουργό σας για ποιον λόγο κάνατε τη δωροδοκία από κακούργηµα πληµµέληµα -που σίγουρα δεν ήταν και στις αρχές της Αριστεράς, εσείς ήρθατε στην εξουσία για την καταπολέµηση της
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διαφθοράς, εµείς όλοι ήµασταν οι διεφθαρµένοι, εσείς ήσασταν
οι καθαροί. Αλλά αυτοί που σήµερα δικάζονται στα δικαστήρια
είναι που πανηγυρίζουν και πίνουν νερό σε όλους τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έναν προς έναν, που µε την ψήφο τους από 1η
Ιουλίου 2019 εφαρµόζεται ότι η ενεργητική δωροδοκία είναι
πληµµέληµα και υποθέσεις όπως η «SIEMENS», υποθέσεις όπως
τα υποβρύχια, πολλές άλλες υποθέσεις που απασχόλησαν την
πολιτική ζωή του τόπου, έγιναν πληµµελήµατα και έχουν παραγραφεί. Εµείς πιστεύαµε ότι ήταν αυτό. Ο κ. Κοντονής είπε κάτι
άλλο, που δεν είναι δική µας δουλειά. Εµείς δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ,
να µπούµε σε κουτσοµπολιό τι εννοεί και τι δεν εννοεί. Εµείς είµαστε η Κυβέρνηση που επανέφερε την ενεργητική δωροδοκία
σε κακούργηµα και αν εσείς την κάνατε για άλλους λόγους να
πάτε να το απαντήσετε στον κ. Κοντονή. Δεν είναι δυνατόν, όµως,
µε αυτό το παρελθόν σας, που πλέον είναι ποινικό µητρώο στον
Ποινικό Κώδικα, να έρχεστε και να µας κάνετε υπόδειξη ότι µια
διαδικασία που εφαρµόζεται σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές ερχόµαστε εδώ να το κάνουµε εµείς µε σκεπτικό να κουκουλώσουµε υποθέσεις.
Το νοµοσχέδιο ως νοµοσχέδιο έρχεται να εξορθολογίσει τις
υπηρεσίες των διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης των δικαστών, δηµιουργεί αντικειµενικούς κανόνες αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων, όπου ορίζονται και τα τυπικά προσόντα και
η αποτελεσµατικότητα. Γίνεται για πρώτη φορά η µοριοδότηση,
εάν υπάρχουν σεµινάρια εκπαιδευτικά. Διότι, ακριβώς, θέλουµε
την καλύτερη κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων.
Θα έρθω στα δύο σηµεία, για τα οποία στην πραγµατικότητα
ακούστηκε κριτική για το νοµοσχέδιο και πραγµατικά µου κάνει
πολύ µεγάλη εντύπωση που ακούστηκε από συνάδελφους δικηγόρους, οι οποίοι έχουν και πολύ µεγάλη εµπειρία στα δικαστικά
πράγµατα. Αναφέροµαι στις δύο υπηρεσίες ουσιαστικά όπως γίνονται µία, αυτή της Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού
Έργου. Κατ’ εξοχήν όλοι µας όσοι ασκούµε σε οποιοδήποτε επίπεδο τη δικηγορία γνωρίζουµε ότι ένα από τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δικαστές είναι ότι πολλές εργασίες
οι οποίες χρειάζονται ένα νοµικό υπόβαθρο και µια ικανότητα παραπάνω σε αυτά τα επίπεδα, ενώ είναι τεχνικές εργασίες, υποχρεούνται να τις κάνουν οι ίδιοι οι δικαστές και χάνεται πολύτιµος
χρόνος από την εργασία, την οποία οι ίδιοι έχουν να κάνουν ως
προς την έκδοση των αποφάσεων. Αυτός ο θεσµός εφαρµόζεται,
από όσο γνωρίζω, σε όλες σχεδόν τις χώρες, τουλάχιστον της
Ευρώπης αλλά και στην Αµερική. Εγώ έχω εµπειρία από τη Γερµανία ότι είναι ο θεσµός του “Rechtspfleger”, που είναι υψηλού
επιπέδου διοικητικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων, που επικουρούν τους δικαστές σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ανεύρεση νοµολογίας που µπορεί να υπάρχει, σε θέµατα που
µπορούν να τους βοηθήσουν, κατ’ εξοχήν θέµα, που το χρειάζονται οι δικαστές. Και τι µας λέει τώρα; Ότι θα πρέπει να πούµε
επακριβώς ποιες είναι οι αρµοδιότητές τους. Μα, αυτές θα οριστούν από τους ίδιους τους δικαστές ή αν χρειαστεί προφανώς
σε εξουσιοδοτική διάταξη. Αλλά οι ίδιοι οι δικαστές θα κρίνουν
ποιο είναι αυτό το έργο το οποίο χρειάζεται και κανένας κίνδυνος
δεν υπάρχει, γιατί εν τέλει ο δικαστής είναι αυτός που θα εκδώσει την απόφαση και θα κρίνει τι βοήθεια χρειάζεται από την υπη-
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ρεσία που τους βοηθά. Το ίδιο ισχύει και µε την υπηρεσία για δικαστική επικοινωνία. Και το “Bundesverfassungsgericht” και το
“Bundesgerichtshof”, ο αντίστοιχος Άρειος Πάγος της Γερµανίας
και το συνταγµατικό δικαστήριο, έχουν υπηρεσίες όπου οι υπάλληλοι ουσιαστικά κάνουν τις ανακοινώσεις, αυτό που συχνά
ακούµε εµείς εδώ πέρα ως «διαρροές». Το έχετε ακούσει; Λέει
«διαρροές από το Συµβούλιο της Επικρατείας για µια απόφαση».
Αυτό το πράγµα γίνεται µε έναν θεσµικό τρόπο σε άλλες χώρες,
στο το τι θέµατα πρέπει να πουν για υποθέσεις που απασχολούν.
Είναι δύο υπηρεσίες που έρχονται πάρα πολύ κοντά στη λειτουργία, όπως λειτουργεί συνολικά σήµερα το δικαιϊκό σύστηµα, και
στο ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και στο Αγγλοσαξωνικό Δίκαιο, είναι
υπηρεσίες που θα βοηθήσουν κατά βάση τους δικαστές, κι είναι
υπηρεσίες που οι δικαστές πάντοτε θα έχουν τον πρώτο λόγο.
Συνεπώς δεν υπήρχε ουσιαστικά άλλη κριτική για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κι αυτή νοµίζω ότι ήταν σε µεγάλο βαθµό –µε
συγχωρείτε που θα το πω- υποκριτική κριτική, να θεωρήσουµε
ότι οι υπηρεσίες υπαλλήλων των δικαστηρίων, που θα επικουρούν τους δικαστές, ουσιαστικά θα αλλάξουν τον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης και κατά κάποιον τρόπο θα επηρεάζουν
τους δικαστές ή θα καλύπτουν τους δικαστές στο έργο τους.
Είναι άλλη µια προσβολή προς τους δικαστές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Με αυτές τις σκέψεις καλούµε όλους σας να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο και σας καλούµε ιδίως στις δύο τροπολογίες τις οποίες
λέτε, η µία είναι στο Υπουργείο Εργασίας και η άλλη έχει να κάνει
µε την Αρχή για την Καταπολέµηση Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές Δραστηριότητες, ακόµα και αν δεν τις ψηφίσετε,
να µην κάνετε κριτική, που προσβάλλει συνολικά τους δικαστικούς, τους δικηγόρους και τους οικονοµολόγους, αλλά η κριτική
σας να περιοριστεί στο γράµµα στο οποίο αναφέρεται και σε
καµµία περίπτωση να µη µεταφέρετε ανθρώπους, που έχουν δείξει ότι µπορούν και να λάβουν έργο, είτε αυτό έχει να κάνει µε
την απονοµή των συντάξεων, ανθρώπους που τους εµπιστευόµαστε σε πολύ δύσκολες ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι οι επί
τιµή δικαστικοί λειτουργοί, να µην έρχεστε εδώ πέρα και να λέτε
ότι αν λάβουν αυτές τις θέσεις θα συµπεριφέρονται ως διεφθαρµένοι. Είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και ακολουθεί ο κ. Σκυλακάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Για δευτερόλεπτα µόνο, κύριε Πρόεδρε, για να καταθέσουµε και τις τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις από την Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής. Νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο είναι πλήρης όλη αυτή η προσπάθεια, προκειµένου να αντιµετωπιστούν
τα όποια λεκτικά και όχι µόνο ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία, ευχαριστούµε.
Κύριε Σκυλακάκη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, κατατέθηκε µια
τροπολογία, η οποία αφορά δύο θέµατα. Και τα δύο είναι θέµατα
που συνδέονται, ιδίως το πρώτο, µε την εξέλιξη της ασθένειας
και το άνοιγµα της οικονοµίας. Το πρώτο µέρος αφορά την αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων,
τις περίφηµες «επιταγές». Μιλάµε για αυτές που είναι ήδη υπό
αναστολή και θα χρειαστεί µετά την παράταση της πανδηµίας,
που κράτησε τόσο όσο όλοι γνωρίζουµε, να πάρουν µια τελευταία αναστολή για άλλες εξήντα µέρες για να µη συµπέσουν
όλες µαζί, µαζί µε το άνοιγµα των δραστηριοτήτων. Αυτά αφορούν τα αξιόγραφα που αφορούν αυτούς που είχαν ιδιαίτερα
πληγεί, πάνω από 40% µείωση τζίρου, και λήγουν από 1 έως 31
Μαΐου, εξ ου και το επείγον σήµερα, αναστολή προθεσµιών
λήξης, εµφάνισης και πληρωµής κατά εξήντα µέρες. Υπάρχει αντίστοιχη ρύθµιση για τους κοµιστές, γιατί οι κοµιστές, δηλαδή
αυτοί που τρώνε την αναστολή, πρέπει κι αυτοί να στηριχθούν
µε παράταση προθεσµίας καταβολής βεβαιωµένων οφειλών, που
λήγουν από 1 Απριλίου έως 30 Απριλίου, έως τις 31 Αυγούστου,
για να τους δώσει το κράτος κάποια ρευστότητα για να µπορούν
να αντέξουν την αναστολή των επιταγών που γίνεται. Το ίδιο
ισχύει και για τα αξιόγραφα των κοµιστών, που δεν είναι πληττόµενοι, που παίρνουν κι αυτοί εξήντα µέρες για να µπορούν να ανταποκριθούν στις δικές τους υποχρεώσεις.
Επίσης, έχουµε µία παράταση των αξιογράφων ως εξής: Τα
µεν Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου 2020 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
και Απριλίου του 2021 κατά εξήντα µέρες, αλλά και αντίστοιχες
παρατάσεις για βεβαιωµένες οφειλές κοµιστών ως εξής: Παράταση των αξιογράφων Μαρτίου για τριάντα µέρες και για τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί πάρα πολύ, τα
αξιόγραφα της τουριστικής περιόδου από 30 Απριλίου παρατείνονται έως στις 31 Αυγούστου, προκειµένου να µπορούν αυτές
οι επιχειρήσεις να ανακάµψουν στοιχειωδώς στη διάρκεια της
τουριστικής περιόδου και να πληρώνουν τις επιταγές. Αυτό
αφορά το µέρος της τροπολογίας που αφορά κυρίως το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ωστόσο, υπάρχει και ένα δεύτερο άρθρο που παρατείνει έως
την 31η Μαΐου την προθεσµία για τις ανακλητικές αποφάσεις, για
τις πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ και των ίδιων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού που εκδόθηκαν µε ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου του 2020. Είχαµε διάφορα
προβλήµατα στους ΟΤΑ και στα νοµικά τους πρόσωπα λόγω της
πανδηµίας. Εξαιτίας, λοιπόν, της υποστελέχωσης που παρουσιάστηκε είναι ανάγκη να υπάρξει αυτή η παράταση, για να µην
έχουµε πρόσθετα ληξιπρόθεσµα. Αυτή είναι η τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ένα
λεπτό, κύριε Ραγκούση. Θα πρότεινα να µιλήσει πρώτα ο κ. Καλαµατιανός για να κλείσει ο κύκλος των οµιλητών µέσω Webex.
Κύριε Ραγκούση, εσείς δεν έχετε µιλήσει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε πέντε
λεπτά για τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Α, έχετε
συνεννοηθεί από το πρωί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχουµε συνεννοηθεί και έχει αναφερθεί από το πρωί ότι θα έχουµε πέντε λεπτά
για τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
κύριε Ραγκούση, θα σας δώσω τα πέντε λεπτά. Ας µιλήσει τώρα
ο κ. Καλαµατιανός, µετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι
εισηγητές, για να κλείσει οµαλά η διαδικασία µε τον κύριο
Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Καλαµατιανέ, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξεκινώ µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και από το γεγονός
ότι επιχειρείτε να εισάγετε χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και
προετοιµασία θεσµούς που είναι ξένοι προς το δικαιικό µας σύστηµα και δεν του ταιριάζουν. Παραβλέπετε πως η µερική αποδοχή ή η κακή ενσωµάτωση θα προκαλέσουν πολλές
δυσλειτουργίες σε ένα σύστηµα που είναι ήδη επιβαρυµένο.
Σχετικά µε το άρθρο 3 της τροπολογίας που καταθέσατε και
µε το οποίο δίνετε παράταση στον επαναπροσδιορισµό των αιτήσεων του νόµου Κατσέλη που µαταιώθηκαν κατά τη διάρκεια
αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, φαντάζοµαι πως θυµάστε τι σας λέγαµε κατά τη συζήτηση του νόµου τον Νοέµβριο.
Σας λέγαµε, κύριε Υπουργέ, ότι θα αναγκαστείτε να δίνετε συνεχείς παρατάσεις. Ήρθε, λοιπόν, τώρα η ώρα να επιβεβαιωθούµε. Αν µας είχατε ακούσει από την αρχή, πολλοί δανειολήπτες και οι δικηγόροι τους θα είχαν αποφύγει τη βάσανο και
το άγχος των ασφυκτικών προθεσµιών.
Κύριε Υπουργέ, η υποστελέχωση των δικαστηρίων είναι µια
πραγµατικότητα. Επαναλαµβάνω ότι µέριµνά σας πρέπει να είναι
οι προσλήψεις και η στελέχωση των δικαστηρίων σε βασικές ειδικότητες που θα καλύψουν τα υφιστάµενα κενά, ώστε να υποστηριχθούν ουσιαστικά και οι δικαστές στο έργο τους µε στόχο
την πραγµατική επιτάχυνση της δικαιοσύνης.
Θα αναφερθώ τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ Εργασίας, έχετε καταλάβει τι κάνετε;
Έχετε καταλάβει το χάος που θα φέρετε στις συντάξεις και στην
κοινωνική ασφάλιση γενικά; Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό, καθώς δεν είναι ικανή να λύσει το πρόβληµα µε
τα εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεµή συνταξιοδοτικά αιτήµατα που η
ίδια δηµιούργησε. Τι κάνετε, λοιπόν; Αναγκάζετε εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιους συνταξιούχους να τρέξουν σε λογιστές και δικηγόρους για την αυτονόητη υποχρέωση του κράτους και των
ασφαλιστικών ταµείων να εκδώσουν και να τους αποδώσουν τη
σύνταξή τους. Υποχρεώνετε τον ΕΦΚΑ να πληρώσει δεκάδες ή
εκατοντάδες εκατοµµύρια, ενώ ήδη «τρέχουν» προγράµµατα,
όπως αυτό του 2018 και έχουν επενδυθεί εκατοµµύρια για την
υποβοήθηση της ταχύτερης απονοµής της σύνταξης.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, γιατί το κάνετε αυτό; Πριν από οκτώ
µήνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µε πανηγυρικό
τρόπο στο Υπουργείο Εργασίας τη λειτουργία του συστήµατος
«ΑΤΛΑΣ» που θα έβγαζε γρήγορα τις συντάξεις. Τι συνέβη, λοιπόν; Γιατί αδειάζετε µε αυτόν τον τρόπο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό; Αποτύχατε; Καθυστερεί, δεν λειτουργεί και δεν είναι
αποτελεσµατικό το σύστηµα; Οφείλετε να απαντήσετε. Δεν δώσατε απαντήσεις σε αυτά.
Επισηµαίνω τα εξής ζητήµατα: Από τον τρόπο που κατατέθηκε
η διάταξη προκύπτει ότι κάποιοι που θα αναθέτουν σε ιδιώτες
την υπόθεσή τους θα παίρνουν συντοµότερα τη σύνταξή τους
και άλλοι που δεν θα την αναθέτουν, θα «βράζουν στο ζουµί
τους» και θα περιµένουν για µήνες και χρόνια για να την πάρουν.
Αλήθεια, έχετε σκεφτεί το ενδεχόµενο µε την ανάθεση της
υπόθεσης ο συνταξιούχος να πληρώνει επιπλέον τον ιδιώτη, να
του δίνει κάτι παραπάνω, για να βγει πιο γρήγορα η σύνταξή του;
Αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι που θα έχουν να πληρώσουν θα παίρνουν πιο γρήγορα τη σύνταξή τους από αυτούς που δεν έχουν
να πληρώσουν. Καταλαβαίνετε ότι θα προκαλέσετε «πλειοδοσία»
και παράνοµες συµπεριφορές;
Σε καµµία περίπτωση δεν προσβάλλουµε λογιστές και δικηγόρους. Ίσα ίσα, θέλουµε την προστασία της συντριπτικής πλειοψηφίας τους, που είναι και καταρτισµένοι και επαρκείς και
θιασώτες της νοµιµότητας και της δικαιοσύνης.
Τι κάνει, όµως, η Κυβέρνηση µε αυτό; Είναι προφανές ότι µε
αυτό που κάνει χάνεται η σειρά κατάθεσης της αίτησης. Αυτή τη
στιγµή κάθε αίτηση προχωρά ανάλογα µε τον αριθµό πρωτοκόλλου που έχει. Εσείς τώρα νοµιµοποιείτε την αλλαγή σειράς και
δεν θα εξετάζονται πρώτα οι παλαιότερες αιτήσεις, αλλά αυτές
που θα προχωρούν µε την ανάθεση. Εδώ επισηµαίνω ότι η αλλαγή σειράς έκδοσης συνταξιοδοτικής πράξης ήταν µέχρι τώρα
πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 107
του Υπαλληλικού Κώδικα. Εσείς, λοιπόν, νοµιµοποιείτε αυτό που
µέχρι τώρα ήταν παράνοµο, δηλαδή την αλλαγή της σειράς, την
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ταχύτερη απονοµή σε αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί πιο πρόσφατα από άλλες πιο παλιές. Περαιτέρω η διάταξη έχει πρόδηλα ζητήµατα συνταγµατικότητας, καθώς η
ανάθεση σχεδόν του συνόλου του κοινωνικο-ασφαλιστικού
έργου σε ιδιώτες θίγει τον στενό πυρήνα του συνταγµατικού δικαιώµατος της κοινωνικής ασφάλισης.
Γεννώνται, επίσης, ερωτήµατα που αφορούν τον φορέα πιστοποίησης των ιδιωτών, την εκπαίδευσή τους και την επάρκειά
τους, τις συνθήκες διαφάνειας και ελέγχου και άλλα. Τίθεται ευθέως και ζήτηµα προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών, καθώς τα πληροφοριακά συστήµατα του
e-ΕΦΚΑ, τα οποία θα ελέγχουν οι ιδιώτες, έχουν πρόσβαση σε
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, όπως είναι τα προσωπικά προφίλ οφειλετών, τα χρέη, οι ιατρικές παθήσεις και άλλα πολλά.
Η προωθούµενη ρύθµιση επιχειρεί να αποκρύψει τις τεράστιες
ελλείψεις των ταµείων σε προσωπικό και υλικοτεχνικά µέσα. Αντί
η Κυβέρνηση να µεριµνήσει για την αυτονόητη πρόσληψη υπαλλήλων και την υλικοτεχνική ενίσχυση, ακρωτηριάζει τον ΕΦΚΑ και
ακυρώνει τους εν ενεργεία υπαλλήλους του φορέα, τους οποίους και υποτιµά κατά τρόπο προκλητικό.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να καταλάβετε ότι η ρύθµιση αυτή έχει
σοβαρά θέµατα λειτουργικότητας, νοµιµότητας, αξιοκρατίας και
διαφάνειας. Ακόµα και η ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων
την καταδικάζει και δεν την αποδέχεται, γιατί δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα στην υλοποίηση της επιτάχυνσης της απονοµής
συντάξεων, γιατί φαλκιδεύει τον σκοπό που επιδιώκει και γιατί
δηµιουργεί κίνδυνο ανάπτυξης ολιγοπωλιακών καταστάσεων.
Αυτά τα λένε επί λέξει σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι που θα
κληθούν αύριο να εφαρµόσουν τη διάταξη, εάν την ψηφίσετε.
Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι δικηγόροι, η ολοµέλειά τους. Αποσύρετε, λοιπόν, τη διάταξη έστω και τώρα.
Θα αναφέρω και κάποια ακόµα τραγελαφικά. Προβλέπετε ότι
η ανάκληση των εσφαλµένων αποφάσεων µπορεί να γίνει εντός
δεκαετίας. Αντιλαµβάνεστε ότι το διάστηµα αυτό είναι πολύ µεγάλο. Αν υπάρχει κάποιο λάθος, ο συνταξιούχος και ο «πιστοποιηµένος» θα έρθουν αντιµέτωποι µε υπέρογκους καταλογισµούς,
σκεφτείτε, δέκα χρόνια πίσω!
Προβλέπετε, επίσης, ότι µετά την πάροδο άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών, θα ισχύουν τα συντασσόµενα σχέδια ως
διοικητικές πράξεις, χωρίς έλεγχο, χωρίς υπογραφή από το αρµόδιο όργανο, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Αν, λοιπόν,
τα σχέδια δεν προλάβουν να ελεγχθούν, θα ισχύουν ως αποφάσεις, διοικητικές πράξεις που θα έχουν εκδοθεί από ιδιώτες,
παρά τα λάθη ή τις παραλείψεις που µπορεί να έχουν.
Προβλέπετε δειγµατοληπτικό έλεγχο µόνο στο 5% των υποθέσεων. Το υπόλοιπο 95% θα µείνει ανέλεγκτο. Αλήθεια, καταλαβαίνετε τα ζητήµατα νοµιµότητας που υπάρχουν; Καταλαβαίνετε
σε ποιες περιπέτειες βάζετε τους ασφαλισµένους, τους πιστοποιηµένους λογιστές και δικηγόρους, τους υπαλλήλους του
ΕΦΚΑ και την κοινωνική ασφάλιση συνολικά; Δεν έχουν τελειωµό
τα λάθη και οι παραλείψεις µε τη διάταξη αυτή.
Έχετε σκεφτεί το ενδεχόµενο να παίρνει κάποιος ιδιώτης χρήµατα από τους ασφαλισµένους για να βγάζει όχι µόνο πιο γρήγορα, αλλά και µεγαλύτερο ποσό σύνταξης από αυτό που
δικαιούται;
Δεν έχετε καµµία πρόβλεψη στη διάταξη για το ποιος και µε
ποια κριτήρια θα διαπιστώνει αν µια εσφαλµένη βεβαίωση οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του πιστοποιηµένου. Η συνηθέστερη αιτία, βέβαια, τέτοιων σφαλµάτων θα είναι η άγνοια, η
ασάφεια ή και η διάσταση ερµηνευτικών εγκυκλίων στην τόσο
περίπλοκη νοµοθεσία που διέπει τις συντάξεις. Μπορεί όµως, κάποιος ή κάποιοι πιστοποιηµένοι να επιδιώκουν και να λαµβάνουν
παράνοµο οικονοµικό όφελος από αυτή τη διαδικασία. Πώς θα
προστατεύσετε το δηµόσιο συµφέρον; Είπε πριν ο Υπουργός ότι
θα υπάρχουν κυρώσεις. Με ποιον τρόπο; Πώς θα διαπιστώνεται;
Θα επικαλείται αυτός που έβγαλε παραπάνω ποσό ή λάθος ότι
έκανε λάθος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Πώς θα το διασφαλίζετε;
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι επιδιώκετε την ιδιωτικοποίηση του
συνόλου της κοινωνικής ασφάλισης. Εκµεταλλεύεστε το πρόβληµα των χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων που η Κυβέρνησή σας
γιγάντωσε και δίνετε µεγάλο µέρος του έργου της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης στους ιδιώτες, χωρίς καµµία διασφάλιση. Σε
λίγο φέρνετε και την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής.
Προσπαθείτε να πείσετε ότι ενδιαφέρεστε για τους υποψήφιους συνταξιούχους που περιµένουν χρόνια για να πάρουν επιτέλους τη σύνταξη. Η αλήθεια όµως, είναι ότι εσείς διογκώσατε το
πρόβληµα και τώρα απαξιώνετε, ακρωτηριάζετε, διαλύετε και παραδίδετε σε ιδιώτες τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση, αδιαφορώντας για τους ασφαλισµένους και το δηµόσιο συµφέρον. Οι
πολίτες όµως, καταλαβαίνουν και θα σας κρίνουν αυστηρά.
Καλό Πάσχα σε όλες και όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Να σας ενηµερώσω, κύριοι συνάδελφοι, επειδή µου είπατε για
τα πέντε λεπτά πως ο κ. Κακλαµάνης πρότεινε να δοθεί χρόνος
είτε στον εισηγητή είτε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Δεν
θα µιλήσουν και οι δύο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Και
στους δύο για το θέµα των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συγγνώµη,
κύριε Τσιάρα, αυτό δεν το αποφασίζετε εσείς.
Οι υπηρεσίες µού λένε ότι είναι διαζευκτικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο τον ΣΥΡΙΖΑ
αφορά αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εντάξει, ας µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ πρέπει να ενηµερώσω.
Αφού είναι έτσι, ας ξεκινήσουµε µε το ΜέΡΑ25.
Παρακαλώ, κυρία Αδαµοπούλου έχετε τον λόγο για πέντε
λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να πω, σε συνέχεια του εύστοχου που
ανέφερε ο κ. Λάππας, δηλαδή ότι δεν έχετε φέρει έναν Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων, πως ουσιαστικά αυτό που έφερε η Κυβέρνηση είναι ένας πολυκώδικας. Διότι σήµερα αναλώθηκε ο µεγαλύτερος χρόνος της νοµοθετικής διαδικασίας µε το να
συζητιούνται τροπολογίες, νοµοθετήµατα δηλαδή, από έξι
Υπουργεία. Έχουµε λοιπόν έναν ωραιότατο πολυκώδικα, ο
οποίος έχει ενσωµατώσει ακριβώς αυτά τα νοµοθετήµατα. Αυτό
είναι η επιτοµή της κάκιστης νοµοθέτησης της Κυβέρνησης, µιας
fast track νοµοθέτησης. Είναι εµπαιγµός των Βουλευτών, είναι
προσβολή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Το χειρότερο, είναι
εµπαιγµός και προσβολή των ανθρώπων για τους οποίους νοµοθετείτε, όπως είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.
Σε σχέση µε το πολυσυζητηµένο άρθρο 24 θα επικαλεστώ και
εγώ, όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοι, την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία εκφράζει τον προβληµατισµό της κατά πόσο η διατύπωση αυτού του άρθρου περί
εφαρµοστέων διατάξεων παρέχει ασφάλεια δικαίου τόσο για τους
δικαστικούς υπαλλήλους του κλάδου όσο και για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Αντί λοιπόν, για την προτεινόµενη στο νοµοσχέδιο αναλογική εφαρµογή διατάξεων, αντί για την προτεινόµενη εφαρµογή διατάξεων υπό την προϋπόθεση προσδιορισµού σχετικής ιδιαιτερότητας του κλάδου, λέει η Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής ότι σαφέστερη και ασφαλέστερη θα ήταν η
µνεία συγκεκριµένων εφαρµοστέων διατάξεων ή νοµοθετηµάτων
εν όψει ακριβώς τού ότι τα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων
τεκµηρίωσης και επικουρίας είναι γενικώς διατυπωµένα και δεν
οριοθετούνται σαφώς εν σχέσει µε το δικαστικό έργο.
Βλέπετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ και κύριε Πλεύρη, ότι και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής εκφράζει εδώ τους προβληµατισµούς της, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει παραποµπή,
αναφορά σε συγκεκριµένες διατάξεις προφανώς και δικονοµικές.
Εξάλλου, ως προς το ότι θα καθορίζει το κάθε δικαστήριο µε
βάση τον κανονισµό του ποια θα είναι ακριβώς η βοήθεια που
χρειάζεται, ήδη η ολοµέλεια του Αρείου Πάγου έχει πει ξεκάθαρα
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ότι δεν χρειάζεται καµµία βοήθεια, διότι υπάρχουν όλα τα εργαλεία, η Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών, όλα τα ευρετήρια στα
οποία οι δικαστές έχουν πρόσβαση. Και σε κάθε περίπτωση δεν
έχουµε σκεφτεί και το εξής ενδεχόµενο: Όταν ο δικαστής θα ζητάει από έναν δικαστικό υπάλληλο να του βρει µια συγκεκριµένη
νοµολογία, αυτό σηµαίνει ότι κατά κάποιον τρόπο θα του φανερώνει ποια είναι η πρόθεσή του ως προς τη δικανική του κρίση.
Αυτό παραβιάζει και τη µυστικότητα της όλης διαδικασίας.
Επανέρχοµαι τώρα στο ζήτηµα που αναφέρατε, κύριε
Υπουργέ, ότι επιτυχόντες σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ δικαστικών
υπαλλήλων δεν αποδέχονται τις θέσεις λόγω όχι µόνο των δυσκολιών του αντικειµένου εργασίας των υπαλλήλων, αλλά και
των χαµηλών αµοιβών και κινήτρων. Ξέρετε ο µισθός του πρωτοδιόριστου δικαστικού υπαλλήλου είναι 680 ευρώ και όπως καταλαβαίνετε αυτά τα χρήµατα δεν επαρκούν ούτε όταν υπηρετεί
κάποιος στον τόπο κατοικίας του και ζει σε δικό του σπίτι. Αν
αναγκαστεί να µετοικήσει αλλού στην επικράτεια και να νοικιάσει
ένα σπίτι είναι πολύ πιθανό ακριβώς αυτά τα 680 ευρώ να µη φτάνουν για τα πάγια έξοδά του, για τις καθηµερινές τους ανάγκες,
για τις υποχρεώσεις του ιδίου και της οικογένειάς του. Και µιλάµε
για τα στοιχειώδη, όχι για πολυτέλειες.
Επίσης, οι δικαστικοί υπάλληλοι λάµβαναν ένα επίδοµα ειδικών
συνθηκών ύψους 180 ευρώ συνδεδεµένο σε ένα µικρό ποσοστό
µε το αντίστοιχο των δικαστικών λειτουργών. Δυστυχώς αυτό το
επίδοµα κόπηκε µε τα µνηµονιακά µέτρα και παρά το γεγονός
ότι οι µισθοί των δικαστικών επανήλθαν µετά από δικαστικές διεκδικήσεις σε επίπεδα προ κρίσης, για τους δικαστικούς υπαλλήλους δεν υπάρχει καµµία αντίστοιχη µέριµνα. Όπως µε έχει
πληροφορήσει η ίδια η Οµοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων
Ελλάδας, το Υπουργείο δεν έχει υλοποιήσει ούτε καν τη δέσµευση του ίδιου του κυρίου Υπουργού σχετικά µε την καταβολή
υπερωριών είκοσι ωρών µηνιαίως σε κάθε δικαστικό υπάλληλο.
Ήταν δική σας υπόσχεση, κύριε Υπουργέ.
Γι’ αυτό λοιπόν, σας είπα ότι έρχεστε εδώ και απλώς διαπιστώνετε κάποια προβλήµατα. Οι κινήσεις όµως τελικά που κάνετε
δεν έχουν καµµία σχέση µε την επίλυση των σοβαρών προβληµάτων. Θα συµφωνήσω µε τον κύριο Υφυπουργό ότι δεν είναι
αµοιβαίως αποκλειόµενες συνθήκες οι περισσότερες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε ένα συγκεκριµένο πεδίο. Όµως, πιστεύω ότι θα συµφωνήσει και ο ίδιος µαζί µου, στο ότι υπάρχουν
πολλά προβλήµατα και ότι πρέπει πρώτα να επιλύουµε τα βαριά
και τα επείγοντα. Οι πολυτέλειες και οι µικρορρυθµίσεις πρέπει
να µένουν στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Να προτεραιοποιούµε δηλαδή
µε βάση τη σπουδαιότητά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν τελείωσα.
Αν µπορώ να έχω λίγο χρόνο ακόµα. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε ελάχιστο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Σε σχέση µε την τροπολογία που φέρατε για τον διορισµό του
προέδρου της Αρχής Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, η συµφωνία που κάνατε το πρωί είναι να µιλήσει ο εισηγητής και για τις τροπολογίες να µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, µίλησα έτσι
κι αλλιώς εγώ για την τροπολογία. Η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος δεν µίλησε. Έχω µιλήσει εγώ για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Μία σηµείωση θέλω να κάνω, σε
σχέση µε την πάγια θέση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
ότι οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί δεν θα πρέπει µετά
την αφυπηρέτηση για µια διετία να καταλαµβάνουν καµµία πολιτική ή δηµόσια θέση, διότι πάνω απ’ όλα υπηρετεί την ουσία και
την εικόνα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θα πρέπει
να δοθεί ένα τέλος στη λογική περί συγκοινωνούντων δοχείων.
Τέλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για τις νοµοτεχνικές, στο άρθρο 7 παράγραφος 1α διαγράφεται η φράση «δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι όσοι καταδικάστηκαν τουλάχιστον δύο φορές για συκοφαντική δυσφήµιση».
Μπορείτε να µας εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ, γιατί αφαιρείτε εντελώς τη συκοφαντική δυσφήµιση; Η αφαίρεση των δύο φορών
είναι κατανοητή. Γιατί όµως ούτε µία;
Και τέλος, ως προς την προσθήκη στο άρθρο 24 περίπτωση α’
που λέει: «υπό την ευθύνη και τον έλεγχο των δικαστών», θέλω
να πω πως προφανώς δεν λύνει τίποτα αυτό, διότι είναι αυτονόητο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω την πρότασή µου, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε
φτάσει στα οκτώ λεπτά, όµως.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Η τελευταία µου πρόταση είναι.
Δεν διασφαλίζει τίποτα η προσθήκη αυτή διότι είναι αυτονόητο
ότι την απόφαση την υπογράφει και την εκδίδει ένας δικαστικός,
δεν την υπογράφει ένας δικαστικός επιµελητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, θέλετε να µιλήσετε για τις τροπολογίες;
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, για µία τροπολογία θα µιλήσω µόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ούτως η άλλως πάγια
κυβερνητική νοµοθετική πρακτική σας κάθε νοµοσχέδιο που
φέρνετε να το συνοδεύετε µε ένα τσουνάµι από τροπολογίες.
Σήµερα η τελευταία συνεδρίαση της Ολοµέλειας πριν από τη διακοπή του Πάσχα δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά επιβεβαίωση
αυτής της κάκιστης πρακτικής.
Από τις τροπολογίες λοιπόν που εισάγετε στο παρόν σχέδιο
νόµου θα σταθώ µόνο σε µία, στου κ. Χατζηδάκη.
Κύριε Χατζηδάκη, είστε «Υπουργός ειδικών αποστολών» εις
βάρος των εργαζοµένων και του δηµοσίου, «σούπερµαν της τρόικας». Μετά από το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, ΟΣΕ,
ΔΕΗ, Ολυµπιακή, έρχεστε τώρα να διαλύσετε και τις εργασιακές
σχέσεις. Θέλετε τους εργαζόµενους να δουλεύουν πολύ περισσότερο, να αµείβονται λιγότερο, να µην πληρώνονται για τις υπερωρίες που κάνουν. Δεν είστε Υπουργός Εργασίας, είστε
«Υπουργός ανεργίας».
Προετοιµάζεστε εν µέσω πανδηµίας και περιοριστικών µέτρων
να φέρετε την κατάργηση του οκτάωρου και την καθιέρωση της
δεκάωρης εργασίας. Και σήµερα, συνεχίζοντας την παράδοση
της κακής νοµοθέτησης, καταθέτετε µια τροπολογία σε άσχετο
νοµοσχέδιο µέσω της οποίας προωθείτε αντισυνταγµατικές λύσεις για τους συνταξιούχους. Βάζετε δηλαδή τους συνταξιούχους -ο κύριος Χατζηδάκης- να πληρώνουν δικηγορικά γραφεία
για να βγάλουν σύνταξη. Μετά από την υγεία, περιορίζετε την
ευθύνη του κράτους για την απονοµή συντάξεων µέσω της εκχώρησης τµηµάτων της κοινωνικής ασφάλισης σε ιδιώτες. Συνεχίζετε δηλαδή τον ίδιο καταστροφικό δρόµο της µετατροπής του
κράτους από πάροχο σε σύµβουλο και τη µετακύλιση των ευθυνών και των υποχρεώσεων της πολιτείας σε πολίτες και ιδιώτες,
καλλιεργώντας έτσι στις συνειδήσεις και την αντίληψη πως η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η ατοµική ευθύνη.
Οι συνταξιούχοι θα αυτοεξυπηρετούνται βασιζόµενοι στην
ατοµική ευθύνη δηλαδή. Αναρωτιόµαστε τελικά γιατί πληρώνουµε φόρους. Ποιες είναι οι υπηρεσίες; Πού είναι η ανταποδοτικότητα; Καλούµε να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία του κ.
Χατζηδάκη.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Υπουργέ, και µη χειρότερα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο τώρα.
Αφού δεν είναι εδώ ο κ. Κεγκέρογλου, θα συνεχίσουµε µε την
κ. Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µια επισήµανση θα κάνω µόνο σε σχέση µε το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

νοµοσχέδιο για το άρθρο 23. Το έχουµε πει βέβαια στις επιτροπές. Θεωρούµε προφανώς αυτονόητη ανάγκη τη µονιµοποίηση
του ΙΔΑΧ προσωπικού, όµως ακόµη και σε αυτή την περίπτωση
δεν θα έπρεπε µετά από τόσα χρόνια προσφοράς να εξαρτάται
η µονιµοποίηση των εργαζόµενων από τη διαδικασία των κρίσεων
η οποία αφήνει -αν θέλετε- και µια πόρτα ανοιχτή για να µη γίνει
η µονιµοποίηση των εργαζοµένων που τόσα χρόνια δίνουν πραγµατικά µάχη σε αυτά τα υποστελεχωµένα δικαστήρια.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά για ακόµα µια φορά, και µάλιστα σε µια διαδικασία υποτίθεται ψήφισης κωδίκων, υπερισχύουν οι τροπολογίες από το κύριο µέρος του νοµοσχεδίου,
µέχρι και την τελευταία τροπολογία που ήρθε του Υπουργείου
Οικονοµικών και που προλάβαµε στο τσακ και ρίξαµε µια µατιά.
Νοµίζω ότι η τροπολογία, η οποία επισκιάζει τη σηµερινή συζήτηση, είναι πραγµατικά προκλητική, δηλαδή η τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας. Και ακόµα πιο προκλητικό ήταν το ύφος
µε το οποίο ο κύριος Υπουργός ήρθε να υπερασπιστεί τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης. Πρόκειται πραγµατικά για εµπαιγµό
και πρόκληση.
Οι ίδιες κυβερνήσεις τόσα χρόνια διάλυσαν πραγµατικά τα
ασφαλιστικά ταµεία, άνοιξαν τις πόρτες και τα παράθυρα στην
ιδιωτική ασφάλιση και αυτό που περιγράφετε ως προσωρινή σύνταξη αυτό τελικά θα καταντήσει να είναι το µόνιµο ποσό της εθνικής σύνταξης και το οποίο δεν θα ξεπερνάει τα 300-350 ευρώ
γιατί σ’ αυτές τις συντάξεις πτωχοκοµείου έχετε καταδικάσει
τους συνταξιούχους. Και έρχεστε τώρα να βγείτε κι από πάνω.
Σε όλη την οµιλία του κυρίου Υπουργού ταιριάζει η παροιµία:
«Να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω λάδι». Ζητάτε να σας ευχαριστήσουν κιόλας οι συνταξιούχοι.
Αφού απολύσατε µε το τσουβάλι τους εργαζόµενους και δηµιουργήσατε αυτές τις τεράστιες καθυστερήσεις, έρχεστε τώρα
και τους παρουσιάζετε ως µάννα εξ ουρανού την ιδιωτικοποίηση
ουσιαστικά ακόµα και αυτής της τελευταίας υποχρέωση του κράτους, της απονοµής της σύνταξης.
Είναι τεράστια πρόκληση. Δεν µπορεί να περάσει έτσι. Πραγµατικά την ώρα που έχετε απολύσει συµβασιούχους εργαζόµενους που είχαν χρόνια εµπειρίας και µε έναν αδιανόητο τρόπο ο
Υπουργός αρνείται να τους επαναπροσλάβει, επιλέγετε να στρέψετε ουσιαστικά και να ανοίξετε πεδίο για µπίζνες σε µεγάλες δικηγορικές εταιρείες και για τις τελευταίες κοινωνικές υπηρεσίες.
Τώρα ξέρουν πολύ καλά τι συµβαίνει και δηµιουργείτε αυταπάτες και σε µεµονωµένους δικηγόρους και λογιστές ότι δήθεν
από αυτή την ιστορία θα µπορέσουν και αυτοί να βγάλουν κάποιο
εισόδηµα.
Είναι σίγουρα προβληµατική η διαδικασία των τροπολογιών το έχουµε πει κατ’ επανάληψη- και ο τρόπος µε τον οποίον έρχονται. Είναι ουσιαστικά ολόκληρα νοµοσχέδια τα οποία πρέπει
να ψηφιστούν µε µια ψήφο και ένα άρθρο. Υπάρχουν διατάξεις
τις οποίες µπορεί να µην είχαµε αντίρρηση να τις ψηφίσουµε.
Όµως, βαραίνει ο χαρακτήρας που έχουν -ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση της απονοµής των συντάξεων- που δεν επιτρέπει σε
καµµία περίπτωση να τις ψηφίσουµε.
Να πούµε ενδεικτικά ότι σε σχέση µε το δεύτερο άρθρο που
αυξάνει το πλαφόν για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, για
τα χρέη τους προς τον ΟΓΑ δηλαδή, είναι µεν µια βελτίωση σε
σχέση µε τις 4.000 που ήταν µέχρι σήµερα. Ωστόσο, ούτε και
αυτό το πλαφόν είναι επαρκές και δεν λύνει το πρόβληµα. Θα
πρέπει να αυξηθεί, ενώ το βασικότερο πρόβληµα που παραµένει
είναι η εξευτελιστικά χαµηλή σύνταξη των 400 ευρώ.
Αντίστοιχα, για το άρθρο 5 σχετικά µε τους αυτοαπασχολούµενους θα θέλαµε να πούµε πως υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες
ασφαλισµένοι αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν καλύπτονται από αυτό το πλαφόν κι επειδή δεν
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν εφάπαξ τη διαφορά µέχρι
το όριο του πλαφόν µένουν χωρίς να πάρουν σύνταξη. Η θέση
µας είναι ότι γι’ αυτούς θα πρέπει να διαγραφούν πρόστιµα και
προσαυξήσεις µαζί µε το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά
υγείας και να τους δοθεί η δυνατότητα να εκδοθούν οι συντάξεις
και να υπάρχουν ευνοϊκές ρυθµίσεις για την αποπληρωµή τους
στη συνέχεια.
Σε σχέση µε την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας είναι αυ-
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τονόητο και δεν χρειάζεται νοµίζω να επισηµάνουµε για ακόµη
µια φορά την ανάγκη για εµβολιαστική κάλυψη όλου του πληθυσµού. Όµως, δεν µπορεί, ακόµα και σήµερα, να µιλάµε για όρια
και για το ποιοι θα επιλεγούν να εµβολιαστούν. Πρέπει να επισπευστούν άµεσα οι διαδικασίες και να δοθεί η δυνατότητα να
εµβολιαστούν µε όλα τα εµβόλια που έχουν κριθεί ασφαλή.
Βέβαια, για εµάς παραµένει επικίνδυνος ο εφησυχασµός της
Κυβέρνησης να παρουσιάζει ότι µε τα εµβόλια και τα self test ξεµπερδέψαµε µε την πανδηµία και να µην παίρνει µέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, µέτρα ενίσχυσης του δηµόσιου
συστήµατος υγείας.
Είναι επιβεβληµένο να δηµιουργούνται νέα εµβολιαστικά κέντρα. Όµως, η Κυβέρνηση µέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για
να προσλάβει προσωπικό σε αυτά τα εµβολιαστικά κέντρα. Ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας πάει µε το υπάρχον
προσωπικό, το οποίο πραγµατικά είναι εξαντληµένο και φυσικά
αυτό επιτείνει περισσότερο τη µετατροπή και των νοσοκοµείων
και των κέντρων υγείας αποκλειστικά σε µίας νόσου.
Και βέβαια αφού δεν κάνετε όλα αυτά, δίνετε για ακόµα µια
φορά και τους εµβολιασµούς στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά κέντρα τα οποία έχουν θησαυρίσει κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Θα ήθελα τώρα να πω µια κουβέντα για την τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας. Δύο χρόνια τώρα, δεν πρόκειται να πατήσει κανένας στα πανεπιστήµια και η µόνη που θα µπαίνει τελικά
θα είναι η αστυνοµία. Εδώ ο κόσµος καίγεται και η κυρία Υπουργός ονειρεύεται ΜΑΤ. Είναι πρόκληση όταν τα σχολεία παραµένουν κλειστά να έρχεστε απλά να ρυθµίζετε παρατάσεις για τον
απαράδεκτο νόµο που ψηφίσατε εν µέσω πανδηµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ας πάµε µε τη σειρά. Ας µιλήσει
πρώτα ο κ. Κεγκέρογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ από το νοµοσχέδιο, που µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
για κάποια άρθρα αποσαφηνίστηκε το πραγµατικό περιεχόµενο
των διατάξεων και η θετική στάση µας φαίνεται όχι µόνο µε τη
ψήφο επί της αρχής, αλλά και µε την ψήφο στη συντριπτική µεγάλη πλειοψηφία των άρθρων, πέρα από κάποιες επιφυλάξεις
που έχουµε σε συγκεκριµένα άρθρα, τις οποίες θα διατυπώσουµε µε την ψήφο µας.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, η τελευταία τροπολογία του
Υπουργείου Οικονοµικών έχει δύο άρθρα. Και στα δύο άρθρα είµαστε θετικοί, εποµένως την ψηφίζουµε.
Επαναφέρω και ξαναθυµίζω τη στάση µας για τις τροπολογίες
που έχουν πολλά άρθρα. Έχουµε ζητήσει από τον Πρόεδρο της
Βουλής να ψηφίζονται χωριστά στη διαδικασία για να µην παραποιείται ή για -να το πω θετικά- να µπορεί να εκφράζεται αυθεντικά η στάση του κάθε κόµµατος και του κάθε Βουλευτή επί των
άρθρων και όχι επί του συνόλου µιας τροπολογίας, που αυτό νοµίζω ότι δεν συνάδει και µε την έννοια της καλής νοµοθέτησης.
Δεν ψηφίζονται οι τροπολογίες επί της αρχής, ψηφίζονται επί
των διατάξεών τους. Άρα πρέπει να ψηφίζεται κάθε άρθρο χωριστά. Έτσι προβλέπει ο Κανονισµός. Είναι παρερµηνεία του Κανονισµού αυτό που συµβαίνει. Εποµένως εξήγησα ότι δεν θα
ψηφίσουµε, µε αυτή την έννοια, την τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας, δεν θα συµµετέχουµε στην ψηφοφορία, για να µην αδικήσουµε και ένα- δύο άρθρα τα οποία είναι σε θετική κατεύθυνση.
Επισηµαίνω αυτά τα οποία είπαµε για το σύστηµα που επέλεξε
ο κ. Χατζηδάκης για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των εκκρεµών
συντάξεων. Βεβαίως, κύριε Χατζηδάκη και οι τριακόσιες πενήντα
µε τριακόσιες εβδοµήντα περίπου χιλιάδες άνθρωποι, που δεν
λαµβάνουν τη σύνταξή τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έχουν
απόλυτο δίκιο και η πολιτεία δεν έχει καµµία δικαιολογία να µην
τους την χορηγεί και επιπλέον να µη χορηγεί την προσωρινή. Επιλέξατε κατ’ αρχάς ένα σύστηµα έναντι της προσωρινής. Δηλαδή
εκεί που είχαµε προσωρινή και κανονική σύνταξη, τώρα προστέ-
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θηκε και η προκαταβολή έναντι της προσωρινής.
Εν πάση περιπτώσει, λέτε πολλά και κάνετε λίγα. Εδώ όµως
υπάρχει ένα τεράστιο θέµα. Μιλήσατε για την αξιοποίηση του
ιδιωτικού τοµέα. Σας λέµε, δεν είναι αξιοποίηση του ιδιωτικού
τοµέα. Μακάρι να ήταν, µε κανόνες και δηµόσιο έλεγχο. Είναι
υποκατάσταση του δηµόσιου τοµέα και αν όλες οι πράξεις, που
θα έκανε ο ιδιωτικός τοµέας, ελέγχονταν και έπαιρναν την επικύρωση του δηµοσίου, βεβαίως αυτό θα ήταν µια εγγύηση. Δυστυχώς δεν είναι ούτε αυτό. Είπατε ότι θα ελέγχεται το 5%. Πώς
είναι δυνατόν, µε το 5% πράξεις του ιδιωτικού τοµέα να θεωρήσουµε ότι γίνονται καλώς;
Και επειδή εδώ πρέπει να τα λέµε όλα, το πρόβληµα ξεκίνησε
να διογκώνεται το 2012. Είναι λοιπόν γνωστό ότι το πρόβληµα το
διαχειριστήκατε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς µισά µισά τα χρόνια. Από το 2012 µέχρι σήµερα είναι εννέα χρονάκια, τεσσεράµισι
στον ΣΥΡΙΖΑ και τεσσεράµισι σε σας. Να δούµε τι κάνατε εσείς
και τι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιολογία καµµία για κανέναν από τους δύο.
Επέλεξε ο κ. Βρούτσης -και καλώς κατά την άποψή µου- να ενταθεί η προσπάθεια ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου µέσω
του «ΑΤΛΑΝΤΑ», προκειµένου να έχουµε τη δυνατότητα να εκδίδονται οι συντάξεις πραγµατικά σε πολύ λίγο χρόνο, αν ο βίος
είναι ψηφιοποιηµένος. Διότι τα ηλεκτρονικά συστήµατα διακυβέρνησης εντάχθηκαν πάρα πολύ αργά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια ανεκόπη από το 2015. Από εκεί
ξεκινούν οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2015 που σταµάτησε την
προσπάθεια ψηφιοποίησης. Ήρθε στη συνέχεια, µε διάφορους
τρόπους, να εντείνει την προσπάθεια έκδοσης συντάξεων µε
µπόνους, αµοιβές κ.λπ., µόνο που έπαιρναν όλοι µπόνους και όχι
όσοι έβγαζαν τις συντάξεις.
Δούλεψε το σύστηµα µια χρονιά καλά, το 2018. Όµως, το αποτέλεσµα ποιο είναι; Ότι από τις ογδόντα πέντε χιλιάδες εκκρεµείς
συντάξεις που είχαµε παλιότερα, φτάσαµε σε εκατόν ογδόντα
πέντε χιλιάδες κύριες και εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες επικουρικές
συντάξεις και εξήντα χιλιάδες εφάπαξ.
Τι έρχεται λοιπόν και µας λέει ο Χατζηδάκης; Γιατί εδώ και είκοσι δύο µήνες και ο κ. Βρούτσης επιµένει ότι ο «ΑΤΛΑΝΤΑΣ»,
που σηκώνει τα βάρη κ.λπ., προχωρεί. Και έρχεται ο κ. Χατζηδάκης και τι µας λέει; «Σβου» στον «ΑΤΛΑΝΤΑ», χωρίς να τον αξιολογήσει, χωρίς να δει ότι το πρόβληµα δεν είναι η ιδέα και η
ψηφιοποίηση, αλλά το ότι δεν υπάρχει προσωπικό να την κάνει
και δεν γίνεται ψηφιοποίηση. Δεν έχουµε πληροφοριακά συστήµατα για να το κάνουµε και δεν επιταχύνεται και η δουλειά µε τον
ιδιώτη που ψηφιοποιούσε, γιατί ιδιώτης ψηφιοποιούσε πάλι.
Εδώ λοιπόν αντί να διορθώσει το πρόβληµα, έρχεται και λέει
το εξής. «ΑΤΛΑΝΤΑΣ» ο Βρούτσης, που κατέρρευσε; «ΤΑΛΩΣ»
εγώ. Έρχεται λοιπόν ο Κρητικός στην καταγωγή Υπουργός και ο
Κρητικός µάνατζερ Κεφαλογιάννης για να µας φέρει τον «ΤΑΛΩ».
Ο «ΤΑΛΩΣ» όµως έχει ένα λεπτό σηµείο. Είναι η περόνη στο πόδι,
η οποία είναι ήδη βγαλµένη. Το σύστηµα είναι υπό κατάρρευση
πριν αρχίσει να εφαρµόζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρµοστεί και να αποδώσει.
Με αυτή την έννοια και επειδή ακριβώς δεν αντιµετωπίζεται η
ουσία των προβληµάτων ψηφιοποίησης και στελέχωσης του
ΕΦΚΑ, παραγκωνίζεται και υποκαθίσταται το δηµόσιο και ο δηµόσιος χαρακτήρας της ασφάλισης και εναποτίθεται στην καλή
δουλειά που θα κάνουν οι ιδιώτες, µε την απευθείας επαφή µε
τον κάθε δικαιούχο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Κύριε Πρόεδρε, δεν διαµαρτύροµαι ότι θα βγει κάποια µειωµένη σύνταξη. Αυξηµένες πιθανόν µπορεί να βγουν όλες. Δεν
είναι αυτό το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι θα λειτουργήσει
ως θερµοκήπιο µιας νέας διαπλοκής, χαµηλής βεβαίως ως προς
το αντικείµενο, αλλά συναλλαγής. Δεν γίνεται να οδηγούµε τους
πολίτες σε συναλλαγή µε ιδιώτη. Αυτό είναι η καρδιά του προβλήµατος.
Με αυτή την έννοια λοιπόν το συγκεκριµένο άρθρο δεν ψηφίζεται από µας, παρ’ ότι η τροπολογία στο σύνολό της έχει σωστές διατάξεις, διότι και η αύξηση των ποσών που δίνει δεν είναι
αρκετή. Αυξάνει από τέσσερα σε έξι χιλιάρικα τις οφειλές που
ρυθµίζει. Σοβαρά; Μεγάλα κουβαρνταλίκια! Για τους επαγγελµατίες είναι τεράστιο πρόβληµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Η κυβερνητική τροπολογία και πιο
συγκεκριµένα, το άρθρο 4 αυτής, προβλέπει ότι τα µέλη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού, της Επιτροπής Αντιµετώπισης Έκτακτων Συµβάντων
Δηµόσιας Υγείας από λοιµογόνους παράγοντες και της Εθνικής
Επιτροπής Εµβολιασµών δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν
εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο της λειτουργίας των ως άνω επιτροπών.
Πρόκειται κατά τη γνώµη µας για µία τροπολογία και συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, για ένα συγκεκριµένο άρθρο για το
οποίο πρέπει να επιστρέψει ο Υπουργός Υγείας στο Κοινοβούλιο
και να ανακοινώσει τώρα την απόσυρσή του. Αυτό που υπάρχει
στην ελληνική κοινωνία και που έχετε φροντίσει να κλονιστεί στον
βαθµό που έχει κλονιστεί, ειδικά τον τελευταίο καιρό, δηλαδή
αυτή η έλλειψη εµπιστοσύνης, µε αυτή την τροπολογία που φέρνετε σήµερα και πάτε να ψηφίσετε, στην πραγµατικότητα δεν
αφήνετε τίποτα όρθιο. Βάζετε ταφόπλακα στην εµπιστοσύνη των
πολιτών απέναντι σε αυτό που µέχρι τώρα αποτελούσε την επιστηµονική κοινότητα διαχείρισης της πανδηµίας.
Και αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί σε καµµία απολύτως περίπτωση να γίνει αποδεκτό από εµάς. Ζητούµε την απόσυρση
αυτής της τροπολογίας. Δεν πρόκειται να συµµετέχουµε καν
στην ψηφοφορία αυτής και γενικότερα στην ψηφοφορία, διότι
δεν πρόκειται να νοµιµοποιήσουµε αυτή την απαράδεκτη ενοχική
τροπολογία, την οποία πάτε να ψηφίσετε.
Και δεν είναι µόνο ότι έχετε στο µυαλό σας την προστασία των επιστηµόνων. Την προστασία των επιστηµόνων από
τι; Έχουν ανάγκη οι επιστήµονες, διατύπωσαν άποψη οι επιστήµονες, ζήτησαν ότι θέλουν κάτι να κρύψουν, θέλουν από κάτι να
προστατευτούν; Δεν διαχειρίστηκαν την ανθρώπινη ζωή εκατοµµυρίων Ελληνίδων και Ελλήνων µε αποκλειστικό κριτήριο τη
γνώση και την επιστήµη που κατέχουν; Τι είναι αυτό το οποίο
τους φοβίζει; Σας εισηγήθηκαν τέτοια διάταξη; Σας εισηγήθηκαν
τέτοια ουσιαστικά κρυπτοαµνήστευση;
Και βεβαίως η τροπολογία αυτή δεν καταλαµβάνει µόνο την
επιστηµονική επιτροπή λοιµωξιολόγων, καταλαµβάνει και κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη. Από πού και ως πού; Δηλαδή
παίζανε µε τη ζωή των ανθρώπων, εκατοµµυρίων Ελλήνων; Αν
χρειαστεί να δώσουν εξηγήσεις την οποιαδήποτε στιγµή, καλόπιστες εξηγήσεις γιατί πήραν την άλφα ή τη βήτα απόφαση,
επειδή τώρα αποκαλύφθηκε ότι ουσιαστικά εν µέρει καθοδηγείτο
η άποψή τους από τις υπουργικές παρεµβάσεις που εξελίσσονταν µέσα στις συνεδριάσεις της επιτροπής, τι θα πούνε; Ότι
έχουν την απόλυτη προστασία αυτής της τροπολογίας;
Και από τι τους προστατεύετε; Μόνο από την ευθύνη και τη
δίωξη; Όχι. Και από τη διατύπωση γνώµης που διατύπωσαν ή
ψήφο που έδωσαν. Σε δίωξη τίνος; Δηλαδή έχει η Κυβέρνηση
παίξει µε τη ζωή εκατοµµυρίων Ελληνίδων και Ελλήνων, θα κληθεί κάποιος από όλους να δώσει εξηγήσεις για αυτό και δεν θα
µπορούν τα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας να εκφράσουν
γνώµη, γιατί τους προστατεύετε ή γιατί τους το απαγορεύετε ή
γιατί δεν τους το επιτρέπετε µε αυτήν εδώ την ενοχική τροπολογία;
Αντί να δώσετε στη δηµοσιότητα τα πρακτικά της επιτροπής
λοιµωξιολόγων, τα πρακτικά της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δηµόσιας Υγείας, που αποτελείται κυρίως -επαναλαµβάνωαπό υπηρεσιακά και κυβερνητικά στελέχη, επιχειρείτε να δηµιουργήσετε αυτή τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία την πεποίθηση
ότι κάτι πρέπει να κρύψουν, κάτι υπάρχει, κάτι αντιεπιστηµονικό,
κάτι αντιορθολογικό, κάτι ζηµιογόνο για την υγεία των πολιτών;
Γιατί αυτή η τροπολογία γι’ αυτό είναι ενοχική, γιατί στην πραγµατικότητα έρχεται σήµερα να πει στην ελληνική κοινωνία ότι
όλοι αυτοί που συµµετείχαν σε αυτές τις επιτροπές κάτι έχουν
να κρύψουν.
Εδώ να υπογραµµίσω µε απόλυτο τρόπο ότι θα είµαστε οι
πρώτοι που θα υπερασπιστούµε την επιστηµονική κοινότητα για
την ελευθερία έκφρασης επιστηµονικής γνώσης έναντι οποιου-
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δήποτε µπορεί να στραφεί εναντίον τους και είναι κακόπιστος,
είναι ανορθολογικός, είναι αυτό που λέµε «ψεκασµένος» και
λοιπά και λοιπά. Βεβαίως και θα µπούµε εµείς µπροστά να τους
προστατεύσουµε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν µιλάµε για
αυτό, µιλάµε για µια γενική διάταξη που λέει ότι δεν διώκονται,
δεν ευθύνονται και δεν δίνουν εξηγήσεις.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δηλώνουµε κατηγορηµατικά: Απαιτούµε εν ονόµατι της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ειρήνης, αυτής της ελάχιστης σχέσης
εµπιστοσύνης που έχετε αφήσει ακόµη να υπάρχει ανάµεσα στις
µονάδες διαχείρισης της πανδηµίας και τον ελληνικό λαό, να
αποσύρετε τώρα αυτή την εντελώς αδικαιολόγητη και εντελώς
απαράδεκτη και εντελώς απροετοίµαστη, ενοχική τροπολογία.
Ούτε καν έναν διάλογο δεν κάνετε µε τα κόµµατα, να πείτε υπάρχει ένα άλφα πρόβληµα, να δούµε πώς θα το λύσουµε. Έρχεστε
εν κρυπτώ τελευταία στιγµή να φέρετε µια τέτοια κυριολεκτικά,
ουσιαστικά, πολιτικά αλλά και συνταγµατικά εντελώς απαράδεκτη τροπολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κεγκέρογλου, µιλήσατε. Τι είναι αυτό πάλι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή µε πιέσατε ψυχολογικά µε τον χρόνο προηγουµένως δεν ολοκλήρωσα
την τοποθέτησή µου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Να µην κάνει όµως νέα τοποθέτηση,
κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, δεν κάνω νέα τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αφήστε
τον λίγο, κύριε Πλεύρη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θέλω να πω ότι και εµείς δεν ψηφίζουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία που αφορά τα µέλη των διοικήσεων και την απαλλαγή τους, αλλά µε τον στοµφώδη τρόπο
που ο κ. Ραγκούσης επιχειρηµατολογούσε «δεν διώκονται, δεν
απολογούνται, εξαιρούνται» θυµήθηκα ότι τα ίδια ακριβώς ήταν
στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τα µέλη του ΤΧΣ. Τα παραµπρός χαλούν τα παραπίσω! Τι µας λέτε, κύριε Ραγκούση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, έχω δύο παρατηρήσεις. Στο
άρθρο 21 παράγραφος 4 αφήνετε µία υπόνοια ότι σε περίπτωση
συνένωσης σχηµατισµών ή αν δεν υπάρχει οργανική θέση τι θα
γίνουν οι θέσεις των υπαλλήλων. Σε ένα ενδεχόµενο δικαστικού
«Καλλικράτη», για το οποίο εµείς είµαστε αντίθετοι, υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί εφόσον καταργηθούν οι θέσεις να
µείνουν εκτεθειµένοι. Δείτε το λιγάκι αν µπορείτε να το αντιµετωπίσετε τώρα.
Δεύτερον, στο άρθρο 22 παράγραφος 9 γίνεται µία διάκριση
σε γραµµατειακά και δικαστικά καθήκοντα. Δεν ξέρω αν είναι λυσιτελές να προβλέπονται τόσο λεπτοµερείς διαδικασίες στον
νόµο. Θα έλεγα να µιλήσουµε γενικώς για καθήκοντα, για να µη
δηµιουργηθούν δύο διαφορετικές οµάδες και έτσι ουσιαστικά
υπάρξει µια επιπλέον δυστοκία στο έργο της επιτροπής.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις τρέχουσες τροπολογίες είχα να πω
πάρα πολλά για την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης.
Κατ’ αρχάς τον ρώτησα εάν έλαβε γνώση της απόφασης της
ολοµέλειας των προέδρων, µου είπε ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν το
έκανε από υπεκφυγή ή αν δεν κατάλαβε τι διάβασε. Γιατί η ολοµέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων επί της αρχής
δεν έχει αντίρρηση να αναλάβει το έργο, αλλά οι προϋποθέσεις
που θέτει ανατρέπουν εντελώς τη νοµική επιχειρηµατολογία και
την υπόσταση αυτής της διαδικασίας. Εποµένως ή ο κ. Χατζηδάκης δεν είχε δει τι λέει η απόφαση της ολοµέλειας των προέδρων
ή θέλησε να δώσει µια πρόχειρη απάντηση για να ξεφύγει από
το αδιέξοδο.
Σε ό,τι αφορά τώρα το θέµα της τροπολογίας του Υπουργείου
Παιδείας θα συµπλεύσω µε τον κ. Κεγκέρογλου. Αυτή η διαδικασία, το να µπαίνουν σε µια τροπολογία διάφορες διατάξεις από
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τις οποίες άλλες θέλουµε να ψηφίσουµε και άλλες όχι, µας φέρνει µε την πλάτη στον τοίχο. Είναι προφανές ότι το 3 και το 4 στην
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας θέλαµε να τα ψηφίσουµε,
υπάρχουν όµως τα άρθρα 1 και 2 όπου είµαστε αντίθετοι, οπότε
µοιραία καταψηφίζουµε τις τροπολογίες.
Θέλω να το ακούσει ο ελληνικός λαός ότι έχουµε σήµερα εφτά
τροπολογίες, επτά διαφορετικοί Υπουργοί παρήλασαν και κατέθεσαν τροπολογίες. Δηλαδή είναι µια ιστορία η οποία πραγµατικά δεν ξέρω εάν µπορεί να δικαιολογηθεί µε τους όρους του
ορθού λόγου.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σαφώς υπερψηφίζουµε, και µε την παρατήρηση ότι ανησυχούµε γιατί παρατείνεται η αβεβαιότητα για τη θέση των
εργαζοµένων. Η τρίµηνη παράταση δεν τους εξασφαλίζει από τη
στιγµή που η Κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειµένη -το αντίθετο
µάλιστα- να συµπεριλάβει την εξασφάλισή τους στη διαγωνιστική
διαδικασία για τον νέο επενδυτή.
Την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών µετά τις διευκρινίσεις που έδωσε ο κύριος Υπουργός και αυτή την υπερψηφίζουµε.
Και ερχόµαστε στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.
Κύριε Υπουργέ, ένας κώδικας που ήταν µια συναινετική διαδικασία όλες αυτές τις µέρες, κατέληξε σε βάρος σας, θα έλεγα,
αφού µε δύο τροπολογίες, και του κ. Χατζηδάκη αλλά και αυτή
του κ. Κοντοζαµάνη, ο οποίος ήρθε στις δύο η ώρα ουσιαστικά
να εισηγηθεί ασυλία για τα µέλη της επιτροπής, εκτινάσσεται όλο
το συναινετικό οικοδόµηµα στον αέρα. Δεν είµαστε επί της
αρχής αντίθετοι, αλλά θέλουµε διευκρινίσεις. Το ζήτησε κάποιος;
Το ζήτησαν κάποιοι; Υπάρχει ένα αίτηµα στην Κυβέρνηση; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που µπορείτε να µας δείξετε; Υπάρχει µια
ανάγκη για την οποία δεν έπρεπε να έρθουµε τα κόµµατα και να
κάνουµε µία ασπίδα θεσµικής προστασίας στην ελευθεροφροσύνη και στην έκφραση κρίσης και γνώµης αυτών των ανθρώπων; Συνάδει µε την κοινοβουλευτική τάξη να έρθει ο Υπουργός
στις δύο η ώρα και να φέρει ένα τέτοιο νοµοθέτηµα, το οποίο
εκτός από όλα τα υπόλοιπα έχει και νοµικά ζητήµατα; Γιατί υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου οι οποίες περιστέλλουν, περιορίζουν το συγκεκριµένο αυτό δικαίωµα. Εκκρεµούν ποινικές
διώξεις; Φέρτε µας κάποιο έγγραφο από όπου να προκύπτει
αυτή η ανάγκη. Ήρθε ο κ. Κοντοζαµάνης και µάλιστα τον ρώτησα
επίτηδες για το θέµα της συκοφαντικής δυσφήµησης και της εξύβρισης, αν αναφέρεται στις επιτροπές, είπε αυτή τη διευκρίνιση
κι έφυγε. Δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Αυτού του τύπου η αγνόηση
των διαδικασιών του Κοινοβουλίου και η εκ πλαγίου νοµοθέτηση
για να τακτοποιείτε ανοιχτές εκκρεµότητες δεν µπορεί να γίνει
δεκτή.
Ανακαλέστε την τροπολογία του κ. Κοντοζαµάνη. Δεν έχει
θέση στην σηµερινή διαδικασία. Ανοίξτε µια συζήτηση να µιλήσουµε ψύχραιµα να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. Αλλιώς αυτή
η τροπολογία είναι ένα στίγµα στην κοινοβουλευτική διαδικασία
γιατί προκύπτει χωρίς αποχρώντα λόγο και δηµιουργεί και διασπά και διαρρηγνύει τον δεσµό εµπιστοσύνης που µπορεί να έχει
η κοινωνία µε τις επιτροπές που επεξεργάζονται την πολιτική για
την υγεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Πλεύρη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Θα τοποθετηθώ µόνο για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, γιατί στην πρωτολογία µου τοποθετήθηκα για όλα τα θέµατα, κύριε Πρόεδρε.
Μου κάνει εντύπωση, κύριοι συνάδελφοι, γιατί εδώ ήµασταν
όλοι. Ήρθε ο κ. Κοντοζαµάνης µίλησε για την τροπολογία. Είχε
έρθει από πριν η τροπολογία, ζητήθηκαν διευκρινήσεις. Η µόνη
διευκρίνιση είναι από τον κ. Ξανθόπουλο εάν η συκοφαντική δυσφήµηση και η εξύβριση είναι πάλι στο πλαίσιο των καθηκόντων.
Και προφανώς τα κόµµατα στην πορεία, αφού ήρθαν σε επικοινωνία, έρχονται εδώ και πάλι, µε συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι,
λέει «έχει µια απόσταση».
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Ψύχραιµος ο κ. Ξανθόπουλος λέει ότι επί της αρχής είναι
σωστό, αλλά υπάρχουν κάποια θέµατα. Ο κ. Ραγκούσης είπε δεν
θα πάρουµε καθόλου θέση γιατί είναι προκλητική τροπολογία.
Αποφασίστε στον ΣΥΡΙΖΑ, επί της αρχής είναι καλή και διαφωνείτε σε κάτι που λέει ο κ. Ξανθόπουλος ή ισχύει αυτό που λέει ο
κ. Ραγκούσης ότι δεν θα κάτσουµε ούτε να την ψηφίσουµε; Ο
λόγος που δεν θα κάτσετε ούτε να την ψηφίσετε είναι γιατί δεν
θα έχετε τι να πείτε σε αυτούς που είναι στην επιτροπή.
Πάµε, λοιπόν, απλά. Τι συµβαίνει πολλές φορές στο δικαιικό
µας σύστηµα, κύριε Πρόεδρε; Σε πολλές διαδικασίες έχει αποφασίσει εδώ η Βουλή να µην υπάρχει άσκηση ποινικών διώξεων,
δηλαδή να µη µηνύονται, να µην καταδιώκονται άτοµα κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Και πότε µάλιστα; Όταν έχουν
ελεγκτικό έργο. Να σας πω όχι για το ΤΧΣ, που είπε ο κ. Κεγκέρογλου, οι ελεγκτές οι οποίοι πάνε και κάνουν ελέγχους, προκειµένου να τους προστατεύουµε να κάνουν ελέγχους, λέµε ότι δεν
µπορούν να διώκονται για πράξεις που εκφράζουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
Εδώ είναι κάτι που κάποιος µπορεί να πει ότι δεν θα χρειαζόταν. Γιατί; Διότι οι συγκεκριµένοι άνθρωποι δεν ασκούν διοίκηση.
Τι κάνουν; Εκφράζουν γνώµη και δίνουν ψήφο. Αυτό που κατά το
Σύνταγµα έχουµε και οι Βουλευτές που λέµε «κατά την άσκηση
των καθηκόντων σας για γνώµη και για ψήφο». Συνεπώς δεν
παίρνουν απόφαση οι ίδιοι, ώστε να µπορούσε να γίνει µια µηνυτήρια αναφορά και να είχαν κάποια ευθύνη.
Από τι όµως τους προστατεύει, κύριοι συνάδελφοι; Τους προστατεύει από τον κανιβαλισµό που ζούµε -να το πω ευθέως- από
ψεκασµένους και από fake news. Που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει
να βρίσκονται σε µια επιτροπή, που ξέρουν ότι κανείς δεν µπορεί
να τους µηνύσει, γιατί ποτέ δεν θα µηνυόταν άνθρωπος που γνωµοδοτεί µε βάση την επιστηµονική του ιδιότητα, όπως εµάς τους
νοµικούς κανείς δε θα µας µηνύσει ποτέ αν κάνουµε µια γνωµοδότηση κι ενδεχοµένως αυτή η γνωµοδότηση να είναι σωστή.
Διότι ακριβώς έχουµε ρόλο εισηγητικό.
Ενώ, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν. Στην ουσία
από τι κινδυνεύουν; Από κακόβουλες µηνύσεις που θα γίνουν
από όσους είναι εναντίον των εµβολιασµών -γι’ αυτό λέει µέσα
και για την Επιτροπή Εµβολιασµού- από όσους είναι εναντίον των
µέτρων.
Δεν ξέρετε ότι γίνονται µηνύσεις για τις µάσκες; Στα σχολεία
τα ζουν οι καθηγητές. Τους µηνύουν γιατί το παιδί πρέπει να πάει
χωρίς µάσκα ή το παιδί πρέπει να πάει στο σχολείο χωρίς να
κάνει self test.
Θέλετε λοιπόν, όλοι αυτοί να κάνουν µηνύσεις και τα µέλη της
επιτροπής, ενώ ξέρουν ότι θα δικαιωθούν, να πρέπει να πάνε σε
σαράντα, πενήντα προκαταρκτικές, να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις, να πουν ότι όταν εµείς λέγαµε να ανοίξουν τα σχολεία µε
self test ήταν επιστηµονική µας άποψη και να απαντούν σε µια
µήνυση που θα λέει κάποιος ότι έβαλαν το self test γιατί µε το
self test µπορεί να µπει τσιπάκι στον εγκέφαλο, όπως ο άλλος
δίνει το σίελο. Από αυτά προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους.
Και κάνετε και κάτι ακόµα χειρότερο και δεν το καταλαβαίνετε.
Ανεβήκατε πάνω και αµφισβητήσατε αυτήν την επιτροπή, γιατί
είπατε ότι φέρνουµε αυτή την διάταξη όχι για τους λόγους που
λέµε τώρα εµείς και είναι το αυτονόητο, να µπορούν οι άνθρωποι
να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αφήνετε υπονοούµενο. Ότι την
φέρνουµε διότι δεν δίνουν σωστή ψήφο και γνώµη και µε αυτόν
τον τρόπο εσείς είστε αυτοί που προσπαθείτε να διασπείρετε
στην ελληνική κοινωνία την αµφιβολία γι’ αυτά που προτείνουν
οι επιστήµονες.
Και είστε και δειλοί πολιτικά, κύριοι συνάδελφοι, γιατί καθίστε
εδώ και καταψηφίστε την και πείτε ότι εµείς δεν θέλουµε. Δεν γίνονται και τα δύο. Διότι λέτε δεν θα πάρουµε καθόλου θέση για
να µη νοµιµοποιήσουµε αυτή την άθλια τροπολογία. Αυτό λέει ο
κ. Ραγκούσης και επί της αρχής όµως συµφωνεί ο κ. Ξανθόπουλος.
Ελάτε λοιπόν κι εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ όσο υπεύθυνη Αξιωµατική Αντιπολίτευση µπορείτε να είστε και πείτε: Καταλαβαίνουµε ότι αυτό αφορά τις κραυγαλέες περιπτώσεις όπου θα
βρεθούν αντιµέτωποι µε ανυπόστατες µηνύσεις αυτοί οι άνθρωποι και θα ταλαιπωρηθούν και γι’ αυτόν τον λόγο την ψηφίζουµε
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κι εµείς και σε καµµία περίπτωση δεν αµφισβητούµε την επιστηµονική επάρκεια και την ψήφο που δίνουν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Μόνο για ψήφο και γνώµη είναι.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ξανθόπουλος επί προσωπικού.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ότι το σύνδροµο του κ.
Χατζηδάκη διατρέχει όλη την οµάδα.
Είπα ότι θα µπορούσε να αποτελέσει µια βάση συζήτησης,
ούτε επί της αρχής ούτε επί των άρθρων. Και εγκαλώ την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία ότι για ένα ενδεχοµένως υπαρκτό θέµα
δεν προχώρησε σε µια τέτοια διαδικασία. Αυτό είπα.
Εποµένως από εκεί και µετά είναι προφανές ότι οι άνθρωποι
αυτοί έχουν ενδεχοµένως αυτή την ανάγκη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χητάς για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε ότι δεν θα έπαιρνα τον λόγο αλλά στην Κυβέρνηση δείχνουν αµετανόητοι και η Κυβέρνηση, αλλά ειδικά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Πλεύρης, ο οποίος σήµερα έβρισε ένα
κοµµάτι των Ελλήνων. Έχει την ευχέρεια, δεν ξέρω τι ικανότητες
και ιδιότητες έχει ο κ. Πλεύρης να διχάζει την κοινωνία, να χαρακτηρίζει κόσµο να τους λέει ψεκασµένους και να σπέρνει την διχόνοια.
Ποιος είστε εσείς, κύριε Πλεύρη που θα διχάσετε την Ελλάδα;
Ποιοι είστε εσείς που θα πείτε αυτοί είναι ψεκασµένοι και αυτοί
δεν είναι; Ποιος είστε εσείς; Ένας απλός Βουλευτής είστε. Θα
έπρεπε να ντρέπεστε. Όπως θα έπρεπε να ντρέπεστε και για την
τροπολογία που φέρατε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί εδώ
οι άνθρωποι δεν µιλάνε για το ΤΧΣ. Μιλάνε για ανθρώπινες ζωές
και κάποιοι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, αν
δεν σας ενδιαφέρει συνεχίστε αυτό που κάνετε.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε ζητήσει εδώ και µήνες τα Πρακτικά
από τις συνεδριάσεις των λοιµωξιολόγων. Δεν υπήρχαν, µετά
υπήρξαν, µετά τα κρύβουν, τώρα βγήκαν, προχθές ο Πρόεδρος
ο δικός µας τα κατέθεσε στα Πρακτικά της Βουλής.
Εδώ µιλάµε για εγκλήµατα. Η Κυβέρνηση είναι σε ελεύθερη
πτώση. Δεν µπορεί να διαχειριστεί πλέον το τεράστιο θέµα της
πανδηµίας.
Δυστυχώς η Ελληνική Λύση επιβεβαιώνεται σε όλα και δυστυχώς αυτή η Κυβέρνηση έχει µια αλαζονεία και διχάζει τον κόσµο
και την κοινωνία. Με χαρακτηρισµούς τους οποίος επιστρέφουµε
σε εσάς. Εσείς είστε ψεκασµένοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Πλεύρη, δεν χρειάζεται τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε
της Ελληνικής Λύσης, θα µου επιτρέψετε ότι ως Βουλευτής να
µπορώ να εκφράζω την γνώµη µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κρίνεστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Βεβαίως και κρίνοµαι. Και το κόµµα
µου κρίνεται µε τις ψήφους που παίρνει.
Εσείς όµως είστε το κόµµα που είστε κατά των εµβολιασµών
και έρχεστε και λέτε ότι διατηρούµε επιφυλάξεις. Και είστε το
κόµµα που χαϊδεύετε όσους δεν θέλουν να παίρνουν µέτρα προστασίας. Καταλαβαίνω το άγχος σας να τους υποστηρίξετε. Δεν
είναι διχασµός της κοινωνίας. Είναι διχασµός µεταξύ λογικής και
παραλόγου και ανήκετε στο παράλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Λάζαρος Τζαβδαρίδης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν
όψει δυνατοτήτων οποιασδήποτε ουσιαστικής κριτικής επί του
νέου µεταρρυθµιστικού Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, η Αντι-
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πολίτευση προφανώς αισθανόµενη άβολα από το κλίµα συναίνεσης που υπήρξε στην Αίθουσα της Ολοµέλειας βρήκε άλλον
τρόπο να σηκώσει τα λάβαρα της καταστροφολογίας και της παραπληροφόρησης.
οΑφορµή ήταν η τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργό
Εργασίας, τον κ. Χατζηδάκη, που επιταχύνει την έκδοση των εκκρεµών συντάξεων, καταργεί τις εξαιρέσεις για την απονοµή
προσωρινής σύνταξης, ενώ επισπεύδει την έκδοση σύνταξης µε
διαδοχική ασφάλιση, µια διαδικασία που αποτελεί ακόµη µια
πραγµατική τοµή η οποία έχει γίνει από τον συγκεκριµένο
Υπουργό.
Είναι µια τροπολογία που περιορίζει την περιττή γραφειοκρατία, ενώ µε την πρόβλεψη για υποχρεωτική χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε περισσότερους δικαιούχους, διασφαλίζει το
επίπεδο διαβίωσης των εν αναµονή συνταξιούχων µέχρι την απονοµή των οριστικών τους συντάξεων.
Είναι µια τροπολογία-τοµή που εµπλέκει στην έκδοση των συντάξεων και τον ιδιωτικό τοµέα, µε πιστοποιηµένους δικηγόρους
και λογιστές, που θα πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ κι όχι από τους
Έλληνες πολίτες και που θα υποβοηθούν ουσιαστικά το έργο
των εξαιρετικών υπαλλήλων του οργανισµού, που µε περίσσευµα
ψυχής και αίσθησης του καθήκοντος κάνουν καθηµερινά υπερβάσεις πραγµατικά στην επιτέλεση του έργου τους.
Πιστός µάλιστα στην τάση να ψάχνει πρόβληµα για κάθε λύση
και να µετατρέπει το άσπρο σε µαύρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, διά της κ. Ξενογιαννακοπούλου, χαρακτήρισε την τροπολογία αντισυνταγµατική και κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών συνολικά
της δηµόσιας διοίκησης εις βάρος των πολιτών και του δηµοσίου
συµφέροντος. Ας δούµε, όµως, την πραγµατικότητα για να διαλυθούν και οι τελευταίες αυταπάτες όσων αναδεικνύουν τη συνεχιζόµενη άρνηση και την εύκολη καταγγελία ως τάχα σοβαρή
αντιπολίτευση.
Όταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ οι ασφαλιστικές εκκρεµότητες που υπήρχαν συνολικά σε συντάξεις έφθαναν στον αριθµό
ένα εκατοµµύριο και πενήντα εννιά χιλιάδες, πάνω από ένα εκατοµµύριο ασφαλιστικές εκκρεµότητες που αµέσως ή εµµέσως
αντανακλούν σε εκκρεµή όνειρα, σε ελπίδες και στόχους, αλλά
και προσωπικούς και οικογενειακούς προγραµµατισµούς.
Την ίδια ώρα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στις υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ µετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ασκεί επαναστατική γυµναστική, είχαν µείνει µε Windows 2000, τα οποία δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για καµµία εργασία, ενώ δεν
υπήρχαν ούτε και λογισµικά που θα εξέδιδαν συντάξεις. Βέβαια,
τότε κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν συγκινείτο. Όλοι αυτοί που
τώρα ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα, δήθεν για αφαίρεση εργασιακών αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων του ΕΦΚΑ, τότε σφύριζαν αδιάφορα µπροστά στην εργασιακή γύµνια που τους είχαν
εκθέσει.
Τι έκανε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από την ώρα
που ανέλαβε τα ηνία της χώρας; Πρώτον, από το 2020 και µετά
έβγαλε 30% περισσότερες συντάξεις από το 2019. Εσείς, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, µείνατε στα τζάµπα λόγια και στα ευχολόγια. Εµείς
προχωρήσαµε σε πράξεις.
Δεύτερον, πήραµε µια σειρά από µέτρα για την επιτάχυνση των
συντάξεων, όπως: Προχωρήσαµε στη λειτουργία αµειβόµενων κλιµακίων για υπερωριακή απασχόληση στην απονοµή συντάξεων µε
επιπλέον µπόνους υψηλής απόδοσης. Μονιµοποιήσαµε εκατόν
σαράντα έξι συµβασιούχους που είχε ο ΕΦΚΑ και οι οποίοι για
πάρα πολλά χρόνια ήταν όµηροι και εργάζονταν µε δικαστικές
αποφάσεις. Προχωρήσαµε σε πρόσληψη εκατό επιστηµόνων οικονοµολόγων και λογιστών. Επίσης, εκκρεµεί η πρόσληψη µε σύµβαση έργου και εκατό συνταξιούχων υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ. Kαι
ενισχύσαµε τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό του ΕΦΚΑ για να βοηθήσουµε τους υπαλλήλους στο έργο τους.
Kαι τώρα µε την παρούσα τροπολογία αξιοποιούµε και τις δυνάµεις του ιδιωτικού τοµέα προκειµένου κι αυτός να συνδράµει
µε την εµπειρία, αλλά και τις γνώσεις του στην ταχύτερη, αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση της απονοµής των συντάξεων, ελαφρύνοντας παράλληλα και το τεράστιο βάρος που σηκώνουν επί
του παρόντος οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν αυτό που ονειρεύονται κάποιοι είναι να κρατήσουν µε το στανιό και µε τις ιδεοληψίες τους
τους πολίτες δέσµιους µιας αρτηριοσκληρωτικής και αναποτελεσµατικής λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα και εν προκειµένω
του ΕΦΚΑ, απότοκο και κατάντηµα της άκριτης, ανερµάτιστης
και χωρίς κανένα σχεδιασµό συγχώνευσης που επιβλήθηκε προηγούµενα στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εµείς θα απαντήσουµε και
θα απαντάµε πάντα µε παρεµβάσεις ουσίας για τη διαρκή βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαµε αισίως στο τέλος της συζήτησης
στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου ενός πραγµατικά
πολύ σηµαντικού νοµοσχεδίου που αφορά στο νέο Κώδικα των
Δικαστικών Υπαλλήλων.
Και είναι κρίµα, γιατί -εγώ θα συµφωνήσω µε την άποψη που
εκφράστηκε από κάποιους συναδέλφους- η όλη συζήτηση αδικήθηκε, όντως, µέσα από το γεγονός ότι υπήρχαν τροπολογίες
οι οποίες δηµιούργησαν κάποια ένταση και προφανώς κάπως µεγαλύτερη συζήτηση.
Επειδή, όµως, άκουσα πολλές απόψεις από συναδέλφους, οι
οποίοι είτε προσπαθώντας να εκφράσουν µια γενικότερη ανησυχία τους είτε προσπαθώντας να αντιπολιτευτούν γενικά στις επιλογές του Υπουργείου Δικαιοσύνης -δεν θα πω της Κυβέρνησηςθέλω πριν µιλήσω για το νοµοσχέδιο και για την τροπολογία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα
γιατί νοµίζω ότι δεν βρίσκονται σωστά στην αντίληψη πολλών συναδέλφων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δικαιοσύνη είναι ένας θεσµός
συνταγµατικά κατοχυρωµένος. Είναι ένας ανεξάρτητος θεσµός.
Η δικαιοσύνη, µε άλλα λόγια, λειτουργεί µε ανεξαρτησία. Ο
ρόλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να δηµιουργεί το πλαίσιο των λειτουργιών της δικαιοσύνης. Όµως, οι δικαστές απολαµβάνουν την προσωπική και λειτουργική τους ανεξαρτησία. Ο
ρόλος των δικαστικών υπαλλήλων είναι, επίσης, κατοχυρωµένος
στο Σύνταγµα. Άρα, λοιπόν, υπάρχει µία συγκεκριµένη επίδραση
της όποιας πολιτικής, της όποιας κυβέρνησης, µέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στον χώρο της δικαιοσύνης.
Έχει προβλήµατα η λειτουργία της δικαιοσύνης στη χώρα µας;
Βεβαίως και έχει. Ποιος µπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό
του; Ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχει αυτή τη στιγµή
η λειτουργία της δικαιοσύνης. Προφανώς, νοµίζω ότι εύκολα
µπορεί κανείς να βρει την απάντηση, οι µεγάλες καθυστερήσεις
στον χρόνο της απονοµής της δικαιοσύνης.
Πώς µπορούµε να το λύσουµε αυτό το πρόβληµα; Διότι νοµίζω
ότι πρέπει να αναλύσουµε όλες τις παραµέτρους κι όλες τις βασικές σκέψεις για να καταλήξουµε όλοι µαζί κάπου. Πώς µπορούµε
να το λύσουµε όλο αυτό το πρόβληµα; Προσλαµβάνοντας δικαστικούς λειτουργούς µόνο; Προσλαµβάνοντας δικαστικούς υπαλλήλους µόνο; Ψηφιοποιώντας τη δικαιοσύνη, ακολουθώντας µια
γενικότερη κατεύθυνση την οποία ακολουθεί όλη η Ευρώπη; Μόνο
το να µπορέσει να ψηφιοποιήσει κανείς τη δικαιοσύνη θα λύσει το
πρόβληµα της απονοµής της δικαιοσύνης; Εκσυγχρονίζοντας τις
υποδοµές, κατασκευάζοντας καινούργια κτήρια, µπορεί από µόνο
του αυτό το γεγονός να λύσει το πρόβληµα; Προφανώς και όχι.
Και νοµίζω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Θα µπορούσα να θυµίσω κι εγώ σε όλους τους κυρίους και τις
κυρίες συναδέλφους ότι, όπως σωστά επεσήµαναν κάποιοι συνάδελφοι, η αναλογία δικαστικών λειτουργών ανά συγκεκριµένο
αριθµό πληθυσµού στην Ελλάδα είναι από τους µεγαλύτερους
στην Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, όταν έρχονται κάποιοι συνάδελφοι
και λένε «να προσλάβετε επιπλέον δικαστικούς λειτουργούς»,
προφανώς ή δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγµατικότητα ή απλά
και µόνο σε µια λογική αντιπολιτευτικής ρητορικής επιµένουν σε
κάτι που ξέρουµε ότι δεν θα φέρει τη λύση.
Υπάρχει πρόβληµα µε τον αριθµό των δικαστικών υπαλλήλων;
Βεβαίως, υπάρχει. Είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα αν θέλετε να
προσπαθήσουµε να ιεραρχήσουµε τα προβλήµατα στον χώρο
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της δικαιοσύνης. Γιατί; Γιατί έχουµε µία από τις χειρότερες αναλογίες -αν όχι τη χειρότερη- στην Ευρώπη. Πώς µπορεί να λυθεί
αυτό το πρόβληµα;
Ρώτησα τον κ. Ξανθόπουλο δύο φορές, ρητορικά-εµφατικά,
στις συζητήσεις στην επιτροπή πόσοι δικαστικοί υπάλληλοι προσελήφθησαν επί των ηµερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όχι
θέλοντας να τον θίξω για να θίξω την προηγούµενη κυβέρνηση,
όσο προσπαθώντας να καταδείξω ότι υπάρχει ένα αντικειµενικό
πρόβληµα το οποίο προφανώς δεν ακολουθεί τις όποιες κυβερνητικές επιλογές. Διότι υπήρχαν διαγωνισµοί του ΑΣΕΠ το 2017
και το 2018, µέσα από τους οποίους δεν πληρώθηκαν οι θέσεις
των δικαστικών υπαλλήλων. Άρα, λοιπόν, πρέπει να αναζητήσουµε τη λύση του προβλήµατος κάπου αλλού.
Τι κάνουµε, λοιπόν, από την πρώτη στιγµή, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Προσπαθούµε βήµα-βήµα να υλοποιήσουµε ένα
συγκεκριµένο, συγκροτηµένο, στοχευµένο πλάνο µεταρρυθµίσεων, για να µπορέσουµε να απαντήσουµε στα γνωστά προβλήµατα του χώρου της δικαιοσύνης.
Ένα από τα θέµατα τα οποία πρέπει να δούµε, είναι το θέµα
των κωδίκων. Ναι, κατά καιρούς, µετά από δεκαετίες, είναι γνωστό και κοινά αποδεκτό ότι χρειάζεται κάποιος εκσυγχρονισµός.
Τι κάνουµε, λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα; Ουσιαστικά
σήµερα ερχόµαστε να ψηφίσουµε το νέο Κώδικα των Δικαστικών
Υπαλλήλων. Ψηφίσαµε τη νέα Δικονοµία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ολοκληρώνει στο τέλος του µήνα η νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή τις εργασίες της για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για να επισπεύσουµε την πολιτική δίκη. Θέλω να πιστεύω
ότι µέχρι τον άλλο µήνα η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου
Ποινικού Κώδικα θα µας δώσει όλες αυτές τις διατάξεις προκειµένου να βελτιώσουµε ή, εν πάση περιπτώσει να θεραπεύσουµε,
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την εφαρµογή του νέου
Ποινικού Κώδικα. Και, βεβαίως, µέχρι το τέλος Ιουνίου θα δώσουµε στους αρµόδιους φορείς το σχέδιο του ήδη επεξεργασµένου από προηγούµενη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, στην
οποία συµµετείχε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, του
νέου κώδικα του οργανισµού των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών.
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει, ουσιαστικά, µια ολοκληρωµένη
«παρέµβαση», θετική «παρέµβαση», στον εκσυγχρονισµό των κωδίκων που αφορούν συνολικά στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Χρειαζόµαστε τους κώδικες; Οι κώδικες βοηθάνε για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη; Προφανώς βοηθάνε.
Ταυτόχρονα, κινούµαστε στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης
της δικαιοσύνης. Έχετε δει, το τελευταίο χρονικό διάστηµα,
πόσες παρεµβάσεις έγιναν µε το αρµόδιο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης είτε µε την ενοποίηση των διαφόρων πιστοποιητικών, είτε µε τη δυνατότητα τού να µπορεί κανείς να τα παίρνει
ηλεκτρονικά σε πραγµατικά άµεσο χρόνο, αλλά, βεβαίως, και
µέσα από µία λογική ολοκλήρωσης όλων των µεγάλων προγραµµάτων ψηφιοποίησης που αφορούν στη δικαιοσύνη; Το ΟΣΔΔΥΠΠ2, η επόµενη φάση του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ, το Ηλεκτρονικό Ψηφιακό
Ποινικό Μητρώο, όλα αυτά είναι παρεµβάσεις -στο κοµµάτι και
στο τµήµα της υλοποίησης- που πρόκειται να δούµε το αµέσως
προσεχές χρονικό διάστηµα.
Υποδοµές: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε από πότε
έχουν να γίνουν νέα δικαστικά µέγαρα στην Ελλάδα; Ο χρόνος
ξεπερνάει τα είκοσι χρόνια σε ό,τι αφορά τον αρχικό προγραµµατισµό. Είναι η πρώτη φορά µετά από σχεδόν δύο δεκαετίες
που περάσαµε, ουσιαστικά, µέσα από συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής την κατασκευή τριών µεγάλων έργων ΣΔΙΤ που
αφορούν σε δικαστικά µέγαρα. Και, βεβαίως, αυτό θα δώσει τη
δυνατότητα σε συγκεκριµένες πόλεις της Ελλάδος να έχουν ένα
αξιοπρεπές, σύγχρονο δικαστικό µέγαρο, αλλά και να µπορέσουµε µε αυτόν τον τρόπο να συντηρήσουµε τα δικαστικά µέγαρα των παρακείµενων νοµών για τα επόµενα τριάντα χρόνια.
Λύνει πάλι το πρόβληµά µας από µόνη της η όποια, αν θέλετε,
προσπάθεια προγραµµατισµού κατασκευής δικαστικών µεγάρων; Όχι. Όµως, δεν µπορεί η δικαιοσύνη να µη λειτουργεί µέσα
από όρους αξιοπρέπειας ή µέσα σε χώρους αξιοπρέπειας.
Ποιο είναι το τελευταίο κεφάλαιο, µιας και υποτίθεται ότι δηµιουργούµε τον βασικό κανόνα, τους κώδικες ή τη νοµολογία;
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Εκσυγχρονίζουµε, ψηφιοποιούµε τη διαδικασία της δικαιοσύνης
και από την άλλη πλευρά αναµορφώνουµε, ανανεώνουµε τις
όποιες δικαστηριακές υποδοµές.
Ποιο είναι το επόµενο κεφάλαιο; Είναι η επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, για να µπορούν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης να ανταποκρίνονται σε µια
σύγχρονη πραγµατικότητα. Όταν σας είπα στις συνεδριάσεις της
επιτροπής ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο συµβάλλει, βάζοντας
ένα λιθαράκι ή κάνοντας ένα µικρό βήµα, σε αυτόν τον µεγάλο
δρόµο που έχουµε να κάνουµε προκειµένου να µεταρρυθµίσουµε τη δικαιοσύνη, φαντάζοµαι τώρα τουλάχιστον οι συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται στο Βήµα και µπορεί να λένε το ένα ή το
άλλο χωρίς να το πολυ-σκέφτονται και χωρίς να συνδέουν πράγµατα µεταξύ τους, να καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά πρέπει να
υπηρετούν ένα συγκεκριµένο σχεδιασµό. Δεν είναι µόνη της η
ψηφιοποίηση.
Δεν είναι µόνοι τους οι κώδικες. Δεν είναι µόνη της, αν θέλετε,
η επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών
υπαλλήλων ούτε είναι µόνη της η προσπάθεια που γίνεται για την
ανακατασκευή των δικαστικών µεγάρων. Όλα αυτά είναι µαζί,
είναι µια ενότητα και πρέπει κανείς να τα δει µέσα από µια τέτοια
λογική και µέσα από ένα τέτοιο πρίσµα αν όντως θέλουµε να κάνουµε το πραγµατικό βήµα εκσυγχρονισµού της δικαιοσύνης και
επίλυσης των χρόνιων προβληµάτων που έχουµε.
Πάµε να δούµε, όµως, τα θέµατα του νοµοσχεδίου.
Τι επιχειρούµε, αλήθεια, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι προϊόν υπέρ-τετράχρονης προσπάθειας µιας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία ολοκλήρωσε, µε κάθε προβλεπόµενη διαδικασία, το έργο της.
Μάλιστα, είναι όντως µια νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που ξεκίνησε επί ηµερών της προηγούµενης κυβέρνησης -αν θυµάµαι
καλά από τον Νοέµβριο του 2016- ολοκλήρωσε το έργο της, παρέδωσε το πόρισµα στις διοικήσεις των ανωτάτων δικαστηρίων
και αυτές επανήλθαν µε τις όποιες παρατηρήσεις. Και όταν εγώ
βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, έχοντας πλέον
την αρχική φάση αυτής της εργασίας και γνωρίζοντας ότι έπρεπε
να καταλήξουµε, επανασύστησα ακριβώς στην ίδια νοµοπαρασκευαστική επιτροπή σε µια προσπάθεια να υιοθετηθούν όλες οι
παρατηρήσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Το αποτέλεσµα είναι
όλα αυτά που προτείνονται σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι η κοινή θέση, ο κοινός τόπος ανωτάτων δικαστικών
λειτουργών που συµµετείχαν στην αρµόδια νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και, βεβαίως, των µελών της Οµοσπονδίας των
Δικαστικών Υπαλλήλων. Δεν είναι κάτι το οποίο εφηύραµε εµείς
ή έχει να κάνει µε παρέµβαση της σηµερινής Κυβέρνησης.
Οι κώδικες -το είπαν κάποιοι συνάδελφοι- είναι τα ιερά ευαγγέλια της δικαιοσύνης. Όµως, το να είµαστε σε θέση σήµερα να
εκσυγχρονίζουµε έναν Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που εδώ
και είκοσι, είκοσι ένα χρόνια σηµατοδοτούσε και βροντοφώναζε
την ανάγκη των συγκεκριµένων αλλαγών, νοµίζω ότι είναι µια
πολύ θετική εξέλιξη και για την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και για
το ίδιο το ελληνικό Κοινοβούλιο που προβαίνει σε µια τέτοια διαδικασία.
Υπήρξε µια συζήτηση και µια κριτική για το αν θα έπρεπε να
φέρουµε τη συγκεκριµένη συζήτηση µέσα από τη γνωστή κοινοβουλευτική διαδικασία ή αν θα έπρεπε να ψηφίσουµε µε τη διαδικασία των κωδίκων. Βεβαίως, κι εγώ θα ήθελα να ψηφίσουµε
µε τη διαδικασία των κωδίκων. Όµως, τι λέει η πρακτική και η
πρόσφατη πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ποια
ήταν η τελευταία προσπάθεια µέσα από την οποία επιχειρήθηκε
να ψηφιστεί, µέσω διαδικασίας κωδίκων, ένας συγκεκριµένος κώδικας; Ήταν η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει το νέο Ποινικό Κώδικα και το νέο Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι προβλέπει κανονικά
η κοινοβουλευτική διαδικασία για τους κώδικες; Οι κώδικες έρχονται ως αυτούσιο κείµενο, όπως ακριβώς παραλαµβάνονται
από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, και αν πρέπει κανείς να
ακολουθήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία, δεν θα αλλάξει
ούτε «και» ούτε «κόµµα». Ω του θαύµατος -δεν θα σας πω σωστά
ή λάθος, σωστά κατά τη γνώµη µου- εδώ στη συζήτηση, που µε
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µια αδικαιολόγητη σπουδή έγινε µια µέρα πριν κλείσει η Βουλή θα τα πούµε και τα άλλα σε λίγο- η ίδια η σηµερινή Αντιπολίτευση, η οποία ήταν τότε κυβέρνηση, ήρθε και άλλαξε
συγκεκριµένο άρθρο το οποίο προτεινόταν από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Και ω του θαύµατος -κάτι ακόµα που αποδεικνύει τη φοβερή σπουδή- στις 28 Ιουνίου, δηλαδή δεκαέξι,
δεκαεπτά ηµέρες µετά, µε µία ΠΝΠ άλλαξε είκοσι οχτώ σηµεία
στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Πόσο
σοβαρή µπορεί να είναι µια τέτοια προσέγγιση; Πείτε µου.
Και από την άλλη πλευρά, υπάρχει δικαιολογία, όταν υποτίθεται ότι θέλουµε να τιµήσουµε µια διαδικασία, δίνοντας το κύρος
που, ενδεχοµένως, πρέπει να δίνουν όλοι, όταν δεν έχουµε τη
δύναµη αυτό να το κρατήσουµε;
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είδατε ότι υπήρχαν
κάποια σηµεία τα οποία έχρηζαν αλλαγών. Ήταν προτάσεις σας,
ήταν δικές σας προτάσεις, των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης,
τις οποίες και τις δεχτήκαµε, τις υιοθετήσαµε. Θέλουµε να κάνουµε το καλύτερο δυνατό όταν, βέβαια, υπάρχει -το επαναλαµβάνω- καλή πρόθεση. Και νοµίζω ότι τη δική µας πρόθεση, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, την αποδεικνύουµε µε κάθε τρόπο, σε
κάθε ευκαιρία, σε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία.
Όµως, θέλω να µου επιτρέψετε να σας πω ότι όλα αυτά είναι
πολύ µακριά από τη χρήση µιας επιχειρηµατολογίας, η οποία δεν
έχει σχέση µε την πραγµατικότητα. Αυτή τη στιγµή, σήµερα, διασφαλίζουµε την ιδιαίτερη θεσµική ιδιότητα των δικαστικών υπαλλήλων ως αρωγών της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και επιλύουµε
οριστικά το ζήτηµα της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων στα δικαστήρια. Ξέρετε ότι ήταν πολλοί µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Θεσπίζουµε αντικειµενικούς
κανόνες αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων, ενώ εισάγεται
ένα σύγχρονο, διαφανές σύστηµα υπηρεσιακής προαγωγής δικαστικών υπαλλήλων µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους
προσόντα. Επίσης, καθιερώνεται για πρώτη φορά η µοριοδότησή
τους µέσα από συγκεκριµένες κατηγορίες.
Υπήρξε µεγάλη συζήτηση για το θέµα της µοριοδότησης και
νοµίζω ότι λίγο - πολύ βρήκαµε τη χρυσή τοµή. Τα διακόσια
µόρια που έδινε η συνέντευξη τα φτάσαµε εκατό. Αν, όµως, δει
κανείς στο σύνολο το πώς µοριοδοτείται το κάθε προσόν και
µπορέσετε όλα αυτά να τα βάλετε δίπλα-δίπλα, είµαι βέβαιος ότι
ακόµη και αυτές οι διαφωνίες οι οποίες εκφράστηκαν από πολλούς συναδέλφους ή οι διαφορετικές απόψεις, που µπορεί να
αφορούσαν ακόµη και τη µοριοδότηση των σεµιναρίων, εγώ θα
έλεγα ότι δεν θα ήταν σε αυτή την ένταση.
Διότι πρέπει να καταλάβουµε ότι όλη αυτή η µοριοδότηση, η
οποία σε έναν µεγάλο βαθµό δηµιούργησε µια ένταση συζήτησης, αφορά µόνο σε αυτούς που θέλουν να γίνουν προϊστάµενοι
διευθύνσεων. Δεν αφορά στην άλλη κατηγορία των δικαστικών
υπαλλήλων.
Ένα άλλο ζήτηµα αφορούσε στους δύο νέους κλάδους, στον
ΠΕ κλάδο τεκµηρίωσης και στον ΠΕ κλάδο ο οποίος αφορούσε
στην πραγµατικότητα στην εκπροσώπηση στα γραφεία Τύπου
των δικαστικών σχηµατισµών. Η καλή πρακτική η οποία υπάρχει
στον µεγαλύτερο αριθµό των ευρωπαϊκών δικαστηρίων στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να είναι ένα παράδειγµα και για τη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης;
Επιπλέον, όταν έχουµε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δικαιοδοτικό
έργο, φροντίσαµε να το διασφαλίσουµε ακόµη και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που κάναµε. Όταν, από την άλλη πλευρά, ξέρουµε ότι οι καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων είναι
ένα από τα µεγαλύτερα ζητήµατα που απασχολούν την προβληµατική λειτουργία της δικαιοσύνης, δεν µπορεί να µην επιχειρήσουµε να βρούµε τη λύση στο πρόβληµα.
Για τον δεύτερο κλάδο για τον οποίο µιλήσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ απορώ µε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι
λένε ότι η δικαιοσύνη δεν πρέπει να φαίνεται, είναι µια διαφορετική κοινωνική πραγµατικότητα. Όλες αυτές οι «τηλεδίκες» για
τις οποίες µιλήσατε πιθανόν δεν θα είχαν αυτή την πορεία ή αυτή
την απήχηση, αν υπήρχε σωστή ενηµέρωση από την πλευρά των
δικαστικών σχηµατισµών και των δικαστηρίων. Δεν θέλουµε η δικαιοσύνη να αποκτήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόσωπο; Δεν
θέλουµε να υπάρχει µια πραγµατική ενηµέρωση και όχι η συντή-
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ρηση µιας παραφιλολογίας και παραπληροφόρησης, η οποία δηµιουργεί άλλου είδους ένταση στην ελληνική κοινωνία; Εκτιµώ
ότι προφανώς έπρεπε να βρεθούν κάποια σηµεία προκειµένου
κανείς να αρθρώσει τον αντιπολιτευτικό του λόγο, αλλά η λογική
λέει ότι όλα αυτά είναι απαντηµένα και δεν θα έπρεπε κανείς να
τα κρατάει µέσα από µια διαφορετική λογική.
Πάµε στην επίµαχη συζήτηση της τροπολογίας η οποία αφορά
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ξέρετε τι µου έκανε εντύπωση;
Πέραν του ενός άρθρου το οποίο αφορούσε στη διεύρυνση της
δεξαµενής για τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων, για τα άλλα άρθρα της τροπολογίας δεν είπατε
τίποτα. Ήταν δηλαδή σαν να µη σας ενδιέφερε το γεγονός ότι
λύνουµε το πρόβληµα των εξετάσεων των ασκούµενων δικηγόρων που ταλαιπωρούνται εδώ και ενάµιση χρόνο λόγω του
COVID και δίνουµε επιτέλους τη δυνατότητα να λήξει µια εκκρεµότητα. Ήταν σαν να µη σας ενδιέφερε καν το γεγονός -και εδώ
υπήρχε µια παρανόηση εκ µέρους ενός αγαπητού συναδέλφου
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ- ότι διασφαλίζουµε τα συνταγµατικά
δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών και επαναπροσδιορίζουµε τις
αποσυρθείσες υποθέσεις λόγω τού ότι τα δικαστήρια κάποια περίοδο ήταν κλειστά και δεν λειτουργούσαν.
Μιας και το αναφέρω αυτό, δεν µπορώ να σας καταλάβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αν είχαµε ανοιχτά δικαστήρια, θα
µου λέγατε να κλείσουµε τα δικαστήρια. Όταν τα δικαστήρια εν
πάση περιπτώσει λειτουργούν µέσα από τη βασική τους λειτουργία, λέτε «γιατί δεν ανοίγουµε τα δικαστήρια;». Κάποια στιγµή
πρέπει να αποκτήσετε και µια σταθερή θέση. Διότι αυτή η αντίφαση η οποία µονίµως επαναλαµβάνεται στην πολιτική επιχειρηµατολογία να ξέρετε ότι είναι ένα ζήτηµα το οποίο µπορεί εδώ
να δηµιουργεί τον λόγο της συζήτησης εντός του χώρου του Κοινοβουλίου, αλλά είναι βέβαιο ότι την παρακολουθεί και η ελληνική κοινωνία και ξέρει πολύ καλά ο µέσος Έλληνας πολίτης πώς
ακριβώς συµπεριφέρεται ο καθένας µας, ποια είναι η συνέπειά
του και πού ακριβώς βρίσκεται.
Επίσης, δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα γιατί επιχειρούµε µέσα
από µία πραγµατικά καινοτόµο νοµοθετική πρωτοβουλία να λύσουµε όσο γίνεται το µεγάλο πρόβληµα της υποστελέχωσης από
τους δικαστικούς υπαλλήλους, ότι για πρώτη φορά µπαίνει η κινητικότητα στον χώρο των δικαστηρίων ως χώρος, ως υπηρεσία
υποδοχής και µόνο. Αυτό που θα έπρεπε κανείς να κρατήσει σήµερα εδώ από αυτή τη συζήτηση, µε βάση το δεδοµένο ότι όλοι
συµφωνούµε ότι έχουµε µία από τις χείριστες αναλογίες µεταξύ
δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, είναι ότι επιτέλους, µε πολύ µεγάλη προσπάθεια και σοβαρή ουσιαστική
συµβολή του Υπουργείου Εσωτερικών, λύνουµε ένα ζήτηµα το
οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα δηµιουργήσει εντελώς διαφορετικά δεδοµένα, ότι θα µπορέσουν πολλοί υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα να βρεθούν στον χώρο της δικαιοσύνης, αντιµετωπίζοντας ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα το οποίο έχουµε περιγράψει σε αυτή τη συζήτηση. Αυτά δεν τα είδε κανείς σας αλήθεια; Διότι σχόλια δεν άκουσα από κανέναν.
Άκουσα όµως σχόλια, προσέξτε, για το γεγονός ότι πλέον ως
Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες µπορεί, πέρα από εν
ενεργεία ανώτατος εισαγγελέας, να είναι και επί τιµή ανώτατος
εισαγγελέας. Η σπουδή του κ. Ξανθόπουλου και του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα δεν µε εκπλήσσει απλώς, ούτε βεβαίως µε κάνει να
κάνω δεύτερες σκέψεις για το πόσο ελαστική είναι η συνέπειά
σας όταν προσπαθείτε να βρείτε συµµαχίες εκεί που κάποτε είσαστε αντίπαλοι.
Εδώ υπάρχει ένα πραγµατικό ζήτηµα, το οποίο πρέπει λίγο να
το δούµε όλοι µαζί. Ποιο είναι αυτό; Δεν θέλετε να διευρύνουµε
τη δεξαµενή των πιθανών υποψηφίων που θα βρίσκονται στη
συγκεκριµένη αρχή; Και το λέω αυτό, διότι η εµπειρία και η ικανότητα των ανωτάτων επί τιµή δικαστικών λειτουργών δεν νοµίζω
ότι µπορεί να αµφισβητηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν
νοµίζω ότι µπορεί κανείς να πει σήµερα ότι οι σηµερινοί ανώτατοι
εισαγγελείς είναι άνθρωποι οι οποίοι υπολείπονται σε γνώσεις,
σε εµπειρία, στην εµπιστοσύνη που πρέπει να τους έχει η ελληνική πολιτεία.
Όµως, από την άλλη πλευρά, αφ’ ενός µεν δεν υπάρχει υπο-
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χρεωτικότητα, είναι ή το ένα ή το άλλο, αφ’ ετέρου ήθελα να µου
πείτε το εξής: Όλη την προηγούµενη περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
στην κυβέρνηση και έδινε τη δυνατότητα σε επί τιµή ανωτάτους
δικαστικούς είτε να είναι πρόεδροι στον ΑΣΕΠ είτε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο είτε στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα είτε στην ΑΔΑΕ, έκανε λάθος; Γιατί αν
δεν υπάρχει εµπιστοσύνη στα συγκεκριµένα πρόσωπα, τα οποία
αυτή τη στιγµή στελεχώνουν τις πλέον σηµαντικές συνταγµατικά
κατοχυρωµένες αρχές της ελληνικής πολιτείας, προφανώς θα
πρέπει να είναι ένα ζήτηµα ευρύτερης συζήτησης. Και όπως σας
είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, η άποψη αυτή δυστυχώς είναι µια έµµεση προσβολή προς
το κύρος, την αξιοσύνη και την επάρκεια των σηµερινών εν ενεργεία και των µελλοντικών επί τιµή ανωτάτων δικαστικών λειτουργών.
Ας µην κάνουµε, λοιπόν, τόσο γρήγορες κρίσεις, πριν τουλάχιστον κάποια πράγµατα ακουστούν και συζητηθούν. Η σπουδή
την οποία επιδεικνύετε την καταλαβαίνω. Είναι σε µια λογική αντιπολίτευσης. Ό,τι και να ακουστεί, ό,τι και να προταθεί, προφανώς θα πρέπει να δηµιουργεί τον λόγο ή τον αντίλογο. Το
καταλαβαίνω αυτό. Αλλά το να λέµε πράγµατα τα οποία σε έναν
πολύ µεγάλο βαθµό µπορεί να κοστίζουν ή να δηµιουργούν ερωτηµατικά για το κύρος και την επάρκεια εν ενεργεία ανωτάτων
δικαστικών λειτουργών και αύριο επί τιµή, νοµίζω ότι είναι ένα
ζήτηµα το οποίο µας αφορά όλους. Ή πιστεύουµε στον ρόλο και
στην πραγµατική δυνατότητα αυτών των ανθρώπων, άρα λοιπόν
µπορούν να είναι σε οποιαδήποτε αρχή, ή διαφορετικά από εκεί
και πέρα πρέπει να µπούµε σε µια άλλη λογική, η οποία µάλλον
θα µπορούσε να µας οδηγήσει κάπου αλλού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
Η προσπάθεια των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων ειδικά για
τον χώρο της δικαιοσύνης δεν είναι µια κατάκτηση ούτε της σηµερινής Κυβέρνησης ούτε της σηµερινής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι µια κατάκτηση η οποία αφορά σε όλον
τον χώρο των ανθρώπων που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Αφορά
στους δικαστικούς λειτουργούς, αφορά στους δικαστικούς
υπαλλήλους, αφορά στους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, σε
όλον τον δικηγορικό κόσµο ο οποίος δίνει και αυτός το δικό του
αγώνα και τη δική του µάχη. Στην πραγµατικότητα όλη αυτή η
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προσπάθεια αφορά στην ίδια την ελληνική κοινωνία.
Η δικαιοσύνη δεν είναι χώρος -το έχω πει και άλλη φορά- ούτε
αυτών που την υπηρετούν ούτε αυτών που για συγκεκριµένους
λόγους βρίσκονται κοντά της. Είναι ο χώρος, είναι ο πυλώνας ο
οποίος πρέπει να λειτουργεί για την ίδια την κοινωνία και για το
σύνολο των πολιτών. Αυτό είναι που πρέπει να κρατάµε µέσα από
τις δικές µας συζητήσεις και µέσα από την προσπάθεια ολοκλήρωσης υπερψήφισης νοµοσχεδίων στο ελληνικό Κοινοβούλιο,
όταν µιλάµε για νοµοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους γιατί, παρά την ένταση που
υπήρξε σήµερα λόγω της συζήτησης των τροπολογιών, θεωρώ
ότι η συζήτηση στις αρµόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές
έδωσε τη δυνατότητα σε όλους µας να συνδιαµορφώσουµε ένα
νοµοσχέδιο, το οποίο, όπως σας είπα και νωρίτερα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα από τα σηµαντικά µεταρρυθµιστικά
βήµατα τα οποία ουσιαστικά θα αναζωογονήσουν και βεβαίως
θα δηµιουργήσουν έναν κανόνα που αφορά στον χώρο των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά αφορά γενικότερα στον χώρο της δικαιοσύνης.
Καλό Πάσχα και από εµένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
«Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του νοµοσχεδίου, διακόσια τριάντα τέσσερα άρθρα, οκτώ τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να καταθέσουν στο
Προεδρείο τα έγγραφα µε τις ψήφους τους, προκειµένου να
συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα µε τις ψήφους καταχωρίζονται
στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης: «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολό του και έχει ως
εξής:
«Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3 : ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 4 : ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6 : ΥΓΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΙΑ
ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 10 : ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 14 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15 : ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΒΑΘΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 18 : ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 19 : ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 20 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΚΛΑΔΟΙ
ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 22 : ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 23 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 25 : ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26 : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27 : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 28 : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 29 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 30 : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 31 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 32 : ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 33 : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34 : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35 : ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 36 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 37 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 38 : ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ 39 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΕΝΤΑΞΗ
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ΑΡΘΡΟ 40 : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ 41 : ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ : ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 42 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 43 : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 44 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 45 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 46 : ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 47 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΡΘΡΟ 48 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ
ΑΡΘΡΟ 49 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 50 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 51 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 52 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 53 : ΩΡΑΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 54 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΡΘΡΟ 55 : ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 56 : ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 57 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΡΘΡΟ 58 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 59 : ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 60 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΑΡΘΡΟ 61 : ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 62 : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 63 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 64 : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 65 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 66 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 67 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 68 : ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 69 : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 70 : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 71 : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 72 : ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 73 : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 74 : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 75 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΕΝΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 76 : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ 77 : ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΘΡΟ 78 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 79 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 80 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΡΘΡΟ 81 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 82 : ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 83 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 84 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 85 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 86 : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 87 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 88 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 89 : ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
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ΑΡΘΡΟ 90 : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 91 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 92 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 93 : ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 94 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 95 : ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 96 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 97 : ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 98 : ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 99 : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 100 : ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 101 : ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 102 : ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΑΡΘΡΟ 103 : ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΘΡΟ 104 : ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 105 : ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 106 : ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 107 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 108 : ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 109 : ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 110 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 111 : ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΑΡΘΡΟ 112 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 113 : ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 114 : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ 115 : ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 116 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 117 : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 118 : ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
ΑΡΘΡΟ 119 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 120 : ΕΡΓΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
ΑΡΘΡΟ 121 : ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 122 : ΚΩΛΥΜΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 123 : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 124 : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 125 : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 126 : ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 127 : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 128 : ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 129 : ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 130 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΡΘΡΟ 131 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 132 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 133 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 134 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 135 : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 136 : ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΑΡΘΡΟ 137 : ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 138 : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΑΡΘΡΟ 139 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΑΡΘΡΟ 140 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 141 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 142 : ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 143 : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 144 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 145 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 146 : ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 147 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΘΡΟ 148 : ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 149 : ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 150 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 151 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 152 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 153 : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΑΡΘΡΟ 154 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ
ΑΡΘΡΟ 155 : ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 156 : ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 157 : ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 158 : ΕΝΤΑΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 159 : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΡΘΡΟ 160 : ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΘΡΟ 161 : ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 162 : ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 163 : ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 164 : ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 165 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 166 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 167 : ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 168 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 169 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 170 : ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 171 : ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ
ΔΙΚΗ
ΑΡΘΡΟ 172 : ΜΗ ΣΥΡΡΟΗ ΠΟΙΝΩΝ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 173 : ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΟΛΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 174 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 175 : ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 176 : ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 177 : ΛΗΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 178 : ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΑΡΘΡΟ 179 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 180 : ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 181 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 182 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
ΑΡΘΡΟ 183 : ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 184 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 185 : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΡΘΡΟ 186 : ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 187 : ΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΑΡΘΡΟ 188 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΡΘΡΟ 189 : ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 190 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
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ΑΡΘΡΟ 191 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 192 : ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 193 : ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 194 : ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 195 : ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 196 : ΑΥΤΟΨΙΑ
ΑΡΘΡΟ 197 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
ΑΡΘΡΟ 198 : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 199 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 200 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 201 : ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 202 : ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 203 : ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ : ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 204 : ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 205 : ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΡΘΡΟ 206 : ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 207 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 208 : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 209 : ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 210 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ
ΑΡΘΡΟ 211 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 212 : ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 213 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 214 : ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 215 : ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟ 216 : ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 217 : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 218 : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΘΡΟ 219 : ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 220 : ΧΡΟΝΟΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ : ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 221 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 222 : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 223 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 224 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 225 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 226 : ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 227 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε’ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν. 2812/2000)
ΑΡΘΡΟ 228 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 229 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 230 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΑΡΘΡΟ 231 : ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 232 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 233 : ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 234 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ : ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
AΡΘΡΟ 235: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
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AΡΘΡΟ 236: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ Ν. 4557/2018
AΡΘΡΟ 237: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.
3869/2010
ΑΡΘΡΟ 238: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΡΘΡΟ 239: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13Δ ΤΟΥ Ν. 4186/2013
ΑΡΘΡΟ 240: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12, 15, 16, 17 ΚΑΙ 55 ΤΟΥ Ν.
4777/2021
AΡΘΡΟ 241: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΆΡΘΡΟ 242: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
AΡΘΡΟ 243: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Τ.Α. Α’
ΒΑΘΜΟΥ
AΡΘΡΟ 244: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
AΡΘΡΟ 245: ΤΕΛΗ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.
339/1976
AΡΘΡΟ 246: ΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 410/1995 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΤΟΥ Ν. 3852/2010
AΡΘΡΟ 247: ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΗΜΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25
ΤΟΥ Ν. 4479/2017
ΑΡΘΡΟ 248: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΤΑΧΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΠΚ) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 249: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ (Υ/Β) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
AΡΘΡΟ 250:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΔΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Σ.
ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ
AΡΘΡΟ 251: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ
AΡΘΡΟ 252: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
AΡΘΡΟ 253: ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΟΛΕΜΟΥ (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.
3186/2003
AΡΘΡΟ 254: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
AΡΘΡΟ 255: ΣΥΜΠΡΑΞΗ E-ΕΦΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 256: ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4387/2016
AΡΘΡΟ 257: ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EΕΦΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ
Ν. 2676/1999
ΑΡΘΡΟ 258: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΑΥΚ) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17
ΤΟΥ Ν. 4670/2020
ΑΡΘΡΟ 259: ΌΡΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ
Ν. 3863/2010 (Α 115)
ΑΡΘΡΟ 260: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ
Ν.
4144/2013
AΡΘΡΟ 261: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4554/2018
AΡΘΡΟ 262: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 29 ΚΑΙ 29 Α ΤΟΥ Ν. 4387/2016
AΡΘΡΟ 263: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4611/2019

12066

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

AΡΘΡΟ 264: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ E-ΕΦΚΑ
ΑΡΘΡΟ 265: ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.
8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4783/2021
ΑΡΘΡΟ 266: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Ν.
4471/2021
ΑΡΘΡΟ 267: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΑΡΘΡΟ 268: ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
ΑΡΘΡΟ 269: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 270: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΛΗΞΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΟΓΦΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ
ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 271: ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31.12.2020
ΑΡΘΡΟ 272: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αρχές του Κώδικα
Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να
διασφαλίζεται η αξιοπρεπής, ορθολογική και δηµιουργική εργασία
τους και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική συµβολή τους στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς και
στην ποιότητα και το κύρος της Δικαιοσύνης. Προς τούτο, λαµβάνονται υπόψη η ιδιαιτερότητα της δικαστικής λειτουργίας την
οποία υπηρετούν και οι ειδικές συνταγµατικές εγγυήσεις µε τις
οποίες περιβάλλονται. Η πρόσληψη και η υπηρεσιακή κατάσταση
των δικαστικών υπαλλήλων διέπονται από τις αρχές της ισότητας
και της αξιοκρατίας.
Άρθρο 2
Έκταση εφαρµογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι δικαστικοί
υπάλληλοι.
2. Δικαστικοί υπάλληλοι είναι οι µόνιµοι υπάλληλοι του Συµβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και
των εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
3. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα καταλαµβάνουν το οριζόµενο
σε αυτές προσωπικό.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 3
Ιθαγένεια
1. Ως δικαστικοί υπάλληλοι διορίζονται Έλληνες πολίτες.
2. Οι πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στην

εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
3. Ο διορισµός πολιτών κρατών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται
από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 4
Ηλικία διορισµού
1. Ορίζεται κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού, κατά κατηγορία,
ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ το εικοστό
πρώτο έτος και για την κατηγορία ΥΕ το εικοστό. Ως ηµέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο της αστυνοµικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αµφισβήτησης, από τη ληξιαρχική
πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες
από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα µητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό µητρώο δηµοτών (δηµοτολόγιο) για τις γυναίκες.
3. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο µητρώο,
επικρατεί η χρονικά πρώτη.
4. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής µε άλλον
τρόπο δεν λαµβάνεται υπόψη.
Άρθρο 5
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι:
α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές,
β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν
έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Άρθρο 6
Υγεία
1. Δικαστικοί υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που
τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
Η έλλειψη φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων δεν εµποδίζει τον διορισµό, εφόσον ο δικαστικός υπάλληλος, µε την κατάλληλη τεχνική
υποστήριξη, µπορεί να ασκεί τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
Ειδικές διατάξεις για τον διορισµό ατόµων µε αναπηρία δεν θίγονται.
2. Η υγεία των υποψήφιων δικαστικών υπαλλήλων πιστοποιείται
µε γνωµατεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του Δηµοσίου είτε ιδιωτών, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα
της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
3. Ειδικά για τα άτοµα µε αναπηρία που διορίζονται µε γενικές
ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία
τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας καθορίζονται παθήσεις και βλάβες που αποτελούν κώλυµα διορισµού και κάθε λεπτοµέρεια για
την πιστοποίηση της υγείας των υποψήφιων δικαστικών υπαλλήλων.
Άρθρο 7
Ποινική καταδίκη και υποδικία
1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι:
α) Όσοι καταδικάστηκαν αµετάκλητα για κακούργηµα, καθώς
και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, ή παράνοµη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωµάτων του Δηµοσίου, απιστία κατά του
νοµικού προσώπου του Ελληνικού Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
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παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.
β) Όσοι έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή µε απευθείας κλήση για κακούργηµα ή µε τελεσίδικο βούλευµα για πληµµέληµα της περ. α) µπορούν να λαµβάνουν µέρος στις διαδικασίες
επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον
χρόνο διορισµού δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση
ή αµετάκλητο αθωωτικό βούλευµα.
γ) Όσοι καταδικάστηκαν αµετάκλητα σε ποινή στερητική της
ελευθερίας, διάρκειας µεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκληµα
που έχει τελεστεί µε δόλο.
2. Η κατά το παρόν άρθρο ανικανότητα προς διορισµό αίρεται
µόνο µε την έκδοση διατάγµατος κατά την παρ. 1 του άρθρου 47
του Συντάγµατος, εφόσον µε αυτό αίρονται οι συνέπειες της ποινής.
Άρθρο 8
Δικαστική συµπαράσταση
Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι όσοι τελούν υπό καθεστώς πλήρους ή µερικής στερητικής ή επικουρικής δικαστικής
συµπαράστασης ή συνδυασµού τους, για όσο χρόνο ισχύει η δικαστική απόφαση για τον συµπαραστατούµενο.
Άρθρο 9
Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους
Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέσεις του Δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στον ν.
4270/2014 (Α’ 143) λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο αναγόµενο σε υπαιτιότητά τους. Για τη διαπίστωση
της µη συνδροµής του ανωτέρω κωλύµατος διορισµού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο, το αληθές περιεχόµενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια
υπηρεσία διορισµού µε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δηµοσίου.
Άρθρο 10
Χρόνος συνδροµής προϋποθέσεων διορισµού
Οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν τα προσόντα και δεν
έχουν τα κωλύµατα του διορισµού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 11
Πλήρωση θέσεων
1. Ο προγραµµατισµός για την πλήρωση κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των τοµέων του άρθρου 18 γίνεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε ετήσια βάση. Προς τον
σκοπό αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποβάλλει πρόταση µέχρι
το τέλος του δικαστικού έτους και, πάντως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το αργότερο µέχρι την έναρξη του επόµενου, µετά από
γνώµη των Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και της Οµοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Δ.Υ.Ε.) και του Συλλόγου
Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η πλήρωση των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ 6) για τους δηµόσιους
διοικητικούς υπαλλήλους, ειδικά των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Γραµµατέων και ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων αποκλειστικά µε γραπτό διαγωνισµό.
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3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, µετά από γνώµη των δικαστικών λειτουργών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της
παρ. 1, τίθενται ουσιαστικές και διαδικαστικές ρυθµίσεις για την
πλήρωση των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και κατά παρέκκλιση
από τις διατάξεις που αφορούν στους δηµόσιους διοικητικούς
υπαλλήλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 12
Πράξη διορισµού
1. Ο δικαστικός υπάλληλος διορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύεται,
σε περίληψη, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ο διοριζόµενος τοποθετείται σε γραµµατεία ή άλλη υπηρεσία δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή σε γενική επιτροπεία.
2. Η κατά την παρ. 1 τοποθέτηση γίνεται ύστερα από απόφαση
του υπηρεσιακού συµβουλίου, εκτός αν η διαδικασία µε βάση την
οποία επιλέγεται ο διοριζόµενος αφορά στην πλήρωση θέσεων
στη γραµµατεία ή άλλη υπηρεσία ορισµένου δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή γενικής επιτροπείας ή αν κατά τη διαδικασία αυτή καθορίζεται κατά τρόπο υποχρεωτικό η θέση την οποία θα καταλάβει
ο επιλεγόµενος.
Άρθρο 13
Κοινοποίηση της πράξης διορισµού
1. Η πράξη διορισµού κοινοποιείται στον διοριζόµενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η κοινοποίηση γίνεται µε έγγραφο του προϊσταµένου του αρµόδιου τµήµατος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός του φύλλου της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισµού και το οποίο επιδίδεται µε απόδειξη στην κατοικία του διοριζοµένου, είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν.
Με το έγγραφο αυτό τάσσεται προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10)
και το πολύ τριάντα
(30) ηµερών για ορκωµοσία του διοριζοµένου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσµία, θεωρείται ότι έχει
ταχθεί προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Η προθεσµία µπορεί να
παραταθεί έως έξι (6) µήνες, µόνο µία φορά, για εξαιρετικούς λόγους.
3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παρ. 1, η πράξη διορισµού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευση και από την εποµένη αρχίζει τριακονθήµερη προθεσµία για ορκωµοσία του διοριζοµένου και ανάληψη υπηρεσίας.
4. Η µη εµπρόθεσµη προσέλευση του διοριζοµένου για ορκωµοσία και ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται µη αποδοχή του διορισµού.
Άρθρο 14
Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης
1. Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται µε τον διορισµό και την
αποδοχή του.
2. Η αποδοχή δηλώνεται µε την ορκωµοσία.
Άρθρο 15
Ορκωµοσία - Ανάληψη υπηρεσίας
1. Οι υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών ορκίζονται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο διορίζονται, σε δηµόσια
συνεδρίαση. Οι υπάλληλοι της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ορκίζονται ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Ο όρκος των ηµεδαπών έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι ότι θα φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους
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και ότι θα εκπληρώνω τα καθήκοντά µου τίµια και ευσυνείδητα».
Ο όρκος των αλλοδαπών έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι ότι θα φυλάττω
πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους της
και ότι θα εκπληρώνω τα καθήκοντά µου τίµια και ευσυνείδητα».
3. Η ορκωµοσία βεβαιώνεται µε πρακτικό. Η ανάληψη υπηρεσίας πιστοποιείται µε έκθεση που συντάσσει o γραµµατέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή ο προϊστάµενος της υπηρεσίας
στην οποία τοποθετείται ο δικαστικός υπάλληλος. Η έκθεση φέρει
αριθµό πρωτοκόλλου της ηµεροµηνίας ανάληψης καθηκόντων.
4. Αφετηρία υπολογισµού του χρόνου υπηρεσίας των δικαστικών υπαλλήλων αποτελεί η ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης της πράξης διορισµού,
µε την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης διορισµού,
αλλιώς η ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Άρθρο 16
Ανάκληση διορισµού
1. Η πράξη διορισµού ανακαλείται υποχρεωτικά, εάν ο διορισθείς δεν αποδέχτηκε τον διορισµό ρητώς ή σιωπηρώς.
2. Η πράξη διορισµού που έγινε κατά παράβαση νόµου ανακαλείται εντός διετίας από τη δηµοσίευση της περίληψής της. Μετά
την παρέλευση της προθεσµίας αυτής η πράξη διορισµού ανακαλείται εάν αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε
την παρανοµία ή εάν ο διορισµός του έγινε κατά παράβαση των
άρθρων 3 και 7.
3. Ο δικαστικός υπάλληλος του οποίου η πράξη διορισµού ανακλήθηκε κατά την παρ. 2 υπέχει τις ευθύνες των δικαστικών υπαλλήλων για τον χρόνο κατά τον οποίο άσκησε τα καθήκοντά του. Η
ανάκληση του διορισµού του δεν επιδρά στο κύρος των πράξεών
του.
4. Η παρ. 2 για απαγόρευση ανάκλησης της πράξης διορισµού
µετά την πάροδο διετίας δεν εφαρµόζεται όταν η πράξη διορισµού
ακυρώνεται δικαστικώς.
Άρθρο 17
Αναδιορισµός
1. Ο δικαστικός υπάλληλος που απολύθηκε λόγω σωµατικής ή
νοητικής αναπηρίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του αναδιορίζεται εφόσον: α) υποβάλει αίτηση αναδιορισµού µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την απόλυση, β) είχε
τουλάχιστον τριετή ευδόκιµη υπηρεσία, και γ) έχει όλα τα τυπικά
προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης κατά τον
χρόνο του αναδιορισµού.
2. Ο δικαστικός υπάλληλος αναδιορίζεται µετά από γνωµοδότηση της υγειονοµικής επιτροπής, µε την οποία διαπιστώνεται ότι
αποκαταστάθηκε η σωµατική ή πνευµατική του ικανότητα, σε
βαθµό που του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του. Ο υπάλληλος
παραπέµπεται στην επιτροπή µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αναδιορισµού και η
επιτροπή αποφαίνεται το συντοµότερο δυνατό.
3. Επιτρέπεται επίσης ο αναδιορισµός δικαστικού υπαλλήλου,
του οποίου ανακλήθηκε ο διορισµός για παράβαση των περ. α) ή
β) του άρθρου 7, εφόσον µετά την ανάκληση ο υπάλληλος αυτός
απαλλάχτηκε από την κατηγορία µε αµετάκλητη απόφαση ή µε
αµετάκλητο βούλευµα. Ο αναδιορισµός στην περίπτωση αυτή γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου, που υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από τότε
που καθίσταται αµετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου ή το βούλευµα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. γ) της
παρ. 1.
4. Για τον αναδιορισµό αποφασίζει το υπηρεσιακό συµβούλιο.
Ο δικαστικός υπάλληλος αναδιορίζεται µε τον βαθµό που έφερε
κατά τον χρόνο της απόλυσης ή της ανάκλησης του διορισµού
του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κατά τον χρόνο του αναδιορισµού κενή θέση, συστήνεται προσωποπαγής θέση µε την απόφαση αναδιορισµού. Ο αναδιοριζόµενος σε προσωποπαγή θέση
καταλαµβάνει την πρώτη θέση που κενώνεται στον ίδιο κλάδο και
βαθµό.

5. Τα άρθρα 12 έως και 16 που αναφέρονται στον διορισµό
ισχύουν και για τον αναδιορισµό.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΒΑΘΜΟΙ
Άρθρο 18
Τοµείς Κατάταξης
Οι δικαστικοί υπάλληλοι κατατάσσονται στους παρακάτω τοµείς:
α) Τοµέας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
β) Τοµέας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών.
γ) Τοµέας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
δ) Τοµέας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 19
Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες
Οι θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων κάθε τοµέα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κατηγορία θέσεων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
β) Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
γ) Κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
δ) Κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Άρθρο 20
Βαθµολογική κλίµακα
1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε
πέντε (5) συνολικά βαθµούς, ως ακολούθως:
- Βαθµός Α’
- Βαθµός Β’
- Βαθµός Γ’
- Βαθµός Δ’
- Βαθµός Ε’.
2. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ κατατάσσονται
στους βαθµούς Δ’, Γ’, Β’ και Α’, από τους οποίους κατώτερος είναι
ο Δ’ και ανώτερος ο Α’. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθµούς Ε’, Δ’, Γ’ και Β’ από τους οποίους κατώτερος
είναι ο Ε’ και ανώτερος ο Β’.
3. Εισαγωγικός βαθµός των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ είναι ο
βαθµός Δ’ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθµός Ε’. Για τους κατόχους
διδακτορικού διπλώµατος, εισαγωγικός βαθµός είναι ο Β’, στον
οποίο κατατάσσονται µε διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εισαγωγικός βαθµός είναι ο Γ’,
στον οποίο κατατάσσονται µε διαπιστωτική πράξη. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), εισαγωγικός βαθµός είναι ο Β’. Ο χρόνος
φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στον Β’
βαθµό. Για τους αριστούχους προσµετράται ένα (1) επιπλέον έτος
στον ίδιο βαθµό. Η παραµονή στον εισαγωγικό βαθµό διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) έτη, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων
που αποκτά ο δικαστικός υπάλληλος στο ενδιάµεσο διάστηµα.
4. Σε κάθε τοµέα οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες. Σε
κάθε έναν από τους τοµείς των περ. α, β και δ του άρθρου 18 οι
θέσεις όλων των βαθµών και κατηγοριών των κλάδων Γραµµατέων
(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) θεωρούνται ενιαίες, όσον αφορά στην κινητικότητα
των υπαλλήλων. Το ίδιο ισχύει και για τους Κλάδους Επιµελητών
Δικαστηρίων (ΔΕ, ΥΕ).
5. Οι δικαστικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επι-
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κουρίας Δικαστικού Έργου και ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και
Διεθνών Σχέσεων διέπονται, ως προς τα ανωτέρω ζητήµατα, από
τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΛΑΔΟΙ
Άρθρο 21
Κλάδοι - Ειδικότητες
1.
Οι θέσεις κάθε κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων των
τοµέων των περ. α), β) και δ) του άρθρου 18 κατατάσσονται στους
εξής κλάδους και ειδικότητες:
α) Κατηγορία ΠΕ:
αα. Κλάδος ΠΕ Γραµµατέων,
αβ. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής,
αγ. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, µε ειδικότητες:
i. Πολιτικών Μηχανικών,
ii. Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων,
αδ. Κλάδος ΠΕ Οικονοµολόγων,
αε. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων,
αστ. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής,
αζ. Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων,
αη. Κλάδος ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου,
αθ. Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων,
β) Κατηγορία ΤΕ:
βα. Κλάδος ΤΕ Γραµµατέων,
ββ. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής,
βγ. Κλάδος ΤΕ Ελεγκτών Τεχνολόγων,
βδ. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων,
γ) Κατηγορία ΔΕ:
γα. Κλάδος ΔΕ Γραµµατέων,
γβ Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής,
γγ. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
γδ. Κλάδος ΔΕ Οδηγών,
γε. Κλάδος ΔΕ Επιµελητών Δικαστηρίων,
δ) Κατηγορία ΥΕ:
δα. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων,
δβ. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων,
δγ. Κλάδος ΥΕ Καθαριότητας.
2.
Οι θέσεις κάθε κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων του
τοµέα της περ. γ) του άρθρου 18 κατατάσσονται στους εξής κλάδους και ειδικότητες:
α) Κατηγορία ΠΕ:
αα. Κλάδος ΠΕ Επιτρόπων,
αβ. Κλάδος ΠΕ Δηµοσιονοµικού Ελέγχου-Διοικητικής Υποστήριξης,
αγ. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων,
αδ. Κλάδος ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου,
αε. Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων,
αστ. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Διοίκησης,
αζ. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ελέγχου,
αη. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, µε ειδικότητες:
i. Πολιτικών Μηχανικών,
ii. Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων,
β) Κατηγορία ΤΕ:
βα. Κλάδος ΤΕ Δηµοσιονοµικού Ελέγχου-Διοικητικής Υποστήριξης,
ββ. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Διοίκησης,
βγ. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ελέγχου,
βδ. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων,
γ) Κατηγορία ΔΕ:
γα. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Γραµµατέων - Υποστήριξης Ελέγχου,
γβ Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής,
γγ. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
γδ. Κλάδος ΔΕ Οδηγών,
γε. Κλάδος ΔΕ Ταξινόµων,
γστ. Κλάδος ΔΕ Επιµελητών Δικαστηρίων
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δ) Κατηγορία ΥΕ:
δα. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων,
δβ. Κλάδος ΥΕ Καθαριότητας,
δγ. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, µετά από γνώµη των
Προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ορίζεται o αριθµός των οργανικών θέσεων των κλάδων και ειδικοτήτων που προβλέπονται στις
παρ. 1 και 2. Με όµοιο διάταγµα καταργούνται, συγχωνεύονται ή
µετονοµάζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες ή συνιστώνται νέοι
κλάδοι και ειδικότητες. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η κατάργηση ή ανακατανοµή οργανικών θέσεων των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων κλάδων.
4. Σε περίπτωση κατάργησης οργανικών θέσεων, οι δικαστικοί
υπάλληλοι που τις κατείχαν, έπειτα από αίτησή τους, µετατίθενται
ή µετατάσσονται σε κενή οργανική θέση.
Άρθρο 22
Θέσεις ανά κατηγορία - Τυπικά προσόντα - Καθήκοντα
1. Θέσεις της κατηγορίας ΥΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισµού ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναµης κατώτερης τεχνικής σχολής ή
άλλος τίτλος που προβλέπεται ως γενικό τυπικό προσόν για την
κατηγορία αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 25 του π.δ. 50/2001( Α’ 39).
2. Θέσεις της κατηγορίας ΔΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισµού ορίζεται απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιµου σχολείου,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του π.δ. 50/2001.
3. Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωµα τµήµατος
ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του π.δ. 50/2001.
4. Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος ή
σχολής του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3
του π.δ. 50/2001.
5. Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται, επίσης:
α) από κατόχους πτυχίων ή διπλωµάτων ανώτατης εκπαίδευσης
που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής
Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α’ 149), β) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ανώτατης ή µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το Συµβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου
55 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), γ) κατόχους απόφασης αναγνώρισης
επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., βάσει της παρ. 2 του άρθρου
1 του π.δ. 38/2010, δ) κατόχους τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωµα άσκησης
νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε σχετική
απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του π.δ.
231/1998 (Α’ 178), ε) κατόχους διπλωµάτων, πιστοποιητικών και
άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήµατος αυτόµατης αναγνώρισης διπλωµάτων, άδεια άσκησης
επαγγέλµατος από τις αρµόδιες εθνικές αρχές, σύµφωνα µε τα
π.δ. 40/1986 (Α’ 14), 84/1986 (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986 (Α’
35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υπό στοιχεία
Α4/5226/1987 (Β’ 613) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οι-
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κονοµίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Για τους κλάδους ή τις ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισµού απαιτείται η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας
κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του π.δ. 50/2001.
7. Για τους κλάδους ή τις ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται ως
πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής ή ιταλικής και για τους κλάδους ΔΕ η καλή
γνώση µίας από τις πιο πάνω γλώσσες.
8. Για την απόδειξη της απαιτούµενης στις παρ. 6 και 7 γνώσης
χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών εφαρµόζεται το π.δ. 50/2001 για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
9. Οι παρ. 1 έως και 8 ισχύουν και για τους Κλάδους ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ Γραµµατέων, για τους οποίους αρκεί οποιοδήποτε πτυχίο της
αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας. Καθήκοντα των δικαστικών
υπαλλήλων των κλάδων αυτών είναι η γραµµατειακή και η διοικητική υποστήριξη των δικαστηρίων και εισαγγελιών.
10. Με την επιφύλαξη της παρ. 9 και των ειδικών διατάξεων του
Κώδικα για τους κλάδους ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, ως προς τα τυπικά προσόντα διορισµού στους κλάδους και
τις ειδικότητες του άρθρου 21 εφαρµόζεται αναλόγως ο ν.
3528/2007
(Α’ 26) για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Τα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων
αυτών προσδιορίζονται από τους απαιτούµενους ως τυπικά προσόντα τίτλους σπουδών, όπως ειδικότερα προβλέπονται στους κανονισµούς των δικαστηρίων και εισαγγελιών.
11. Για τον κλάδο ΠΕ Δηµοσιονοµικού Ελέγχου-Διοικητικής Υποστήριξης ως τυπικό προσόν διορισµού απαιτείται πτυχίο σχολής
ή τµήµατος νοµικών, πολιτικών, οικονοµικών-λογιστικών, χρηµατοοικονοµικών ή στατιστικών επιστηµών, δηµόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Για τον Κλάδο ΤΕ Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου-Διοικητικής Υποστήριξης ως τυπικό προσόν διορισµού
απαιτείται πτυχίο σχολής οικονοµικών-λογιστικών ή στατιστικών
επιστηµών. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών ορίζονται στην
ειδική για το Ελεγκτικό Συνέδριο νοµοθεσία.
12. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, µετά από γνώµη των Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και της Οµοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.) και του Συλλόγου Υπαλλήλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, για κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 21, ορίζονται
εξαρχής ή κατά τροποποίηση, τα τυπικά προσόντα των κλάδων
και ειδικοτήτων, ορίζεται ότι απαιτούνται ειδικότεροι τίτλοι σπουδών, ή και πρόσθετα ειδικά προσόντα, προβλέπονται ο τρόπος µε
τον οποίο αποδεικνύεται η συνδροµή τους, καθώς και ειδικότερα
καθήκοντα.
13. Με την προκήρυξη της θέσης µπορεί να ζητούνται, για κλάδους και ειδικότητες, πρόσθετα ειδικά προσόντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Σύσταση οργανικών θέσεων - Κλάδος ΠΕ Τεκµηρίωσης και
Επικουρίας Δικαστικού Έργου
1. Συστήνονται οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, ως εξής:
α) Από τριάντα (30) θέσεις στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) Δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
γ) Από τρεις (3) θέσεις στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δ) Από δέκα (10) θέσεις στο Εφετείο Αθηνών, το Πρωτοδικείο
Αθηνών, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
ε) Από πέντε (5) θέσεις στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Εφετείο Πειραιά, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το Πρωτοδικείο Πειραιά, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
στ) Από δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
ζ) Από πέντε (5) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, την Εισαγγελία Εφετών
Πειραιά, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, µετά από πρόταση των
Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, µπορεί να αυξάνονται οι
πιο πάνω θέσεις και να συστήνονται θέσεις του κλάδου και σε
άλλα δικαστήρια ή εισαγγελίες.
Άρθρο 24
Καθήκοντα
Οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) επικουρούν άµεσα τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στο έργο τους, υπό την ευθύνη και τον έλεγχό τους,
β) απασχολούνται στην ταξινόµηση και την προκαταρκτική
επεξεργασία των υποθέσεων, εφόσον αυτό προβλέπεται στον
κανονισµό του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας,
γ) εφόσον προβλέπεται στον κανονισµό του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας, επεξεργάζονται τη νοµολογία του δικαστηρίου ή
της εισαγγελίας τους και συντάσσουν ευρετήρια και δελτία νοµολογίας εθνικών, ενωσιακών, διεθνών και αλλοδαπών δικαστηρίων, καθώς και νοµοθεσίας, βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.
Με απόφαση της Διοικητικής Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας, στην οποία µετέχει χωρίς ψήφο και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
µπορεί να ανατίθεται το έργο της ευρετηρίασης της νοµολογίας
του Συµβουλίου της Επικρατείας και σε υπαλλήλους του κλάδου
που υπηρετούν στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Με απόφαση
της Διοικητικής Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου µπορεί να ανατίθεται το έργο της ευρετηρίασης της νοµολογίας του Αρείου
Πάγου και σε υπαλλήλους του κλάδου που υπηρετούν στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες.
Άρθρο 25
Πλήρωση θέσεων
Η πλήρωση των θέσεων του Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου γίνεται µε διαγωνισµό για τις κατηγορίες υποψηφίων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26.
Άρθρο 26
Τυπικά προσόντα
1. Οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου διαθέτουν τα προσόντα
και δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Επιπλέον:
α) Έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος από
δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή από αρµόδια αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωµένου Βασιλείου ή
είναι υπάλληλοι µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές ή δικαστικοί υπάλληλοι, εφόσον διαθέτουν τα
τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εκτός από
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εκείνο της άδειας άσκησης δικηγορικού επαγγέλµατος και κατέχουν πτυχίο νοµικής σχολής ηµεδαπού πανεπιστηµίου ή πτυχίο
νοµικής σχολής αλλοδαπού πανεπιστηµίου, εφόσον έχει λάβει
ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική αναγνώριση.
β) Να έχουν γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείµενα: (α) επεξεργασία κειµένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και
(γ) υπηρεσίες διαδικτύου, που αποδεικνύεται µε τον τρόπο που
προβλέπεται από το π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
2. Με την προκήρυξη του διαγωνισµού µπορεί να ορίζονται και
πρόσθετα τυπικά προσόντα.
3. Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθµολογίας δεν έχουν εφαρµογή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 27
Προκήρυξη του διαγωνισµού
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση των Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και
του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, προκηρύσσεται διαγωνισµός για
τις κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων, γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) ο αριθµός των προς πλήρωση
οργανικών θέσεων ανά δικαστήριο, εισαγγελία και γενική επιτροπεία, β) ο συνολικός αριθµός των εισακτέων ανά κατεύθυνση, γ)
ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισµού, εντός του µηνός
Οκτωβρίου του έτους δηµοσίευσης της προκήρυξης, δ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
της προκήρυξης, καθώς και ε) κατάλογος των δικαιολογητικών
που συνυποβάλλονται µε την αίτηση συµµετοχής. Στην προκήρυξη προσαρτάται παράρτηµα, στο οποίο απαριθµούνται πενήντα
(50) αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου του δικαιοδοτικού κλάδου, το κείµενο των οποίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθώς
και δέκα (10) αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέκα (10) αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, που έχουν επιλεγεί από τη Διοικητική
Ολοµέλεια του ανώτατου δικαστηρίου.
3. Με αποφάσεις των επιτροπών διαγωνισµού, που προβλέπονται στο άρθρο 29 καθορίζονται το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα
εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο ορισµός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια η οποία αναφέρεται
στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του
διαγωνισµού. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού δεν
απέχει λιγότερο από τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευση της
προκήρυξης.
4. Οι αποφάσεις των επιτροπών αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δηµοσιοποιούνται και µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
Άρθρο 28
Αιτήσεις συµµετοχής
1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι, κατά τον χρόνο λήξης
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν τα προσόντα και
δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στον Κώδικα.
2. Ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση συµµετοχής του στον
διαγωνισµό, επισυνάπτοντας σε αυτήν τα δικαιολογητικά τα οποία
αποδεικνύουν τη συνδροµή των προσόντων και την έλλειψη κωλυµάτων, στη γραµµατεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων του υποψηφίου, που δεν τον καθιστούν ακατάλληλο για
την άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού υπαλλήλου του κλά-
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δου, λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για τη διευκόλυνση της συµµετοχής του στον εισαγωγικό διαγωνισµό. Στα µέτρα διευκόλυνσης περιλαµβάνεται και η χορήγηση παράτασης για την
ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόµενου χρόνου για την
ολοκλήρωση της εξέτασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις για την εξέταση των υποψηφίων αυτών στους διαγωνισµούς για την πλήρωση θέσεων δηµόσιων διοικητικών υπαλλήλων.
4. Ο πρόεδρος της επιτροπής του διαγωνισµού ορίζει τους
υπαλλήλους που επικουρούν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Η
επιτροπή του διαγωνισµού, µε την επικουρία των ως άνω δικαστικών υπαλλήλων, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των
υποψηφίων και καταρτίζει για κάθε κατεύθυνση πίνακες τόσο των
υποψηφίων που µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό όσο
και εκείνων που αποκλείονται. Οι πίνακες αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Άρθρο 29
Επιτροπές του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός διενεργείται από επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, µε απόφαση της Διοικητικής Ολοµέλειας του ανώτατου δικαστηρίου, που εκδίδεται
µέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Σε κάθε επιτροπή προεδρεύει
ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός.
2. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης
αποτελείται από: α) έναν (1) Σύµβουλο της Επικρατείας, β) έναν
(1) Πρόεδρο Εφετών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και γ)
έναν (1) Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε τους αναπληρωτές τους.
3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης αποτελείται από:
α) έναν (1) Αρεοπαγίτη, β) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και γ) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών, µε τους αναπληρωτές
τους.
4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
αποτελείται από: α) έναν (1) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) έναν (1) Αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
και γ) έναν (1) Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τους αναπληρωτές τους.
5. Εκτός από τα µέλη της Επιτροπής, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης διορίζονται οκτώ (8) εξεταστές ξένων γλωσσών, µε τους
αναπληρωτές τους, για την εξέταση της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής και ιταλικής γλώσσας. Ως εξεταστές διορίζονται Ε.Ε.ΔΙ.Π.
ξένων γλωσσών των τµηµάτων νοµικής της χώρας, καθώς και καθηγητές από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω στους
οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα εξέτασης των ξένων γλωσσών
κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα µεταπτυχιακά προγράµµατα
των ίδιων τµηµάτων, µετά από κλήρωση, από κατάλογο τον οποίο
αποστέλλουν τα τρία νοµικά τµήµατα και ισχύει για τρία (3) έτη,
εφόσον δεν τροποποιηθεί µε νεότερη απόφαση των τµηµάτων. Ο
διορισµός γίνεται για την εξέταση κάθε ξένης γλώσσας χωριστά.
6. Χρέη γραµµατέα κάθε Επιτροπής ασκεί δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του
Προέδρου της Επιτροπής.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης ρυθµίζονται τα θέµατα που σχετίζονται µε τις αποδοχές των
µελών των Επιτροπών, των εξεταστών, των επιτηρητών και των
γραµµατέων των επιτροπών διαγωνισµού και τη διαδικασία καταβολής τους.
Άρθρο 30
Διεξαγωγή του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει τρία στάδια: α) γραπτή εξέταση
ειδικά επί των δικαστικών αποφάσεων του παραρτήµατος της προκήρυξης, β) πρόσθετη γραπτή εξέταση, και γ) προφορική εξέταση.
2. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων των διαγωνιζοµένων στα
γραπτά δοκίµια καλύπτονται µε αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής µετά την ολοκλήρωση
της βαθµολόγησης σε κάθε στάδιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε
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σηµείωση των βαθµολογητών επάνω στο γραπτό.
3. Στο στάδιο της γραπτής εξέτασης επί των δικαστικών αποφάσεων του παραρτήµατος της προκήρυξης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε δύο (2) γραπτές δοκιµασίες, η καθεµία από τις
οποίες διαρκεί τρεις (3) ώρες και µπορεί να έχει τη µορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειµένου ή αποφάσεων ή
γνώσεων ή συνδυασµού των ανωτέρω, ή πρακτικών θεµάτων. Οι
δοκιµασίες αυτές βασίζονται αποκλειστικά στην κριτική µελέτη και
κατανόηση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων.
4. Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό είναι όσοι βαθµολογήθηκαν
µε πενήντα (50) και άνω στις εκατό (100) µονάδες σε καθεµία από
τις δύο δοκιµασίες, εκτός εάν ο αριθµός τους υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθµού των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, επιτυχόντες θεωρούνται όσοι καταλαµβάνουν στη
σειρά κατάταξης θέση εντός του αριθµού αυτού.
5. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου υποβάλλονται σε δύο (2)
γραπτές δοκιµασίες επί του αντικειµένου του δικαιοδοτικού κλάδου, οι οποίες µπορεί να έχουν τη µορφή ερωτήσεων πολλαπλών
επιλογών κατανόησης κειµένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασµού των ανωτέρω ή πρακτικών θεµάτων που άπτονται του
αντικειµένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου και µία ή περισσότερες δοκιµασίες σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ξένες
γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική και ιταλική, που µπορεί να
έχουν τη µορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης
κειµένου ή µετάφρασης κειµένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική ή συνδυασµό τους. Καθεµία από τις δοκιµασίες του δεύτερου σταδίου έχει τρίωρη διάρκεια.
6. Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό είναι όσοι βαθµολογήθηκαν
µε πενήντα (50) και άνω στις εκατό (100) µονάδες σε καθεµία από
τις δύο δοκιµασίες επί νοµικών θεµάτων και σε µία τουλάχιστον
δοκιµασία που αφορά στη γνώση ξένης γλώσσας.
7. Στο τρίτο στάδιο οι επιτυχόντες υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά από την τριµελή επιτροπή επί του αντικειµένου του οικείου
δικαιοδοτικού κλάδου.
Άρθρο 31
Βαθµολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται για καθεµία
από τις δοκιµασίες επί νοµικών θεµάτων από έναν βαθµολογητή,
µέλος της επιτροπής, και για καθεµία από τις δοκιµασίες στις
ξένες γλώσσες από τον εξεταστή ξένης γλώσσας,. Η βαθµολογική
κλίµακα για κάθε δοκιµασία εκτείνεται από το µηδέν έως και το
εκατό.
2. Η βαθµολόγηση της προφορικής εξέτασης γίνεται από κάθε
τακτικό µέλος της επιτροπής χωριστά, µε κλίµακα που εκτείνεται
από το µηδέν (0) έως και το εκατό (100). Εάν τακτικό µέλος κωλύεται, η εξέταση και βαθµολόγηση γίνονται από το µέλος που
έχει ορισθεί ως αναπληρωµατικό αυτού.
3. Η τελική βαθµολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το
άθροισµα της βαθµολογίας που έλαβε: α) σε καθεµία από τις τέσσερις γραπτές δοκιµασίες πολλαπλασιαζόµενη µε τον συντελεστή
2, β) στις δοκιµασίες στις ξένες γλώσσες στις οποίες έλαβε τη
βαθµολογική βάση µε συντελεστή 1, 0,5, 0,25, 0,25 για καθεµία
από αυτές κατά σειρά υψηλότερης βαθµολογίας, και γ) από κάθε
µέλος της τριµελούς επιτροπής κατά την προφορική εξέταση.
4. Ο πίνακας οριστικών αποτελεσµάτων κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισµού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 32
Διορισµός
1. Με τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τον διορισµό τους,
οι επιτυχόντες υποβάλλουν δήλωση µε τις προτιµήσεις τους
όσον αφορά στο δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τη γενική επιτρο-

πεία όπου επιθυµούν να διοριστούν.
2. Με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισµό και τις
προτιµήσεις τους καταρτίζεται κατάλογος, βάσει του οποίου γίνονται ο διορισµός και η τοποθέτησή τους σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες.
3. Οι επιτυχόντες διορίζονται ως δόκιµοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και τοποθετούνται στο κατά την παρ. 2 δικαστήριο, εισαγγελία ή γενική
επιτροπεία µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 33
Δοκιµαστική υπηρεσία - Μονιµοποίηση
1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου µετά τον διορισµό τους
διανύουν διετή δοκιµαστική υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας αυτής επιτρέπεται να απολυθούν, µε απόφαση του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου, για τους λόγους και µε τη
διαδικασία που προβλέπονται για τους µόνιµους δικαστικούς
υπαλλήλους, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στην
παρ. 5 του άρθρου 35 και στην παρ. 10 του άρθρου 38.
2. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας, το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο αποφασίζει αν
ο δόκιµος δικαστικός υπάλληλος είναι κατάλληλος για µονιµοποίηση, µετά από έκθεση που υποβάλλει ο προϊστάµενός του δικαστικός λειτουργός. Αν κριθεί κατάλληλος, o δικαστικός
υπάλληλος µονιµοποιείται µε πράξη του οργάνου που είναι αρµόδιο για τον διορισµό. Με πράξη του ίδιου οργάνου απολύεται
ο δικαστικός υπάλληλος που κρίνεται ακατάλληλος.
3. Αν η συµπλήρωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας παρατείνεται λόγω άδειας συνεπεία ασθένειας, κύησης, λοχείας ή
ανατροφής τέκνου, η εκ των υστέρων µονιµοποίηση του υπαλλήλου ενεργεί αναδροµικά ως προς όλες τις συνέπειες.
4. Το δικαστικό συµβούλιο δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τον χρόνο δοκιµαστικής υπηρεσίας για
ένα (1) ακόµη έτος, εφόσον δεν µπορεί να σχηµατίσει σαφή
γνώµη για την καταλληλότητα του δόκιµου δικαστικού υπαλλήλου για µονιµοποίηση.
5. Οι δόκιµοι υπάλληλοι που προέρχονται από υπαλλήλους της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 αποκτούν την ιδιότητα του δόκιµου δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου, διατηρώντας το µισθολογικό καθεστώς τους, εφόσον δεν άγει σε µείωση των
συνολικών κατά τον παρόντα αποδοχών τους.
6. Οι διατάξεις του κεφαλαίου περί µονιµοποίησης των δικαστικών υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται, κατά τα λοιπά, στους
υπαλλήλους του κλάδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 34
Εισαγωγική εκπαίδευση
1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου αµέσως µετά από την
ανάληψη υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 15, παρακολουθούν
δωδεκάµηνη εισαγωγική εκπαίδευση.
2. Η εισαγωγική εκπαίδευση σχεδιάζεται και υλοποιείται από
το ανώτατο δικαστήριο του δικαιοδοτικού κλάδου.
3. Η Διοικητική Ολοµέλεια του ανώτατου δικαστηρίου ορίζει
έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό ως Υπεύθυνο Εκπαίδευσης
για κάθε κύκλο εισαγωγικής εκπαίδευσης.
4. O Υπεύθυνος Εκπαίδευσης µπορεί να ζητεί από υπηρεσίες
του Δηµοσίου ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου την παροχή χώρων κατάλληλων για διδασκαλία, καθώς και γραµµατειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον σκοπό αυτό. Οι
αποδέκτες της αίτησης είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν τη ζητούµενη συνδροµή, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό.
Άρθρο 35
Πρώτο στάδιο εισαγωγικής εκπαίδευσης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

1. Αντικείµενο του πρώτου σταδίου εκπαίδευσης είναι:
α) η ενηµέρωση για την αποστολή, την οργάνωση και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης,
β) η µελέτη και ανάλυση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τη συµπεριφορά των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων, των οργάνων της διοίκησης, των δικηγόρων και
των διαδίκων, µε έµφαση στους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις σχέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου µε τους
δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τους δικαστικούς υπαλλήλους των άλλων κλάδων,
γ) η κριτική προσέγγιση και εµβάθυνση στη νοµολογία προεχόντως του ανώτατου δικαστηρίου του δικαιοδοτικού κλάδου,
των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και δευτερευόντως
των λοιπών εθνικών, διεθνών και αλλοδαπών δικαστηρίων,
δ) η ενηµέρωση και εξοικείωση µε τα βασικά νοµοθετήµατα
που διέπουν την ύλη του δικαιοδοτικού κλάδου,
ε) η εξοικείωση µε τα ευρετήρια και τα δελτία νοµολογίας του
οικείου ανώτατου δικαστηρίου και τον τρόπο κατάρτισής τους,
στ) η ενηµέρωση και εξοικείωση µε τη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων νοµικών δεδοµένων, µε έµφαση στις βάσεις δεδοµένων των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαστηρίων,
ζ) η ενηµέρωση ως προς τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δικογραφιών προς υποβοήθηση του δικαστικού έργου.
2. Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης διαρκεί τρεις (3) µήνες. Αν ο
αριθµός των δόκιµων υπαλλήλων είναι µικρός, µε απόφαση της
Διοικητικής Ολοµέλειας του ανώτατου δικαστηρίου, ύστερα από
εισήγηση του Υπευθύνου Εκπαίδευσης, η διάρκεια του πρώτου
σταδίου είναι δυνατό να συντµηθεί, όχι όµως κάτω του ενός (1)
µήνα. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος που αποµένει προστίθεται
στη διάρκεια του δεύτερου σταδίου.
3. Το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης πραγµατοποιείται στα
ανώτατα δικαστήρια.
4. Κάθε διδάσκων βαθµολογεί τους εκπαιδευόµενους µε άριστα το εκατό (100), βασιζόµενος, κατά την κρίση του, στη συµµετοχή τους στη διδακτική διαδικασία, σε γραπτή δοκιµασία, σε
επεξεργασία φακέλου, σε εργασία ή συνδυασµό των ανωτέρω.
5. Όσοι δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρώτο στάδιο, παύονται οριστικά µε απόφαση του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου.
Άρθρο 36
Πρόγραµµα σπουδών
1. Το πρόγραµµα σπουδών του πρώτου σταδίου εκπαίδευσης
καταρτίζεται για κάθε κύκλο εκπαίδευσης από τη Διοικητική Ολοµέλεια του ανώτατου δικαστηρίου, κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου Εκπαίδευσης.
2. Το ωριαίο πρόγραµµα διδασκαλίας καταρτίζεται από τον
Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου. Η διδασκαλία διαρκεί ηµερησίως έξι (6) διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.
Άρθρο 37
Εκπαιδευτικό προσωπικό
1. Διδάσκοντες στο πρόγραµµα εισαγωγικής εκπαίδευσης των
δόκιµων υπαλλήλων του Κλάδου είναι εν ενεργεία δικαστικοί και
εισαγγελικοί λειτουργοί οποιουδήποτε βαθµού, καθώς και συνταξιούχοι, που επιλέγονται για κάθε κύκλο εκπαίδευσης, µετά
από αίτησή τους, από τη Διοικητική Ολοµέλεια του ανώτατου δικαστηρίου, κατόπιν εισήγησης του υπευθύνου εκπαίδευσης του
δικαιοδοτικού κλάδου.
2. Η αίτηση, συνοδευόµενη από συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα, υποβάλλεται στον υπεύθυνο εκπαίδευσης εντός του µηνός
Ιανουαρίου κάθε έτους.
3. Προέχοντα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων αποτελούν
η διδακτική τους εµπειρία και ικανότητα, ιδίως στο αντικείµενο
της διδασκαλίας, και η απόδοσή τους στα κύρια καθήκοντά τους,
σύµφωνα και µε τις εκθέσεις αξιολόγησής τους κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη. Λαµβάνονται επικουρικώς υπόψη η συγγραφή
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βιβλίων ή µελετών σχετικών µε το αντικείµενο της διδασκαλίας
και η ύπαρξη διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς µε το αντικείµενο της διδασκαλίας, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό µε το αντικείµενο της διδασκαλίας ουσιαστικό ή τυπικό
προσόν.
4. Διδάσκων που δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, αντικαθίσταται µε απόφαση της Διοικητικής Ολοµέλειας, κατόπιν
εισήγησης του Υπευθύνου Εκπαίδευσης.
5. Τα καθήκοντα σχετικά µε την εκπαίδευση των δικαστικών
υπαλλήλων του κλάδου θεωρούνται δικαστικά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης ρυθµίζονται
τα θέµατα που σχετίζονται µε τις αποδοχές των διδασκόντων και
τη διαδικασία καταβολής τους.
6. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης συγκαλεί συµβούλιο του εκπαιδευτικού προσωπικού του δικαιοδοτικού κλάδου, όποτε το κρίνει
αναγκαίο.
Άρθρο 38
Δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης
1. Αντικείµενο του δεύτερου σταδίου εκπαίδευσης είναι η πρακτική άσκηση των δόκιµων υπαλλήλων στα έργα του Κλάδου
τους.
2. Το δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης διαρκεί εννέα (9) µήνες.
3. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών λαµβάνει χώρα στα
ακόλουθα δικαστήρια που λειτουργούν ως εκπαιδευτικά κέντρα:
α) στο Συµβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο, αντίστοιχα, για όσους προορίζονται για τα δικαστήρια αυτά, β) στο
Ελεγκτικό Συνέδριο για όσους προορίζονται για το δικαστήριο
αυτό και τη Γενική Επιτροπεία σ’ αυτό, γ) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για όσους προορίζονται για το δικαστήριο αυτό,
τη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, το
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και το
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, δ) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, για όσους προορίζονται για το δικαστήριο αυτό
και το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ε) στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, για όσους προορίζονται για το δικαστήριο αυτό, το Εφετείο Αθηνών, το Εφετείο Πειραιά και το Πρωτοδικείο Πειραιά, στ)
στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για όσους προορίζονται για το
δικαστήριο αυτό και το Εφετείο Θεσσαλονίκης, ζ) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για όσους προορίζονται για την εισαγγελία αυτή, η) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για όσους
προορίζονται για την εισαγγελία αυτή, την Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών, την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Πειραιά και θ) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για όσους προορίζονται για την εισαγγελία αυτή και
την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
4. Σε κάθε δικαστήριο υπό την έννοια της παρ. 3 ορίζονται από
τον υπεύθυνο εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του προέδρου
του δικαστηρίου ή του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου που
διευθύνει το δικαστήριο ή του διευθύνοντος την εισαγγελία,
Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης για κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης. Κάθε υπεύθυνος αναλαµβάνει έως έξι (6) εκπαιδευόµενους.
5. Οι Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης του κάθε δικαστηρίου ή
εισαγγελίας µπορεί να συναποφασίσουν ότι η εκπαίδευση των
δόκιµων υπαλλήλων: α) στη σύνταξη δελτίων και ευρετηρίων και
β) στην ταξινόµηση και την προκαταρκτική επεξεργασία των υποθέσεων θα είναι κοινή.
6. Οι δόκιµοι υπάλληλοι του δικαιοδοτικού κλάδου που
ασκούνται σε διοικητικά και πολιτικά πρωτοδικεία και εφετεία εκπαιδεύονται µαζί µε τους δόκιµους υπαλλήλους που ασκούνται
στα ανώτατα δικαστήρια του κλάδου στη σύνταξη δελτίων και
ευρετηρίων. Όσοι ασκούνται σε δικαστήρια που εδρεύουν στη
Θεσσαλονίκη εκπαιδεύονται µε τη βοήθεια του διαδικτύου και
των λοιπών µέσων επικοινωνίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται η εκπαίδευση, εν όλω ή εν µέρει, των δόκιµων υπαλλήλων στο
ανωτέρω αντικείµενο σε κοινό τόπο, µε κάλυψη των εξόδων όσων
µετακινούνται για τον σκοπό αυτό.
7. Ο αρµόδιος Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, εάν το κρίνει επωφελές για την εκπαίδευση των δόκιµων υπαλλήλων, ορίζει ότι η συµ-
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µετοχή τους σε ορισµένα εκπαιδευτικά σεµινάρια ή ηµερίδες
είναι υποχρεωτική και σε άλλα επιθυµητή.
8. Οι δόκιµοι υπάλληλοι µπορεί, για εκπαιδευτικούς λόγους,
να καλούνται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, κατόπιν έγκρισης του Υπευθύνου Εκπαίδευσης, να παρίστανται κατά την
προανάκριση ή ανάκριση, καθώς και κατά τη συζήτηση υποθέσεων στο ακροατήριο και να µετέχουν χωρίς δικαίωµα λόγου ή
ψήφου στις διασκέψεις, χωρίς η συµµετοχή τους να καταχωρίζεται στις εκθέσεις, στα πρακτικά ή στις αποφάσεις.
9. Στο τέλος του εννεαµήνου οι υπεύθυνοι πρακτικής άσκησης
εκδίδουν βεβαίωση για την καταλληλότητα κάθε δόκιµου υπαλλήλου για µονιµοποίηση.
10. Για όσους δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς την πρακτική εκπαίδευση εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 35.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Άρθρο 39
Βαθµολογική κλίµακα - ένταξη
1. Οι βαθµοί των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου είναι οι ακόλουθοι:
α) Δικαστικός Ερευνητής Α’, β) Δικαστικός Ερευνητής Β’, γ) Δικαστικός Ερευνητής Γ’, δ) Δικαστικός Ερευνητής Δ’.
2. Για την προαγωγή απαιτείται εξαετής υπηρεσία στον προηγούµενο βαθµό και θετική κρίση του αρµόδιου υπηρεσιακού
συµβουλίου.
3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι διορίζονται µε τον βαθµό του Δικαστικού Ερευνητή Δ’.
4. Όσοι υπάλληλοι είχαν διοριστεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 και είχαν τον βαθµό
Β’ µεταφέρουν τον πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας τους στον
βαθµό του Δικαστικού Ερευνητή Δ’. Εάν είχαν τον βαθµό Α’ διορίζονται µε τον βαθµό του Δικαστικού Ερευνητή Γ’. Ο πλεονάζων
χρόνος υπηρεσίας τους στον βαθµό Α’, όσον αφορά στη βαθµολογική τους κατάταξη, προσµετράται κατά το ήµισυ στον βαθµό
του Δικαστικού Ερευνητή Γ’ και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία
(3) έτη.
5. Η ένταξη σε βαθµό και ο προσδιορισµός του πλεονάζοντος
σε αυτόν χρόνου γίνονται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου.
6. Οι διατάξεις του παρόντος περί ένταξης των δικαστικών
υπαλλήλων στη βαθµολογική κλίµακα δεν καταλαµβάνουν τους
υπαλλήλους του Κλάδου.
7. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους του κλάδου συντάσσονται
καταστάσεις, χωριστές από αυτές των λοιπών δικαστικών υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι περί των καταστάσεων αυτών διατάξεις του παρόντος.
8. Για τη διαδικασία που διέπει την προαγωγή των υπαλλήλων
του κλάδου, καθώς και τον προσδιορισµό του χρόνου που δεν
λαµβάνεται υπόψη για την προαγωγή, εφαρµόζονται αναλόγως
οι γενικές διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 40
Μισθολογική κλίµακα
Οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου κατατάσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια για τους δικαστικούς υπαλλήλους, ανάλογα µε τον χρόνο
υπηρεσίας τους.
Άρθρο 41
Οργανικές µονάδες
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας
Δικαστικού Έργου υπάγονται σε αυτοτελή διεύθυνση, εάν υπηρετούν σε ανώτατο δικαστήριο και, σε διαφορετική περίπτωση,
σε αυτοτελές τµήµα, µη υπαγόµενο σε γενική διεύθυνση, διεύθυνση, τµήµα ή άλλη οργανική µονάδα δικαστηρίου, εισαγγελίας

ή γενικής επιτροπείας.
2. Προϊστάµενοι των δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου είναι
ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου ή ο Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου ή ο Γενικός Επίτροπος ή ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή ο προϊστάµενος του δικαστηρίου
ή εισαγγελίας, κατά περίπτωση, ή δικαστικός λειτουργός που
ορίζεται από αυτόν, µε τον αναπληρωτή του.
3. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ανάληψη υπηρεσίας των πρώτων δόκιµων υπαλλήλων του κλάδου η Διοικητική
Ολοµέλεια, αφού ακούσει τους προϊσταµένους δικαστικούς λειτουργούς και τον εκπρόσωπο των υπαλλήλων του κλάδου, που
έχει εκλεγεί σύµφωνα µε το άρθρο 42, δύναται µε απόφασή της,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να ορίσει
ότι εφεξής σε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης ή τµήµατος του
κλάδου τοποθετείται υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Δικαστικού Ερευνητή Γ’, για τριετή θητεία, καθώς και να ορίσει τα κριτήρια, τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης, καθώς και τις
ειδικότερες αρµοδιότητές του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 42
Δικαστικά Συµβούλια
Δικαστικά συµβούλια για τους υπαλλήλους του κλάδου είναι
τα αρµόδια για τους λοιπούς δικαστικούς υπαλλήλους. Διέπονται
ως προς τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη λειτουργία τους και
κάθε άλλο ζήτηµα, από τις γενικές διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 43
Υπηρεσιακά συµβούλια
Τα υπηρεσιακά συµβούλια για τους υπαλλήλους του κλάδου
είναι:
α. Τα πενταµελή υπηρεσιακά συµβούλια στο Εφετείο Αθηνών,
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και
στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
β. Τα πενταµελή υπηρεσιακά συµβούλια στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
γ. Τα επταµελή υπηρεσιακά συµβούλια στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 44
Συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων
1. Τα υπηρεσιακά συµβούλια συγκροτούνται από τους δικαστικούς λειτουργούς που συγκροτούν τα υπηρεσιακά συµβούλια
µε βάση τις γενικές διατάξεις του παρόντος και από δύο (2)
υπαλλήλους των Κλάδων Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, οι
οποίοι αναδεικνύονται µε εκλογές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο παρόν άρθρο και στην παρ. 2 του άρθρου 46.
2. Οι υπάλληλοι που µετέχουν στα υπηρεσιακά συµβούλια των
εφετείων και των διοικητικών εφετείων υπηρετούν σε πολιτικό δικαστήριο ή εισαγγελία, ή διοικητικό δικαστήριο της περιφέρειάς
τους, αντίστοιχα. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσία του
Πειραιά λογίζεται ότι υπηρετούν στην Αθήνα.
3. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός υπαλλήλων των κλάδων
προς πλήρωση των θέσεων των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων του Αρείου Πάγου ή του υπηρεσιακού συµβουλίου του
Εφετείου Αθηνών, οι θέσεις συµπληρώνονται µε µέλη του πενταµελούς ή του επταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του
Αρείου Πάγου ή του Εφετείου Αθηνών, µε αυτή τη σειρά, αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται αναλόγως και για τα υπηρεσιακά συµβούλια του Συµβουλίου της Επικρατείας και του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
4. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός υπαλλήλων των κλάδων
προς πλήρωση των θέσεων των µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Εφετείου Θεσσαλονίκης ή
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, τα συµβούλια συγκρο-
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τούνται µε τέσσερις (4) δικαστικούς λειτουργούς και στην περίπτωση του επταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε έξι (6) δικαστικούς λειτουργούς και έναν (1)
υπάλληλο των κλάδων. Ο τέταρτος ή έκτος δικαστικός λειτουργός µε τον αναπληρωτή του ορίζεται µε τον τρόπο που ορίζονται
οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου. Αν
στην αρµοδιότητα των υπηρεσιακών συµβουλίων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου υπάγονται µόνο ένας ή δύο υπάλληλοι των κλάδων,
οι θέσεις συµπληρώνονται µε µέλη των αντίστοιχων υπηρεσιακών συµβουλίων του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αν στην αρµοδιότητα του υπηρεσιακού συµβουλίου του Εφετείου
Θεσσαλονίκης ή του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης υπάγονται µόνο ένας ή δύο υπάλληλοι των κλάδων, οι θέσεις συµπληρώνονται µε µέλη των αντίστοιχων υπηρεσιακών συµβουλίων
του Αρείου Πάγου ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, αντίστοιχα.
5. Οι παρ. 3 και 4 εφαρµόζονται αναλόγως και όσον αφορά
στη σύνθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων.
6. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις
του παρόντος, πλην εκείνων για τον ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας
ως προϋπόθεση για την εκλογή υπαλλήλου σε θέση µέλους υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 45
Αρµοδιότητα και διαδικασία των δικαστικών
και υπηρεσιακών συµβουλίων
1. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των δικαστικών συµβουλίων καλούνται και έχουν δικαίωµα να παρίστανται και να εκφράζουν τη
γνώµη τους, τα εκ των υπαλλήλων του κλάδου µέλη των αντίστοιχων υπηρεσιακών συµβουλίων.
2. Κατά τα λοιπά, ως προς την αρµοδιότητα των δικαστικών
και υπηρεσιακών συµβουλίων και την ενώπιόν τους διαδικασία,
εφαρµόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 46
Συλλογικά όργανα παρακολούθησης της εφαρµογής του θεσµού και εκλογής εκπροσώπων των υπαλλήλων
1. Τα άρθρα 90 και 93 του Κεφαλαίου Β’ του τέταρτου Μέρους
δεν εφαρµόζονται στους υπαλλήλους του κλάδου.
2. Μέχρι την 30ή Ιουνίου του δικαστικού έτους κατά το οποίο
ανέλαβαν υπηρεσία οι πρώτοι δόκιµοι υπάλληλοι του κλάδου και
έκτοτε ανά τρία (3) έτη, ο αρχαιότερος από τους προέδρους των
ανώτατων δικαστηρίων συγκαλεί συµβούλιο των υπαλλήλων του
κλάδου. Στο συµβούλιο προσκαλούνται και οι υπάλληλοι του
Κλάδου Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων προκειµένου να συµµετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών
των υπηρεσιακών συµβουλίων. Στο συµβούλιο προεδρεύει ο αρχαιότερος υπάλληλος του κλάδου. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων
υπαλλήλων
αρχαιότερων,
χωρίς
όµως
διαφοροποίηση ως προς τη µεταξύ τους αρχαιότητα, διενεργείται κλήρωση. Στο συµβούλιο ανταλλάσσονται πληροφορίες για
την εφαρµογή του θεσµού και διατυπώνονται προτάσεις για τη
βελτίωσή του. Στο πρώτο χρονικά συµβούλιο εκλέγονται µε διακριτές ψηφοφορίες, που διενεργούνται µε βάση αντίστοιχες προκηρύξεις που εκδίδει ο αρχαιότερος από τους προέδρους των
ανώτατων δικαστηρίων και κοινοποιούνται µαζί µε την πρόσκληση για τη συµµετοχή στο συµβούλιο, χωρίς να απαιτείται
δηµοσίευσή τους: α) τα µέλη εκάστου υπηρεσιακού συµβουλίου
και β) τρεις εκπρόσωποι του κλάδου, ένας τακτικός και δύο αναπληρωµατικοί, από τους οποίους ένας τουλάχιστον υπηρετεί
στην Αθήνα και ένας στη Θεσσαλονίκη.
3. Μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε δικαστικού έτους κατά το οποίο
δεν συγκαλείται συµβούλιο, ο αρχαιότερος από τους προέδρους
των ανώτατων δικαστηρίων συγκαλεί Συµβούλιο Περιφέρειας
Αθήνας - Πειραιά και Συµβούλιο Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, στα
οποία µετέχουν οι υπάλληλοι του κλάδου που υπηρετούν στα αντίστοιχα δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες. Στα
συµβούλια ανταλλάσσονται πληροφορίες για την εφαρµογή του
θεσµού και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωσή του.
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4. Ο αρχαιότερος από τους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων συγκαλεί κάθε δικαστικό έτος συµβούλιο των δικαστικών λειτουργών που προΐστανται των υπαλλήλων του κλάδου
των δικαστηρίων, εισαγγελιών και γενικών επιτροπειών. Στο συµβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους µετέχοντες δικαστικούς λειτουργούς, καλείται και ο εκπρόσωπος των
υπαλλήλων του κλάδου. Σε αυτό ανταλλάσσονται πληροφορίες
για την εφαρµογή του θεσµού και διατυπώνονται προτάσεις για
τη βελτίωσή του.
5. Κάθε πέντε (5) έτη όσοι δικαστικοί λειτουργοί διατέλεσαν ή
διατελούν προϊστάµενοι και κάθε υπάλληλος του κλάδου συντάσσουν, µέχρι την 30ή Ιουνίου του δικαστικού έτους, χωριστή
έκθεση ο καθένας για την εφαρµογή του θεσµού, η οποία µπορεί
να περιλαµβάνει και προτάσεις για τη βελτίωσή του. Οι εκθέσεις
συγκεντρώνονται από τους προϊσταµένους δικαστικούς λειτουργούς και υποβάλλονται σε καθέναν από τους προέδρους των
ανώτατων δικαστηρίων, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Σε επόµενη συνεδρίαση της Διοικητικής Ολοµέλειας του
οικείου ανώτατου δικαστηρίου, ενηµερώνονται τα µέλη για την
εφαρµογή του θεσµού και το ουσιώδες περιεχόµενο των εκθέσεων και ακολουθεί συζήτηση µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων ή
τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή του. Κατά την πρώτη
εφαρµογή του θεσµού η διαδικασία αυτή λαµβάνει χώρα τρία (3)
έτη µετά την ανάληψη υπηρεσίας των πρώτων δόκιµων υπαλλήλων του Κλάδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 47
Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην αλλοδαπή
1. Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας απουσίας
στην αλλοδαπή στους υπαλλήλους του κλάδου που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υπηρεσίας από την ανάληψη
των καθηκόντων τους µέχρι την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους
και δεν έχουν συµπληρώσει κατά τον χρόνο αυτό το πεντηκοστό
πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους. Για να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια απαιτείται ο υπάλληλος να έχει γίνει δεκτός σε αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών σε πανεπιστήµιο
της αλλοδαπής είτε ως πλήρους φοίτησης είτε ως ακαδηµαϊκός
επισκέπτης και να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας του προγράµµατος, σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
2. Ο αριθµός των υπαλλήλων του κλάδου, ανά τοµέα του άρθρου 18, που αποστέλλονται στην αλλοδαπή µε εκπαιδευτική
άδεια κάθε εκπαιδευτικό έτος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται µέχρι το τέλος Δεκεµβρίου του
προηγούµενου έτους. Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην αλλοδαπή µπορεί να επιτραπεί µε την απόφαση αυτή σε έναν κατ’
ανώτατο όριο υπάλληλο κάθε τοµέα.
3. Οι άδειες χορηγούνται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του έτους
έναρξης της άδειας, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου του και του πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση.
Το συµβούλιο εκφέρει τη σύµφωνη γνώµη του µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Στην αίτηση προσδιορίζονται
τα θέµατα µε τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί ο υπάλληλος και
επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για ένα (1) έτος και παρατείνεται, µε την ίδια διαδικασία, για ένα ακόµη έτος, αν υπάρχει
σπουδαίος λόγος, εφόσον ο υπάλληλος καταθέσει βεβαίωση του
πανεπιστηµίου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή και ότι µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα των µεταπτυχιακών του σπουδών µε τη
λήψη του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης. Αν ο υπάλληλος υπερβεί αδικαιολόγητα την άδεια που του χορηγήθηκε, στε-
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ρείται τις αποδοχές για τις αντίστοιχες ηµέρες, ανεξάρτητα από
την πειθαρχική του ευθύνη.
5. Ο υπάλληλος που έλαβε εκπαιδευτική άδεια αναφέρει µε
δήλωσή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την ηµεροµηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσής του, καθώς και τον τόπο και τη διεύθυνση της
διαµονής του. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, υποβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον προϊστάµενό του και στον πρόεδρο του
αρµόδιου γι’ αυτόν υπηρεσιακού συµβουλίου λεπτοµερή έκθεση
για τη συντελεσθείσα εργασία και για την πορεία της εκπαίδευσής του, µε τα αποδεικτικά των σπουδών του. Προκειµένου περί
ακαδηµαϊκών επισκεπτών, η έκθεση υποβάλλεται ανά τρίµηνο,
µαζί µε βεβαιώσεις παρακολούθησης του προγράµµατος από τα
αρµόδια όργανα του πανεπιστηµίου. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει την ανάκληση του υπολοίπου της εκπαιδευτικής άδειας µε απόφαση του αρµόδιου για τον υπάλληλο
υπηρεσιακού συµβουλίου και συνεπάγεται την πειθαρχική του
ευθύνη.
6. Στον υπάλληλο που µεταβαίνει στην αλλοδαπή µε εκπαιδευτική άδεια, παρέχεται επιπλέον το 50% των αποδοχών της οργανικής του θέσης, καθώς και τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής,
µε ειδική αιτιολογία της απόφασης χορήγησης.
7. Η εκπαιδευτική άδεια διακόπτεται ύστερα από απόφαση του
αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου κατόπιν πρότασης του προϊσταµένου του υπαλλήλου, αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν ή αν ο υπάλληλος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωµα.
8. Το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή ο προϊστάµενος του υπαλλήλου που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια στην
αλλοδαπή µπορεί να αναθέσει σ’ αυτόν τη µελέτη ή έρευνα ορισµένων ζητηµάτων που αφορούν στη λειτουργία των δικαστηρίων και τη σχετική µε τη Δικαιοσύνη νοµοθεσία ή άλλα ειδικά
θέµατα.
9. Ο υπάλληλος που έλαβε εκπαιδευτική άδεια είναι υποχρεωµένος µετά την επιστροφή του να υπηρετήσει για χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της άδειάς του.
10. Αν ο υπάλληλος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 5 και 9, επιστρέφει στο Δηµόσιο, µέσα σε έξι (6)
µήνες, τις επιπλέον αποδοχές που έλαβε κατά τον χρόνο της
άδειας, καθώς και τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής, µε τον
νόµιµο τόκο από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 48
Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην ηµεδαπή
1. Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην ηµεδαπή µπορεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του κλάδου που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 47 για την παρακολούθηση, υπό καθεστώς
πλήρους φοίτησης, µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών ετήσιας διάρκειας σε σχολές νοµικών, πολιτικών ή οικονοµικών επιστηµών.
2. Ο αριθµός των υπαλλήλων του Κλάδου που δύνανται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην ηµεδαπή κάθε εκπαιδευτικό έτος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που
εκδίδεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους.
Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην ηµεδαπή µπορεί να επιτραπεί
µε την απόφαση αυτή σε έναν κατ’ ανώτατο όριο υπάλληλο κάθε
τοµέα.
3. Στον υπάλληλο δεν καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές ή
χρηµατικά ποσά για έξοδα ή για άλλο λόγο.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 47.
Άρθρο 49
Εκπαιδευτικές άδειες µικρής διάρκειας
Το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης µετά από
πρόταση του προϊσταµένου υπαλλήλου του κλάδου µπορεί να
επιτρέψει την αποστολή του στην αλλοδαπή, προκειµένου να µετάσχει σε συνέδριο ή να παρακολουθήσει βραχύχρονο σεµινάριο

ή να µετάσχει ως παρατηρητής ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
στις εργασίες ενωσιακού, διεθνούς ή αλλοδαπού δικαστηρίου.
Η διάρκεια της άδειας που χορηγείται κατά το πρώτο εδάφιο δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα.
Άρθρο 50
Διάρκεια εκπαιδευτικών αδειών
1. Ο υπάλληλος δικαιούται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
του να λάβει µία (1) φορά εκπαιδευτική άδεια απουσίας είτε στην
ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
2. Ο περιορισµός της παρ. 1 δεν ισχύει για τις εκπαιδευτικές
άδειες µικρής διάρκειας.
Άρθρο 51
Δικαιώµατα
1. Οι υπάλληλοι του κλάδου έχουν τα δικαιώµατα των δικαστικών υπαλλήλων τα οποία προβλέπονται στο οικείο κεφάλαιο του
παρόντος, µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
α) Η συµµετοχή των υπαλλήλων του κλάδου στην πολιτική ζωή
της χώρας επιτρέπεται υπό τους όρους που επιτρέπεται για τους
δικαστικούς λειτουργούς. Υπάλληλοι του κλάδου που παραιτούνται για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε εκλογές δεν επανέρχονται στην υπηρεσία.
β) Για τη χορήγηση άδειας απουσίας από την υπηρεσία δεν
απαιτείται γνώµη του προϊσταµένου της γραµµατείας ή του οικείου Γενικού Συντονιστή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 52
Υποχρεώσεις - Γενικές διατάξεις
Οι υπάλληλοι του κλάδου έχουν τις υποχρεώσεις των δικαστικών υπαλλήλων οι οποίες προβλέπονται στο κεφάλαιο του Κώδικα, µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
α) Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάθεση σ’ αυτούς
καθηκόντων άλλου κλάδου.
β) Όσον αφορά στην απαιτούµενη εχεµύθεια, τη δήλωση της
περιουσιακής τους κατάστασης, την άσκηση ιδιωτικού έργου µε
αµοιβή, τη συµµετοχή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα
ασυµβίβαστα έργα, την κατοχή δεύτερης θέσης και τα κωλύµατα
λόγω συµφέροντος, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί δικαστικών υπαλλήλων, αλλά αυτές περί δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 53
Ωράριο
1. Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου ο καθορισµός του
ωραρίου εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου διέπεται από τις γενικές διατάξεις για το ωράριο εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων.
2. Με απόφαση του προϊσταµένου του υπαλλήλου, κατόπιν συναίνεσης του τελευταίου, είναι δυνατός ο καθορισµός διαφορετικού ωραρίου εργασίας, χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου
αριθµού ωρών εργασίας.
3. Ο δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός που προΐσταται
των υπαλλήλων του κλάδου µπορεί µε πράξη του να ορίσει ότι ο
υπάλληλος θα εκτελέσει συγκεκριµένο έργο κατ’ οίκον ή σε άλλο
τόπο, αποδεσµεύοντάς τον από την υποχρέωση τήρησης του
ωραρίου κατά το χρονικό διάστηµα που εκτιµά ως αναγκαίο προς
τούτο. Μετά την εκτέλεση του έργου ο προϊστάµενος σηµειώνει
πάνω στην πράξη ότι το έργο εκτελέστηκε και αντιστοιχεί, κατά
την εκτίµησή του, στο χρονικό διάστηµα για το οποίο είχε αποδεσµευθεί ο υπάλληλος. Εάν, µετά την παράδοση του έργου, ο
προϊστάµενος κρίνει ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε ήταν µεγαλύτερος από εκείνον που είχε αρχικά εκτιµηθεί, µε συµπληρωµατική πράξη του αποδεσµεύει τον υπάλληλο από την υποχρέωση
τήρησης του ωραρίου για αντίστοιχο διάστηµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 54
Προσωπικό µητρώο
Για κάθε υπάλληλο του Κλάδου τηρείται προσωπικό µητρώο,
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του παρόντος, σε ειδικό για
τους υπαλλήλους του Κλάδου αρχείο.
Άρθρο 55
Εκθέσεις αξιολόγησης
1. Στο τέλος κάθε δικαστικού έτους ο προϊστάµενος του υπαλλήλου συντάσσει έκθεση αξιολόγησης.
2. Ο υπάλληλος χαρακτηρίζεται ως εξαίρετος, κατάλληλος ή
ακατάλληλος, µε βάση το ήθος και την ποιοτική και ποσοτική του
απόδοση. Για τους χαρακτηρισµούς «εξαίρετος» και «ακατάλληλος» απαιτείται ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ο υπάλληλος που χαρακτηρίστηκε «ακατάλληλος» έχει δικαίωµα να
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση.
3. Με τον κανονισµό του δικαστηρίου, εισαγγελίας ή γενικής
επιτροπείας εξειδικεύονται τα κριτήρια της αξιολόγησης και προβλέπεται διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης της απόδοσης
του υπαλλήλου από τους δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς υπό τους οποίους απασχολήθηκε, προκειµένου να ληφθούν
υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης.
4. Οι γενικές διατάξεις περί εκθέσεων αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται στους υπαλλήλους του
κλάδου.
Άρθρο 56
Ηθικές αµοιβές - βράβευση προτάσεων ή µελετών
Οι διατάξεις του παρόντος περί ηθικών αµοιβών και βράβευσης προτάσεων ή µελετών εφαρµόζονται και στους υπαλλήλους
του κλάδου.
Άρθρο 57
Επιλογή προϊσταµένων
Οι γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ι’ περί επιλογής προϊσταµένων δεν εφαρµόζονται στους υπαλλήλους του κλάδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 58
Κατανοµή - µετακίνηση
Οι γενικές διατάξεις περί κατανοµής και µετακίνησης των δικαστικών υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται στους υπαλλήλους του
κλάδου.
Άρθρο 59
Μετάταξη
1. Μετάταξη υπαλλήλου του Κλάδου σε άλλο κλάδο, καθώς
και υπαλλήλου άλλου κλάδου στον Κλάδο, δεν επιτρέπεται.
2. Μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου σε άλλο τοµέα δεν επιτρέπεται, εκτός από τη µετάταξη υπαλλήλου από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή τη γενική επιτροπεία στο Συµβούλιο της
Επικρατείας και αντιστρόφως. Για τη µετάταξη υπαλλήλου από
το Συµβούλιο της Επικρατείας σε δικαστήριο που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως απαιτείται συναίνεση του υπαλλήλου. Για τη µετάταξη αποφασίζει το πενταµελές υπηρεσιακό
συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας σε πρώτο βαθµό και
το επταµελές σε δεύτερο βαθµό, κατόπιν αιτήµατος του υπαλλήλου ή πρότασης του προϊσταµένου του. Το αρµόδιο όργανο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει σχετική διαπιστωτική
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πράξη. Σε περίπτωση µετάταξης υπαλλήλου από το Συµβούλιο
της Επικρατείας σε τακτικό διοικητικό δικαστήριο, µετατάσσεται
υποχρεωτικά υπάλληλος τακτικού διοικητικού δικαστηρίου της
Αθήνας ή του Πειραιά στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί µεταθέσεων των
υπαλλήλων του κλάδου.
3. Οι γενικές διατάξεις περί µετάταξης των δικαστικών υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται στους υπαλλήλους του Κλάδου.
Άρθρο 60
Μετάθεση
1. Μετάθεση υπαλλήλου του Κλάδου από δικαστήριο, εισαγγελία ή γενική επιτροπεία σε άλλο δικαστήριο, εισαγγελία ή γενική επιτροπεία που εδρεύει στην ίδια πόλη είναι επιτρεπτή είτε
µετά από αίτηση του υπαλλήλου είτε µετά από πρόταση του προϊσταµένου του, µε ή χωρίς τη συναίνεση του υπαλλήλου. Η Αθήνα
και ο Πειραιάς θεωρούνται µία πόλη.
2. Μετάθεση του υπαλλήλου πλην αυτής της παρ. 1 είναι επιτρεπτή µόνο µετά από αίτηση του υπαλλήλου: α) για λόγους
υγείας, β) για συνυπηρέτηση, γ) για λόγους σπουδών, δ) για
αµοιβαία µετάθεση και ε) για άλλους σπουδαίους λόγους, όπως
οι λόγοι αυτοί προσδιορίζονται στις γενικές διατάξεις του παρόντος.
3. Η µετάθεση διενεργείται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από πρόταση του πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση.
Η πρόταση αυτή διατυπώνεται µετά από την αίτηση του υπαλλήλου ή την πρόταση του προϊσταµένου του και αφού ζητηθεί και
ληφθεί υπόψη η γνώµη του προϊσταµένου των υπαλλήλων του
κλάδου του δικαστηρίου (ή της εισαγγελίας ή της γενικής επιτροπείας) στο οποίο ζητείται η µετάθεση του υπαλλήλου. Το
συµβούλιο συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες και το εύλογο
συµφέρον του υπαλλήλου.
4. Οι µεταθέσεις διενεργούνται το συντοµότερο, οποτεδήποτε.
5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι γενικές περί µεταθέσεων διατάξεις του Κώδικα.
Άρθρο 61
Απόσπαση
1. Απόσπαση υπαλλήλου του κλάδου, εντός του ίδιου τοµέα ή
από τακτικό διοικητικό δικαστήριο ή τη Γενική Επιτροπεία των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο Συµβούλιο της Επικρατείας και αντιστρόφως, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο του
έτους, το οποίο µπορεί να παραταθεί έως ένα ακόµη έτος, επιτρέπεται για την κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών, ή για σπουδαίο προσωπικό ή οικογενειακό λόγο του
υπαλλήλου.
2. Για την απόσπαση εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου οργάνου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από πρόταση του πενταµελούς
υπηρεσιακού συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση. Η
πρόταση αυτή διατυπώνεται µετά από αίτηση του υπαλλήλου ή
πρόταση του προϊσταµένου των υπαλλήλων του κλάδου του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της γενικής επιτροπείας στο οποίο
ζητείται να αποσπαστεί ο υπάλληλος και αφού ζητηθεί και ληφθεί
υπόψη η γνώµη του προϊσταµένου του υπαλλήλου. Το συµβούλιο
συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες και το εύλογο συµφέρον του
υπαλλήλου. Για την παράταση της απόσπασης ακολουθείται η ίδια
διαδικασία. Το συµβούλιο µπορεί να προτείνει την πρόωρη λήξη
της απόσπασης, µετά από αίτηση του υπαλλήλου, ή πρόταση ενός
τουλάχιστον από τους ανωτέρω προϊσταµένους, αφού ζητήσει και
λάβει υπόψη και τη γνώµη του άλλου.
3. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά.
4. Νέα απόσπαση του υπαλλήλου δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούµενης.
5. Μετά τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επανέρχεται αυ-
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τοδικαίως στην υπηρεσία του. Για την επάνοδο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
6. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη µονιµοποίησή του.
7. Οι διατάξεις του Κώδικα περί απόσπασης των δικαστικών
υπαλλήλων δεν καταλαµβάνουν τους υπαλλήλους του κλάδου.
Οµοίως δεν τους καταλαµβάνουν ειδικές διατάξεις άλλων νοµοθετηµάτων περί απόσπασης των δικαστικών υπαλλήλων σε ειδικά
δικαστήρια, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης ή άλλους εθνικούς φορείς.
Άρθρο 62
Διαθεσιµότητα - αργία
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ’ περί διαθεσιµότητας και αργίας
καταλαµβάνουν και τους υπαλλήλους του κλάδου.
Άρθρο 63
Πειθαρχικό δίκαιο
Οι περί πειθαρχικού δικαίου διατάξεις του Κώδικα εφαρµόζονται αναλόγως και στους υπαλλήλους του κλάδου, µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
α) Πειθαρχικά παραπτώµατα των υπαλλήλων του Κλάδου είναι
τα ενδεικτικώς αναφερόµενα τόσο στον Κώδικα, όσο και στις διατάξεις του ν. 1756/1988 (Α’ 35) που διέπουν το πειθαρχικό δίκαιο
των δικαστικών λειτουργών, αναλόγως εφαρµοζόµενες.
β) Την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο δικαστικός λειτουργός ή εισαγγελέας, µε τον αναπληρωτή του, που είναι αρµόδιος για την
άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των δικαστικών υπαλλήλων, σύµφωνα µε τον Κώδικα.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αναγκαία, προς αποφυγή
έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, η συνεκδίκαση πειθαρχικών
υποθέσεων µε διωκόµενους αφενός υπάλληλο ή υπαλλήλους του
κλάδου, αφετέρου υπάλληλο ή υπαλλήλους άλλου κλάδου, το
υπηρεσιακό πειθαρχικό συµβούλιο συγκροτείται ως εξής: α) από
τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι είναι µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων τόσο του κλάδου όσο και των λοιπών κλάδων, β)
από έναν υπάλληλο του κλάδου ο οποίος είναι µέλος του υπηρεσιακού συµβουλίου του κλάδου και γ) έναν υπάλληλο άλλου κλάδου ο οποίος είναι µέλος του πειθαρχικού συµβουλίου των λοιπών
κλάδων. Οι υπάλληλοι αυτοί επιλέγονται µε κλήρωση από τους
υπαλλήλους που είναι µέλη των αντίστοιχων υπηρεσιακών συµβουλίων. Οι διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως όσον αφορά στην
παράσταση των εκπροσώπων των υπαλλήλων σε περίπτωση εισαγωγής της υπόθεσης σε δικαστικό πειθαρχικό συµβούλιο.
Άρθρο 64
Λύση της υπαλληλικής σχέσης
Ως προς τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων του
Κλάδου εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις του Κώδικα.
Άρθρο 65
Ειδικές διατάξεις
1. Οι δόκιµοι και οι µόνιµοι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ
Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, δεν µπορούν να
λαµβάνουν µέρος σε διαγωνισµούς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Ειρηνοδικών και του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, των οποίων η προκήρυξη δηµοσιεύεται εντός πενταετίας
από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους ως δικαστικών
υπαλλήλων του Κλάδου.
2. Τα ζητήµατα που αφορούν στον εισαγωγικό διαγωνισµό και
την εισαγωγική εκπαίδευση ρυθµίζονται από τις ανωτέρω ειδικές
για τον κλάδο αυτό διατάξεις. Ειδικά για την εισαγωγική εκπαίδευση εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και αναλόγως οι σχετικές
διατάξεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου διέπονται από τις ανωτέρω ειδικές περί αυτών διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται

αναλόγως οι γενικές περί δικαστικών υπαλλήλων διατάξεις του
Κώδικα και της λοιπής νοµοθεσίας, λαµβανοµένων υπόψη της ιδιαιτερότητας του κλάδου και της οργανικής και λειτουργικής αυτοτέλειάς του. Εφαρµόζονται αναλόγως οι περί δικαστικών
λειτουργών διατάξεις, όταν αυτό επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του κλάδου, ιδίως σε θέµατα που ανάγονται στην οργανική
και λειτουργική ανεξαρτησία των υπαλλήλων αυτών έναντι της
εκτελεστικής εξουσίας, της Γραµµατείας των δικαστηρίων, εισαγγελιών και γενικών επιτροπειών και των ιδιωτών, καθώς και στα
εχέγγυα αµεροληψίας τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66
Σύσταση οργανικών θέσεων - Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων
1. Συστήνονται οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων ως εξής:
α) Από πέντε (5) θέσεις στο Συµβούλιο της Επικρατείας, τον
Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) Από δύο (2) θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τη
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τη
Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, µετά από πρόταση των
Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου και του Γενικού Επιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση, µπορεί να αυξάνονται οι θέσεις
της παρ. 1 και να συστήνονται θέσεις του ανωτέρω κλάδου και
σε άλλα δικαστήρια ή εισαγγελίες.
Άρθρο 67
Καθήκοντα
Οι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων υπάγονται απευθείας στον πρόεδρο του
δικαστηρίου, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον Γενικό Επίτροπο των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και έχουν ως
καθήκον την επικουρία των αρµόδιων, κατά τον κανονισµό, οργάνων του δικαστηρίου, εισαγγελίας ή επιτροπείας όσον αφορά στην
ενηµέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες και τη νοµολογία
τους, τη σύνταξη ανακοινώσεων, τη διοργάνωση συνεντεύξεων
τύπου, τη µέριµνα για την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συστηµατική παρακολούθηση και
τον εντοπισµό οποιασδήποτε σχετικής αναφοράς, την επικοινωνία
και συνεργασία µε αλλοδαπά δικαστήρια, οργανισµούς, ενώσεις
και δίκτυα, την οργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και συναφών
εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, την οργάνωση επίσηµων και µη επισκέψεων και την επιµέλεια σχετικών εκδόσεων,
τη µέριµνα για ζητήµατα εθιµοτυπίας, την οργάνωση αρχείου και
κάθε άλλο ζήτηµα συναφές µε τις διεθνείς σχέσεις του δικαστηρίου, εισαγγελίας ή επιτροπείας και την επικοινωνία τους µε το
κοινό.
Άρθρο 68
Πλήρωση θέσεων - Τυπικά προσόντα
1. Η πλήρωση των θέσεων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων γίνεται µε διαγωνισµό.
2. Οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων απαιτείται να διαθέτουν τα
προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 26 για τον Κλάδο ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου. Κατ’ εξαίρεση, υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου δύνανται να είναι και
δικαστικοί υπάλληλοι που κατέχουν πτυχίο ηµεδαπού πανεπιστηµίου ή αλλοδαπού πανεπιστηµίου εφόσον έχει τύχει ακαδηµαϊκής
ή επαγγελµατικής αναγνώρισης, κατά τη νοµοθεσία, γνωστικού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

αντικειµένου συναφούς µε τον κλάδο. Η συνάφεια αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 70.
3. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι, κατά τον χρόνο λήξης
της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, έχουν τα προσόντα και δεν
έχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στον παρόντα.
Άρθρο 69
Προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός για την πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων
προκηρύσσεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση των προέδρων
των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
και του Γενικού Επιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
κατά περίπτωση, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στην προκήρυξη ορίζονται ο αριθµός των προς πλήρωση οργανικών θέσεων ανά δικαστήριο, εισαγγελία και γενική επιτροπεία,
ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισµού, εντός του µηνός
Οκτωβρίου του έτους δηµοσίευσης της προκήρυξης, καθώς και η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της προκήρυξης, καθώς και κατάλογος των δικαιολογητικών
που συνυποβάλλονται µε την αίτηση συµµετοχής.
3. Το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο ορισµός επιτηρητών, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους
και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε αποφάσεις της επιτροπής διαγωνισµού που προβλέπεται στο άρθρο
70.
4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και δηµοσιοποιούνται και µε οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο.
Άρθρο 70
Επιτροπή του διαγωνισµού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός διενεργείται από επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από: α) έναν (1) Σύµβουλο της Επικρατείας, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη, γ) έναν (1) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ) έναν
(1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ε) έναν (1) Αντεπίτροπο της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο στ) έναν (1) Αντεπίτροπο της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον στην
προκήρυξη περιλαµβάνονται θέσεις για τις οικείες δικαστικές υπηρεσίες, ζ) ένα (1) µέλος ΔΕΠ από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω ελληνικού Πανεπιστηµίου στο ευρύτερο πεδίο της
Επικοινωνίας και των Μέσων και, η) ένα (1) µέλος ΔΕΠ από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω ελληνικού Πανεπιστηµίου
στο ευρύτερο πεδίο των διεθνών σχέσεων, µε τους αναπληρωτές
τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, δικαστικός υπάλληλος ως γραµµατέας της επιτροπής.
2. Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εκτός από τους Αντεπιτρόπους οι οποίοι ορίζονται από τον
Γενικό Επίτροπο, ύστερα από απόφαση της Διοικητικής Ολοµέλειας του οικείου δικαστηρίου. Της Επιτροπής προεδρεύει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός.
3. Εκτός από τα µέλη της Επιτροπής, διορίζονται επίσης από
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, οκτώ (8) εξεταστές ξένων γλωσσών,
µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για την εξέταση της αγγλικής,
γαλλικής, γερµανικής και ιταλικής γλώσσας. Ως εξεταστές διορίζονται από Ε.Ε.ΔΙ.Π. ξένων γλωσσών των τµηµάτων νοµικής της
χώρας, καθώς και καθηγητές από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα εξέτασης των ξένων γλωσσών κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα
µεταπτυχιακά προγράµµατα των ίδιων τµηµάτων, µετά από κλήρωση, από κατάλογο τον οποίο αποστέλλουν τα τρία νοµικά τµήµατα και ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον δεν τροποποιηθεί µε
νεότερη απόφαση των τµηµάτων. Ο διορισµός γίνεται για την εξέταση κάθε ξένης γλώσσας χωριστά.
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης ρυθµίζεται το ύψος της αποζηµίωσης που λαµβάνουν τα µέλη
της Επιτροπής, οι εξεταστές, οι επιτηρητές και οι γραµµατείς των
Επιτροπών διαγωνισµού και η διαδικασία καταβολής τους.
Άρθρο 71
Διεξαγωγή του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει δύο στάδια: προκριµατικό και
τελικό.
2. Το προκριµατικό στάδιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες γραπτές
δοκιµασίες: α) θέµα γενικής παιδείας, β) νοµικό θέµα από ύλη συνταγµατικού δικαίου και συνταγµατικής ιστορίας, διοικητικού δικαίου, αστικού δικαίου (ουσιαστικού και δικονοµικού), ποινικού
δικαίου (ουσιαστικού και δικονοµικού), δηµοσιονοµικού δικαίου
και θεσµικού ευρωπαϊκού δικαίου και, γ) θέµα πολιτιστικής διπλωµατίας και διεθνών σχέσεων. Καθεµία από τις δοκιµασίες του προκριµατικού σταδίου έχει τρίωρη διάρκεια.
3. Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό είναι όσοι βαθµολογήθηκαν
µε πενήντα (50) και άνω στις εκατό (100) µονάδες σε καθεµία από
τις τρεις δοκιµασίες, εκτός εάν ο αριθµός τους υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθµού των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, επιτυχόντες θεωρούνται όσοι καταλαµβάνουν στη
σειρά κατάταξης θέση εντός του αριθµού αυτού.
4. Οι επιτυχόντες του προκριµατικού σταδίου εξετάζονται, γραπτά και προφορικά, σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική και ιταλική. Η γραπτή
δοκιµασία περιλαµβάνει µετάφραση κειµένου από την ξένη
γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα. Κάθε γραπτή εξέταση
ξένης γλώσσας έχει τρίωρη διάρκεια. Στη συνέχεια εξετάζονται
προφορικά και δηµοσίως από την επταµελή επιτροπή επί των αντικειµένων της παρ. 1.
5. Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό είναι όσοι βαθµολογήθηκαν
µε πενήντα (50) και άνω στις εκατό (100) µονάδες στην προφορική
εξέταση και σε µία τουλάχιστον δοκιµασία που αφορά τη γνώση
ξένης γλώσσας.
6. Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων κυρώνεται µε πράξη
της Επιτροπής του διαγωνισµού και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 72
Διορισµός
1. Με τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τον διορισµό τους, οι
επιτυχόντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν δήλωση µε τις προτιµήσεις τους όσον αφορά στο δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τη γενική επιτροπεία όπου επιθυµούν να διοριστούν.
2. Με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισµό και τις
προτιµήσεις τους καταρτίζεται κατάλογος, βάσει του οποίου γίνονται ο διορισµός και η τοποθέτησή τους σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες.
3. Οι επιτυχόντες διορίζονται ως δόκιµοι υπάλληλοι του Κλάδου
ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων και τοποθετούνται στο κατά την παρ. 2 δικαστήριο, εισαγγελία ή γενική επιτροπεία µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 73
Δοκιµαστική υπηρεσία - Μονιµοποίηση
1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου µετά τον διορισµό τους
διανύουν διετή δοκιµαστική υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας αυτής επιτρέπεται να απολυθούν, µε απόφαση του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου, για τους λόγους και µε τη
διαδικασία που προβλέπονται για τους µόνιµους δικαστικούς
υπαλλήλους, καθώς και για τη µη επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης του άρθρου 74.
2. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας, το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο αποφασίζει αν
ο δόκιµος δικαστικός υπάλληλος είναι κατάλληλος για µονιµο-
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ποίηση, µετά από έκθεση που υποβάλλει ο προϊστάµενός του δικαστικός λειτουργός. Αν κριθεί κατάλληλος, o δικαστικός υπάλληλος µονιµοποιείται µε πράξη του οργάνου που είναι αρµόδιο
για τον διορισµό. Με πράξη του ίδιου οργάνου απολύεται ο δικαστικός υπάλληλος που κρίνεται ακατάλληλος.
3. Αν η συµπλήρωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας παρατείνεται λόγω άδειας συνεπεία ασθένειας, κύησης, λοχείας ή
ανατροφής τέκνου, η εκ των υστέρων µονιµοποίηση του υπαλλήλου ενεργεί αναδροµικά ως προς όλες τις συνέπειες.
4. Το δικαστικό συµβούλιο δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τον χρόνο δοκιµαστικής υπηρεσίας για
ένα (1) ακόµη έτος, εφόσον δεν µπορεί να σχηµατίσει σαφή
γνώµη για την καταλληλότητα του δόκιµου δικαστικού υπαλλήλου για µονιµοποίηση.
5. Οι δόκιµοι υπάλληλοι που προέρχονται από υπαλλήλους της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 αποκτούν την ιδιότητα του δόκιµου δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου, διατηρώντας το µισθολογικό καθεστώς τους, εφόσον δεν άγει σε µείωση των
συνολικών κατά τον Κώδικα αποδοχών τους.
6. Οι διατάξεις του κεφαλαίου περί µονιµοποίησης των δικαστικών υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται, κατά τα λοιπά, στους
υπαλλήλους του κλάδου.
Άρθρο 74
Εισαγωγική εκπαίδευση – Πρακτική άσκηση
1. Η εισαγωγική εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας
και Διεθνών Σχέσεων διαρκεί δώδεκα (12) µήνες.
2. Αντικείµενο της εκπαίδευσης είναι η µετάδοση στους εκπαιδευοµένους των αναγκαίων γνώσεων και η καλλιέργεια των συναφών δεξιοτήτων, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στα
καθήκοντα του άρθρου 67.
3. Η πρακτική άσκηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Δικαστικών Υπαλλήλων Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων υλοποιείται
στο ή στα δικαστήρια που αφορά η προκήρυξη του άρθρου 69.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθµίζονται τα θέµατα που σχετίζονται µε την εισαγωγική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τον Κλάδο ΠΕ
Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, τις προϋποθέσεις
επιτυχούς ολοκλήρωσης της εισαγωγικής εκπαίδευσης και της
πρακτικής άσκησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, µετά
από πρόταση τριµελούς επιτροπής που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από έναν (1)
Σύµβουλο της Επικρατείας, έναν (1) Αρεοπαγίτη και έναν (1) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 75
Βαθµολογική κλίµακα - ένταξη
1. Οι βαθµοί των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθοι: α)
Ειδικός Δικαστικής Επικοινωνίας Α’, β) Ειδικός Δικαστικής Επικοινωνίας Β’, γ) Ειδικός Δικαστικής Επικοινωνίας Γ’, δ) Ειδικός
Δικαστικής Επικοινωνίας Δ’.
2. Για την προαγωγή απαιτείται εξαετής υπηρεσία στον προηγούµενο βαθµό και θετική κρίση του αρµόδιου υπηρεσιακού
συµβουλίου.
3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι διορίζονται µε τον βαθµό του Ειδικού Δικαστικής Επικοινωνίας Δ’.
4. Όσοι υπάλληλοι επιτύχουν στον διαγωνισµό του άρθρου 71
υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 και είχαν τον βαθµό Β’ µεταφέρουν τον πλεονάζοντα
χρόνο υπηρεσίας τους στον βαθµό του Ειδικού Δικαστικής Επικοινωνίας Δ’. Εάν είχαν τον βαθµό Α’, διορίζονται µε τον βαθµό
του Ειδικού Δικαστικής Επικοινωνίας Γ’. Ο πλεονάζων χρόνος
υπηρεσίας τους στον βαθµό Α’, όσον αφορά τη βαθµολογική
τους κατάταξη, προσµετράται κατά το ήµισυ στον βαθµό του ειδικού δικαστικής επικοινωνίας Γ’ και δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα τρία (3) έτη.
5. Η ένταξη σε βαθµό και ο προσδιορισµός του πλεονάζοντος

σε αυτόν χρόνου γίνονται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση.
6. Οι διατάξεις του παρόντος περί ένταξης των δικαστικών
υπαλλήλων στη βαθµολογική κλίµακα δεν καταλαµβάνουν τους
υπαλλήλους του Κλάδου.
7. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους του Κλάδου συντάσσονται καταστάσεις, χωριστές από αυτές των λοιπών δικαστικών
υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι περί των
καταστάσεων αυτών γενικές διατάξεις του παρόντος.
8. Για τη διαδικασία που διέπει την προαγωγή των υπαλλήλων
του Κλάδου, καθώς και για τον προσδιορισµό του χρόνου που
δεν είναι ληπτέος υπόψη για την προαγωγή εφαρµόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 76
Μισθολογική κλίµακα
Οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων κατατάσσονται στα προβλεπόµενα για
τους δικαστικούς υπαλλήλους µισθολογικά κλιµάκια, ανάλογα µε
τον χρόνο υπηρεσίας τους.
Άρθρο 77
Οργανικές µονάδες
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και
Διεθνών Σχέσεων υπάγονται σε αυτοτελή διεύθυνση, εάν υπηρετούν σε ανώτατο δικαστήριο και, σε διαφορετική περίπτωση, σε
αυτοτελές τµήµα, µη υπαγόµενο σε γενική διεύθυνση, διεύθυνση, τµήµα ή άλλη οργανική µονάδα δικαστηρίου, εισαγγελίας
ή γενικής επιτροπείας.
2. Προϊστάµενοι των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου είναι
ο Πρόεδρος του οικείου ανώτατου δικαστηρίου ή ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου ή ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ή ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δικαστικός λειτουργός που
ορίζεται από αυτόν, µε τον αναπληρωτή του.
3. Μετά την πάροδο τριών ετών από την ανάληψη υπηρεσίας
των πρώτων δόκιµων υπαλλήλου του Κλάδου η οικεία διοικητική
ολοµέλεια, αφού ακούσει τους προϊσταµένους δικαστικούς λειτουργούς και τον εκπρόσωπο των υπαλλήλων του κλάδου, που
έχει εκλεγεί σύµφωνα µε το άρθρο 78, δύναται µε απόφασή της,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να ορίσει
ότι εφεξής σε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης ή τµήµατος του
κλάδου τοποθετείται υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Ειδικού
Δικαστικής Επικοινωνίας Γ’ για τριετή θητεία, καθώς και να ορίσει
τα κριτήρια, τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης και τις ειδικότερες αρµοδιότητές του.
Άρθρο 78
Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συµβούλια
Δικαστικά και υπηρεσιακά συµβούλια είναι τα αρµόδια για
τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας
Δικαστικού Έργου. Οι υπάλληλοι του κλάδου Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων συµµετέχουν στις εκλογές για την
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων από κοινού µε τους υπαλλήλους
του κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 44 και την παρ. 2 του άρθρου 46.
Άρθρο 79
Εκπαιδευτική άδεια
Επιτρέπονται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας απουσίας
στην αλλοδαπή ή την ηµεδαπή, καθώς και η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών µικρής διάρκειας στους υπαλλήλους του Κλάδου
ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων υπό τους
όρους που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Άρθρο 80
Αξιολόγηση
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κρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Υπηρεσιακά συµβούλια για τους δικαστικούς υπαλλήλους
είναι τα εξής:
α. πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο σε κάθε εφετείο και σε
κάθε διοικητικό εφετείο,
β. πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
γ. επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 81
Κατανοµή - µετακίνηση

Άρθρο 85
Συγκρότηση δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων

Οι γενικές διατάξεις περί κατανοµής και µετακίνησης των δικαστικών υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται στους υπαλλήλους του
κλάδου.

1. α) Το πενταµελές δικαστικό συµβούλιο του Συµβουλίου της
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
συγκροτείται από τον νεότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο και τέσσερις (4) Συµβούλους της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτες ή Συµβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντιστοίχως, ως µέλη.
β) Το επταµελές δικαστικό συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο και έξι
(6) Συµβούλους της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτες ή Συµβούλους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντιστοίχως, ως µέλη.
2. α) Το υπηρεσιακό συµβούλιο εφετείου συγκροτείται από τον
νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, έναν (1) εφέτη, έναν (1)
αντεισαγγελέα εφετών και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους ως
µέλη.
β) Το υπηρεσιακό συµβούλιο διοικητικού εφετείου συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, δύο (2) εφέτες και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους ως µέλη.
3. α) Το πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Συµβουλίου
της Επικρατείας συγκροτείται από τον νεότερο αντιπρόεδρο, ως
πρόεδρο, δύο (2) Συµβούλους της Επικρατείας και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως µέλη,
όταν η κρίση του συµβουλίου αφορά σε υπάλληλο του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το ίδιο συµβούλιο συγκροτείται από τον
νεότερο αντιπρόεδρο, ως πρόεδρο, δύο (2) Συµβούλους της Επικρατείας και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους της γραµµατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ως µέλη, όταν η κρίση του
συµβουλίου αφορά σε υπάλληλο της Γενικής Επιτροπείας ή των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
β) Το πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Αρείου Πάγου
συγκροτείται από τον νεότερο Αντιπρόεδρο ως πρόεδρο, έναν
(1) Αρεοπαγίτη, έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και
δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους, ως µέλη.
γ) Το πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από τον νεότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο, έναν (1) σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναν (1)
αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δύο (2)
δικαστικούς υπαλλήλους ως µέλη.
δ) Το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Συµβουλίου της
Επικρατείας συγκροτείται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο, ως
πρόεδρο, τέσσερις (4) Συµβούλους της Επικρατείας και δύο (2)
δικαστικούς υπαλλήλους του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως
µέλη, όταν η κρίση του συµβουλίου αφορά σε υπάλληλο του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το ίδιο συµβούλιο συγκροτείται από
τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο, ως πρόεδρο, τέσσερις (4) Συµβούλους της Επικρατείας και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους της
γραµµατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ως µέλη,
όταν η κρίση του συµβουλίου αφορά σε υπάλληλο της Γενικής
Επιτροπείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
ε) Το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Αρείου Πάγου
συγκροτείται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο,
τρεις (3) αρεοπαγίτες, έναν (1) αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους ως µέλη.
στ) Το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο, τρεις (3) Συµβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναν (1)
αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δύο (2)
δικαστικούς υπαλλήλους ως µέλη.

Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του κλάδου εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τον Κλάδο ΠΕ Τεκµηρίωσης και
Επικουρίας Δικαστικού Έργου.

Άρθρο 82
Μετάταξη-Μετάθεση-Απόσπαση
1. Μετάταξη υπαλλήλου του Κλάδου σε άλλο κλάδο, καθώς
και υπαλλήλου άλλου κλάδου στον Κλάδο, δεν επιτρέπεται.
2. Μετάταξη υπαλλήλου του Κλάδου σε άλλο τοµέα επιτρέπεται για υπηρεσιακές ανάγκες ή για σοβαρό προσωπικό λόγο. Για
τη µετάταξη αποφασίζει το πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο
του τοµέα από τον οποίο ζητείται η µετάταξη σε πρώτο βαθµό
και το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο σε δεύτερο βαθµό, κατόπιν αιτήµατος του υπαλλήλου ή πρότασης του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο του τοµέα προς τον οποίο ζητείται η
µετάταξη. Για τη µετάταξη απαιτείται σύµφωνη γνώµη και του
υπηρεσιακού συµβουλίου του τοµέα προς τον οποίο ζητείται η
µετάταξη, το οποίο επιλαµβάνεται µετά την εξασφάλιση θετικής
σύµφωνης γνώµης από το αρχικό συµβούλιο. Το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει σχετική διαπιστωτική
πράξη.
3. Οι γενικές διατάξεις περί µετάταξης των δικαστικών υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται στους υπαλλήλους του κλάδου.
4. Μετάθεση υπαλλήλου του κλάδου δεν είναι επιτρεπτή.
5. Απόσπαση υπαλλήλου του κλάδου σε άλλο τοµέα είναι επιτρεπτή, υπό τους όρους του άρθρου 61, το οποίο εφαρµόζεται
αναλόγως.
Άρθρο 83
Ειδικές διατάξεις
1. Οι δόκιµοι και οι µόνιµοι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου
ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, δεν µπορούν
να λαµβάνουν µέρος σε διαγωνισµούς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Ειρηνοδικών και του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, των οποίων η προκήρυξη δηµοσιεύεται εντός πενταετίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους ως δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου.
2. Οι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου διέπονται από τις ανωτέρω ειδικές περί αυτών διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
αναλόγως ο Κώδικας και η νοµοθεσία, λαµβανοµένων υπόψη της
ιδιαιτερότητας του κλάδου και της οργανικής και λειτουργικής
αυτοτέλειάς του.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Άρθρο 84
Δικαστικά και υπηρεσιακά συµβούλια
1. Δικαστικά συµβούλια για τους δικαστικούς υπαλλήλους
είναι τα εξής:
α. πενταµελές δικαστικό συµβούλιο στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
β. επταµελές δικαστικό συµβούλιο στο Συµβούλιο της Επι-
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Άρθρο 86
Ανάδειξη µελών δικαστικών
και υπηρεσιακών συµβουλίων
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων, µε ισάριθµους αναπληρωτές, αναδεικνύονται
µε κλήρωση που γίνεται τον Ιούνιο κάθε έτους. Η θητεία τους αρχίζει την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του
εποµένου. Για την κλήρωση εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία
η οποία ισχύει για τα ανώτατα δικαστικά συµβούλια.
2. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων
των εφετείων και των διοικητικών εφετείων και οι αναπληρωτές
τους αναδεικνύονται µε κληρώσεις µεταξύ των εφετών που υπηρετούν στο εφετείο ή διοικητικό εφετείο και των Αντεισαγγελέων
εφετών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών. Αν οι υπηρετούντες δεν επαρκούν, αναδεικνύονται µε την ίδια διαδικασία αντιστοίχως ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου
πρόεδροι πρωτοδικών ή εισαγγελείς πρωτοδικών της εφετειακής
περιφέρειας, και εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, πρωτοδίκες ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών που υπηρετούν στην έδρα του εφετείου.
3. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων του Συµβουλίου της Επικρατείας και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται µε κλήρωση µεταξύ όλων των
Συµβούλων της Επικρατείας.
4. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των δικαστικών συµβουλίων
του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται µε κλήρωση στην οποία µετέχουν αντιστοίχως όλοι οι Αρεοπαγίτες ή οι Σύµβουλοι του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
5. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων
του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται µε κληρώσεις στις οποίες µετέχουν
αντιστοίχως όλοι οι Αρεοπαγίτες ή οι Σύµβουλοι του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και όλοι οι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου ή οι Αντεπίτροποι της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Όσοι έχουν κληρωθεί ως µέλη πρωτοβάθµιου δικαστικού ή
υπηρεσιακού συµβουλίου δεν µπορούν να κληρωθούν ως µέλη
του αντίστοιχου δευτεροβάθµιου συµβουλίου και αντιστρόφως.
7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο πρόεδρος του πενταµελούς δικαστικού συµβουλίου, καθώς και του πενταµελούς
υπηρεσιακού συµβουλίου ανώτατου δικαστηρίου αναπληρώνεται
από τον αµέσως αρχαιότερό του Αντιπρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο πρόεδρος
του επταµελούς δικαστικού ή υπηρεσιακού συµβουλίου αναπληρώνεται από τον αµέσως νεότερό του Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο πρόεδρος του υπηρεσιακού
συµβουλίου εφετείου αναπληρώνεται από τον αµέσως αρχαιότερό του Πρόεδρο Εφετών και αν δεν υπηρετεί άλλος πρόεδρος εφετών, από τον αρχαιότερο Εφέτη.
8. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων και παρατηρητές στα δικαστικά συµβούλια και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται µε εκλογές οι οποίες διεξάγονται ανά
διετία µε τη χρήση ενιαίου ψηφοδελτίου και µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, το αργότερο µέχρι τη 15η Ιουνίου του έτους
εκλογής.
9. Εκλόγιµοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι µε τουλάχιστον δέκα
(10) έτη υπηρεσίας. Εξαιρούνται οι προϊστάµενοι γενικής διεύθυνσης, οι προϊστάµενοι διεύθυνσης και οι Γενικοί Συντονιστές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οµοίως εξαιρούνται οι γραµµατείς
των υπηρεσιακών και δικαστικών συµβουλίων µε τους αναπληρωτές τους για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, καθώς
και όσοι τελούν σε κατάσταση αργίας. Οι υπάλληλοι που τελούν
σε απόσπαση έχουν το δικαίωµα να εκλέγονται στα υπηρεσιακά
συµβούλια της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οργανικά.
10. Για την περίπτωση εκλογής ως µελών υπηρεσιακού συµβουλίου εφετείου ή διοικητικού εφετείου, οι υποψήφιοι πρέπει
να υπηρετούν σε υπηρεσία της περιφέρειας του εφετείου. Αν οι
υποψήφιοι δεν επαρκούν, αναδεικνύονται µε την ίδια διαδικασία
αντιστοίχως ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου
και δικαστικοί υπάλληλοι µε υπηρεσία µικρότερη της δεκαετίας.
Εάν και πάλι δεν επαρκούν οι υποψήφιοι, γίνεται κλήρωση µε-

ταξύ όλων των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα
του εφετείου, µε επιµέλεια του Προϊσταµένου ή του προέδρου
του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου, κατά
περίπτωση.
11. Όσοι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν εκλεγεί ως µέλη πρωτοβάθµιου υπηρεσιακού συµβουλίου, δεν µπορεί να εκλεγούν ως
µέλη του δευτεροβάθµιου και αντιστρόφως.
12. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού µέλους του
συµβουλίου, τακτικό µέλος ορίζεται το πρώτο αναπληρωµατικό
µέλος και το αναπληρωµατικό µέλος αναπληρώνεται από το
πρώτο στη σειρά εκλογής µέλος για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας του.
13. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΟΔΥΕ και του Συλλόγου των Υπαλλήλων
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου,
κατά
περίπτωση,
προκηρύσσονται οι εκλογές και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της
κατά την παρ. 8 διεξαγωγής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 87
Διαδικασία ενώπιον των δικαστικών
και υπηρεσιακών συµβουλίων
1. Τα πρωτοβάθµια δικαστικά και υπηρεσιακά συµβούλια επιλαµβάνονται ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Σε περίπτωση συναφών ερωτηµάτων λαµβάνεται µέριµνα για την
ενηµέρωση των αρµόδιων συµβουλίων.
2. Τα δικαστικά και υπηρεσιακά συµβούλια συνεδριάζουν στο
κατάστηµα του δικαστηρίου. Η συνεδρίαση των πρωτοβάθµιων
συµβουλίων δεν είναι δηµόσια.
3. Χρέη γραµµατέα των συµβουλίων ασκεί δικαστικός υπάλληλος µε τουλάχιστον Β’ βαθµό. Ο γραµµατέας προετοιµάζει τους
σχετικούς φακέλους και αναδεικνύει το αντικείµενό τους και τη
µεταξύ τους συνάφεια.
4. Ο πρόεδρος του συµβουλίου λαµβάνει µέριµνα για τη συνεκδίκαση των συναφών υποθέσεων, κατά τρόπο ώστε να αντιµετωπίζονται δίκαια τα αιτήµατα των δικαστικών υπαλλήλων και
να εξυπηρετείται το συµφέρον της υπηρεσίας.
5. Πριν από τη συζήτηση, τα µέλη των δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των φακέλων των κρινόµενων υποθέσεων.
6. Για τη συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των δικαστικών
συµβουλίων, καλούνται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων που αναδείχθηκαν µε τη διαδικασία του άρθρου
86. Η κλήση µαζί µε την ηµερήσια διάταξη κοινοποιείται σε αυτούς πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Οι αιρετοί εκπρόσωποι έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν
γνώση των φακέλων, να παρίστανται στη συζήτηση και να εκφράζουν γνώµη, αποχωρούν δε, όταν αρχίζει η ψηφοφορία. Αν δεν
γίνει νοµότυπα η κατά το δεύτερο εδάφιο κλήση, η συζήτηση
αναβάλλεται.
7. Κατά τις συνεδριάσεις των δικαστικών και υπηρεσιακών
συµβουλίων τηρούνται πρακτικά.
8. Οι αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων του Συµβουλίου της Επικρατείας που αφορούν στους υπαλλήλους του τοµέα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια λαµβάνονται ύστερα από γνώµη του Γενικού Επιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ο οποίος µπορεί να
την υποβάλει εγγράφως και να παραστεί για να την αναπτύξει
και προφορικά.
9. Οι αποφάσεις των δικαστικών συµβουλίων του Αρείου
Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου λαµβάνονται ύστερα από
πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αντιστοίχως.
10. Οι αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις των δικαστικών συµβουλίων εκδίδονται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήψη του σχετικού ερωτήµατος και υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης µε αντίγραφο του πρακτικού.
11. Οι αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις των πρωτοβάθµιων δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων δεν απαγγέλλονται σε δηµόσια συνεδρίαση.
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Άρθρο 88
Αρµοδιότητα δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων
1. Το πενταµελές δικαστικό συµβούλιο του Συµβουλίου της
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
αποφασίζει σε πρώτο βαθµό για τη µονιµοποίηση και την παύση
των δικαστικών υπαλλήλων για βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα,
ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
2. Το επταµελές δικαστικό συµβούλιο αποφασίζει σε δεύτερο
βαθµό επί διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής
δικαστικού υπαλλήλου κατά των αποφάσεων των πενταµελών δικαστικών συµβουλίων του ίδιου τοµέα.
3. Το υπηρεσιακό συµβούλιο του εφετείου και του διοικητικού
εφετείου επιλαµβάνεται σε πρώτο βαθµό για κάθε θέµα υπηρεσιακής κατάστασης και για τις πειθαρχικές υποθέσεις των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις γραµµατείες
δικαστηρίων και εισαγγελιών της περιφέρειάς τους, για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων τµηµάτων στις ίδιες γραµµατείες, καθώς και για την εξέταση των ενστάσεων κατά των
εκθέσεων αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων. Για τους
υπαλλήλους της γραµµατείας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αρµόδιο είναι το
υπηρεσιακό συµβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
4. Στην αρµοδιότητα του πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας υπάγονται:
α. Τα θέµατα της παρ. 3 που αφορούν στους υπαλλήλους της
γραµµατείας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
β. Η µετάθεση και η απόσπαση υπαλλήλων της γραµµατείας
των διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από την περιφέρεια ενός διοικητικού εφετείου σε άλλη, καθώς και η απόσπαση στη γραµµατεία του Συµβουλίου της Επικρατείας.
γ. Η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των υπηρεσιών που αναφέρονται στην
περ. β).
δ. Η απόφαση σε δεύτερο βαθµό επί διαφωνίας του Υπουργού
Δικαιοσύνης ή προσφυγής δικαστικού υπαλλήλου κατά των αποφάσεων των πενταµελών υπηρεσιακών συµβουλίων των διοικητικών εφετείων.
5.
Στην αρµοδιότητα του πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Αρείου Πάγου υπάγονται:
α. Τα θέµατα της παρ. 3 που αφορούν στους υπαλλήλους του
και τους υπαλλήλους της γραµµατείας της εισαγγελίας του.
β. Η µετάθεση και η απόσπαση υπαλλήλων του δικαστηρίου
αυτού και της γραµµατείας της εισαγγελίας του, των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους από την περιφέρεια ενός εφετείου σε άλλη ή στη γραµµατεία του Αρείου
Πάγου ή της εισαγγελίας του.
γ. Η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των υπηρεσιών που προβλέπονται στην
περ. β).
δ. Η απόφαση σε δεύτερο βαθµό επί διαφωνίας του Υπουργού
Δικαιοσύνης ή προσφυγής δικαστικού υπαλλήλου κατά των αποφάσεων των πενταµελών υπηρεσιακών συµβουλίων των εφετείων.
6. Στην αρµοδιότητα του πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και οι πειθαρχικές υποθέσεις των υπαλλήλων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η επιλογή και τοποθέτηση
προϊσταµένων οργανικών µονάδων, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων κατά των εκθέσεων αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων.
7. Το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο αποφασίζει σε δεύτερο βαθµό επί διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής δικαστικού υπαλλήλου κατά των αποφάσεων των
πενταµελών υπηρεσιακών συµβουλίων των ανώτατων δικαστηρίων του ίδιου κλάδου δικαιοδοσίας.
8. Τα επταµελή υπηρεσιακά συµβούλια του τοµέα γνωµοδοτούν για την απονοµή επαίνου και µεταλλίου διακεκριµένων πράξεων.
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9. Tα δικαστικά και υπηρεσιακά συµβούλια αποφασίζουν ή
γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα υπηρεσιακής κατάστασης των
δικαστικών υπαλλήλων, για το οποίο απαιτείται κατά νόµο απόφαση ή γνωµοδότηση, αντιστοίχως, του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 89
Δεύτερος βαθµός κρίσης
1. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων κοινοποιούνται, µε επιµέλεια του γραµµατέα
του συµβουλίου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την έκδοσή τους, στους υπαλλήλους που αφορούν και διαβιβάζονται, µέσα στην ίδια προθεσµία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή προϊσταµένων
οργανικών µονάδων δεν κοινοποιούνται στους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά αναρτώνται, µέσα στην ίδια προθεσµία, στο κατάστηµα του δικαστηρίου, στο οποίο λειτουργεί το υπηρεσιακό
συµβούλιο που εξέδωσε την απόφαση. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.
2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν διαφωνεί µε απόφαση πρωτοβάθµιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συµβουλίου ή µε γνωµοδότησή του, που κατά τον νόµο απαιτείται να είναι σύµφωνη, µπορεί
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της απόφασης ή γνωµοδότησης να
παραπέµψει το ερώτηµα στο αρµόδιο δευτεροβάθµιο συµβούλιο
για κρίση σε δεύτερο βαθµό.
3. Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσµενώς δικαιούται να
ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωµοδότησης του
πρωτοβάθµιου συµβουλίου.
4. Η προσφυγή ασκείται µε κατάθεση στον προϊστάµενο ή
στον πρόεδρο του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί
ο προσφεύγων, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση ή, αν στρέφεται κατά απόφασης επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων, από την ανάρτηση. Ο προϊστάµενος
αποστέλλει την προσφυγή στο αρµόδιο δευτεροβάθµιο συµβούλιο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κατάθεσή της και µέσα
στην ίδια προθεσµία διαβιβάζει αντίγραφό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
5. Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο γραµµατέας του δευτεροβάθµιου συµβουλίου κοινοποιεί αντίγραφο του ερωτήµατος του Υπουργού Δικαιοσύνης ή
της προσφυγής στους δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν έννοµο συµφέρον να αντικρούσουν το ερώτηµα αυτό ή την προσφυγή. Οι δικαστικοί αυτοί υπάλληλοι δικαιούνται να υποβάλουν
υπόµνηµα στον γραµµατέα του συµβουλίου πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.
6. Ο δικαστικός υπάλληλος που υπέβαλε προσφυγή ή υπόµνηµα έχει δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία του φακέλου που
τον αφορούν, υπό την ευθύνη του προέδρου του συµβουλίου, ο
οποίος λαµβάνει υπόψη και συνεκτιµά το συµφέρον του υπαλλήλου, προσωπικά δεδοµένα τρίτων και το δηµόσιο συµφέρον και
δικαιούται να αναπτύξει και προφορικά τις απόψεις του είτε αυτοπροσώπως είτε µετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου. Δικαιούται επίσης να υποβάλλει υποµνήµατα πριν από τη συνεδρίαση,
καθώς και µετά από αυτήν εντός της προθεσµίας που θα του χορηγήσει ο πρόεδρος.
7. Οι συνεδριάσεις των δευτεροβάθµιων δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων, περιλαµβανοµένων των πειθαρχικών,
είναι δηµόσιες. Οι διασκέψεις είναι µυστικές. Ο πρόεδρος του
συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της αίθουσας
και το εύρυθµο της διαδικασίας, µπορεί να ορίσει κατά την κρίση
του τον αριθµό των προσώπων που µπορούν να µείνουν στην αίθουσα της συνεδρίασης, εφόσον δεν αναιρείται η δηµοσιότητά
της και να διατάξει τον αποκλεισµό των ανηλίκων και όσων εµφανίζονται ή φέρονται µε τρόπο ανάρµοστο. Το συµβούλιο µπορεί, είτε κατ’ αίτηση του διωκοµένου ή άλλου προσώπου είτε
αυτεπαγγέλτως, να διατάξει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης ή
µέρους αυτής κεκλεισµένων των θυρών, αν συντρέχουν λόγοι
δηµόσιου συµφέροντος ή προς προστασία των δικαιωµάτων του
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διωκοµένου ή άλλων προσώπων. Ο πρόεδρος του συµβουλίου
διατάσσει την αποµάκρυνση όσων µε τη συµπεριφορά τους παρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.
8. Το δευτεροβάθµιο συµβούλιο εκδίδει και απαγγέλλει την
απόφασή του σε δηµόσια συνεδρίαση µέσα σε προθεσµία δύο
(2) µηνών από τη λήψη της προσφυγής ή του ερωτήµατος.
9. Η προθεσµία για την άσκηση διαφωνίας ή προσφυγής κατά
τις παρ. 2 και 3, καθώς και η άσκησή τους αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο δικαστικός υπάλληλος έχει
δικαίωµα να ασκήσει αίτηση αναστολής κατά της απόφασης του
πρωτοβάθµιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συµβουλίου για πρόδηλη βασιµότητα ή ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη
βλάβη, επί της οποίας αποφαίνεται ο πρόεδρος του δευτεροβάθµιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συµβουλίου, αφού σταθµίσει και
το δηµόσιο συµφέρον.
10. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα για τη διαδικασία ενώπιον
των δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων κατισχύουν του παρόντος άρθρου για το αντικείµενο που ρυθµίζουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 90
Υπηρεσιακές συνελεύσεις δικαστικών υπαλλήλων
1. Σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία, καθώς και στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων λειτουργεί υπηρεσιακή συνέλευση που αποτελείται από
τους δικαστικούς υπαλλήλους του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Ειδικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργούν υπηρεσιακές
συνελεύσεις στην κεντρική υπηρεσία και σε κάθε υπηρεσία της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
στις λοιπές πλην της Αττικής περιφέρειες.
2. Στην υπηρεσιακή συνέλευση προεδρεύει ο δικαστικός υπάλληλος που διευθύνει τις υπηρεσίες της γραµµατείας του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στην υπηρεσιακή συνέλευση
της κεντρικής υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προεδρεύει
ο αρµόδιος Γενικός Συντονιστής και σε κάθε Υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις
λοιπές πλην Αττικής περιφέρειες, ο Επίτροπος. Στις περιφέρειες
όπου λειτουργούν περισσότερες από µία Υπηρεσίες Επιτρόπου,
µπορεί να λειτουργήσει κοινή υπηρεσιακή συνέλευση, στην
οποία προεδρεύει ο αρχαιότερος Επίτροπος. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατός του, προεδρεύει ο νόµιµος αναπληρωτής
του.
3. Η υπηρεσιακή συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρό της
ή, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατός του, από τον
αναπληρωτή του, τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος. Κατά τη συνέλευση αυτή συζητούνται υποχρεωτικώς τα θέµατα που αναφέρονται στις περ. α), β) και γ) του άρθρου 91. Συγκαλείται επίσης
υποχρεωτικώς: α) δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της ολοµέλειας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας για
την κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας και
β) αν το ζητήσουν περισσότερα από το 1/3 των µελών της µε αίτησή τους προς τον πρόεδρο της συνέλευσης. Στην αίτηση προτείνονται τα θέµατα και ο εισηγητής. Στην περίπτωση αυτή η
υπηρεσιακή συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς από τον πρόεδρο µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και έχει ως θέµατα ηµερήσιας
διάταξης εκείνα που προτείνονται µε αυτή. Ειδικά για το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι υποχρεώσεις της παρούσας ισχύουν µόνο για
την υπηρεσιακή συνέλευση της κεντρικής υπηρεσίας.
Άρθρο 91
Αρµοδιότητα υπηρεσιακής συνέλευσης
Στην αρµοδιότητα της υπηρεσιακής συνέλευσης ανήκουν:

α. η υποβολή προτάσεων για: αα) την κατανοµή των θέσεων
και τον προγραµµατισµό των προσλήψεων, αβ) τον προγραµµατισµό των εργασιών της γραµµατείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αγ) την κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων
του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αδ) τα κριτήρια επιλογής
των δικαστικών υπαλλήλων για τη συµµετοχή σε επιτροπές, συµβούλια και κάθε είδους συλλογικά όργανα που προβλέπονται
από τον νόµο ή τον κανονισµό του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας
ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, αε) τα κριτήρια τοποθέτησης και µετακίνησης των υπαλλήλων,
β. η αξιολόγηση των εργασιών της γραµµατείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
γ. η συζήτηση επί των εκθέσεων των υπαλλήλων στις οποίες
περιέχονται διαπιστώσεις και προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας,
δ. κάθε θέµα, το οποίο ανατίθεται στην υπηρεσιακή συνέλευση
από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 92
Σύγκληση της υπηρεσιακής συνέλευσης
1. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της υπηρεσιακής συνέλευσης, µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, αναρτάται στα δικαστικά καταστήµατα, µε επιµέλεια του προέδρου της, δέκα (10)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.
Ο πρόεδρος της υπηρεσιακής συνέλευσης υποχρεούται να έχει
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου µέλους τις εισηγήσεις και τα
πληροφοριακά στοιχεία που υπάρχουν για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εισηγείται
ο πρόεδρος της υπηρεσιακής συνέλευσης ή µέλος της, που ορίζεται από τον ίδιο, ή το µέλος που έχει προταθεί µε την αίτηση
σύγκλησης της συνέλευσης που υποβλήθηκε σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 90.
2. Στην υπηρεσιακή συνέλευση καλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης και µπορούν να παρίστανται:
α) Ο πρόεδρος και τα µέλη του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστικός λειτουργός που διευθύνει το δικαστήριο
ή την εισαγγελία ή τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
β) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας της
συνδικαλιστικής οργάνωσης των δικαστικών υπαλλήλων ή τρεις
εκπρόσωποί τους, που ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο
της συνδικαλιστικής οργάνωσης και,
γ) εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος ορίζεται
από το διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου.
Οι ανωτέρω µπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, τις
οποίες, εφόσον το επιθυµούν, αναπτύσσουν αµέσως µετά την εισήγηση.
3. Η υπηρεσιακή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των µελών της. Αν
δεν υπάρχει απαρτία, η υπηρεσιακή συνέλευση συγκαλείται πάλι
την πέµπτη (5η) εργάσιµη ηµέρα από την αρχική ηµεροµηνία συνεδρίασης και συνεδριάζει εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον των µελών της.
4. Οι αποφάσεις της υπηρεσιακής συνέλευσης λαµβάνονται
µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και εφόσον σε
κάθε περίπτωση υπάρχει απαρτία. Αν δεν σχηµατιστεί απόλυτη
πλειοψηφία, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων γνωµών.
5. Σε κάθε υπηρεσιακή συνέλευση τηρούνται πρακτικά µε ευ-
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θύνη του προέδρου της. Για τον σκοπό αυτόν, στην αρχή της συνεδρίασης ορίζονται από τον πρόεδρο, ως γραµµατείς, δύο από
τα µέλη της υπηρεσιακής συνέλευσης.
6. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους γραµµατείς της υπηρεσιακής συνέλευσης και αποστέλλονται α) στον Υπουργό Δικαιοσύνης, β) στον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γ) στον πρόεδρο και
στα µέλη του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή στον δικαστικό λειτουργό που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή
τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων, στον δικηγορικό σύλλογο, στην πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των δικαστικών υπαλλήλων ή στον Σύλλογο Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην ένωση
δικαστικών λειτουργών και στην Οµοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.).
Άρθρο 93
Συσκέψεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων
1. Στις γραµµατείες των δικαστηρίων και εισαγγελιών όπου,
σύµφωνα µε τον κανονισµό υπηρεσίας, υπάρχουν περισσότερες
από τρεις (3) οργανικές µονάδες, λειτουργεί σύσκεψη προϊσταµένων οργανικών µονάδων που αποτελείται υποχρεωτικά από
όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους που ασκούν χρέη προϊσταµένου διεύθυνσης και προϊσταµένου τµήµατος.
2. Στην αρµοδιότητα της σύσκεψης ανήκουν: α) η υποβολή
προτάσεων και εισηγήσεων προς την υπηρεσιακή συνέλευση για
τα θέµατα που προβλέπονται στο άρθρο 91, β) ο έλεγχος της
υλοποίησης των αποφάσεων της υπηρεσιακής συνέλευσης, και
γ) κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται σε αυτήν µε απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης.
3. Η σύσκεψη των προϊσταµένων οργανικών µονάδων συγκαλείται από τον δικαστικό υπάλληλο που διευθύνει τις υπηρεσίες
της γραµµατείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή τον αρχαιότερο προϊστάµενο διεύθυνσης ή τον αρχαιότερο προϊστάµενο τµήµατος ή, αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των
υπηρετούντων προϊσταµένων, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί
να είναι µικρότερος από δύο (2). Στη σύσκεψη προεδρεύει ο αρχαιότερος προϊστάµενος και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι, ο προϊστάµενος που έχει τον περισσότερο χρόνο
υπηρεσίας στον Α’ βαθµό.
4. Σε κάθε σύσκεψη τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του προέδρου της. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις υπογράφονται και αποστέλλονται στον πρόεδρο και τα µέλη του τριµελούς συµβουλίου
διεύθυνσης ή στον δικαστικό λειτουργό που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, καθώς και στον δικαστικό υπάλληλο
που διευθύνει τις υπηρεσίες της γραµµατείας του δικαστηρίου.
5. Ειδικότερα θέµατα που άπτονται της λειτουργίας της σύσκεψης ρυθµίζονται από τον «Κανονισµό λειτουργίας της σύσκεψης προϊσταµένων οργανικών µονάδων» που εγκρίνεται από την
υπηρεσιακή συνέλευση.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 94
Δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης
1. Η έκφραση των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών
πεποιθήσεων και των επιστηµονικών απόψεων, καθώς και η υπηρεσιακή κριτική των πράξεων της προϊσταµένης αρχής, εφόσον
ασκείται µε σεβασµό, αποτελούν δικαίωµα των δικαστικών υπαλλήλων που τελεί υπό την εγγύηση του κράτους. Καµία διάκριση
δεν γίνεται στους δικαστικούς υπαλλήλους λόγω των πεποιθήσεων ή των απόψεών τους ή της κατά τα ανωτέρω υπηρεσιακής
κριτικής πράξεων της προϊσταµένης αρχής.
2. Η συµµετοχή των υπαλλήλων στην πολιτική ζωή της χώρας
επιτρέπεται.
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3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εκδηλώνουν ή διαδίδουν τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές τους πεποιθήσεις κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους ή χρησιµοποιώντας την ιδιότητά
τους.
Άρθρο 95
Συνδικαλιστικά δικαιώµατα
1. Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεµπόδιστη άσκηση των
συναφών µε αυτή δικαιωµάτων διασφαλίζονται στους δικαστικούς υπαλλήλους.
2. Οι δικαστικοί υπάλληλοι µπορούν ελεύθερα, τηρώντας τον
νόµο, να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να γίνονται µέλη
τους και να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα.
3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν δικαίωµα προσφυγής σε
απεργία για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συµφερόντων τους. Το δικαίωµα της απεργίας ασκείται σύµφωνα µε
τον νόµο που το ρυθµίζει.
4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαβουλεύονται και διαπραγµατεύονται µε τις αρµόδιες αρχές για τους όρους και τις
συνθήκες εργασίας των µελών τους.
Άρθρο 96
Δικαίωµα άσκησης καθηκόντων
Ο δικαστικός υπάλληλος έχει δικαίωµα να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου στον οποίο ανήκει και της ειδικότητάς του, µε
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 112.
Άρθρο 97
Αποδοχές - Έξοδα µετακίνησης
1. Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται µισθό και τις κάθε είδους αµοιβές και απολαβές που καθορίζονται από τη νοµοθεσία.
2. Η αξίωση του δικαστικού υπαλλήλου για τον µισθό αρχίζει
από την ανάληψη της υπηρεσίας και παύει µε τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, µε την επιφύλαξη της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας περί αποδοχών.
3. Οι αποδοχές του δικαστικού υπαλλήλου προκαταβάλλονται
κάθε δεκαπενθήµερο.
4. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του δικαστικού υπαλλήλου δεν είναι κατά µήνα ανώτερες από το σύνολο
των αποδοχών της οργανικής του θέσης. Τα οδοιπορικά έξοδα
και η αποζηµίωση για υπηρεσία εκτός έδρας, τα έξοδα µετακίνησης εκτός γραφείου για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της έδρας
και κάθε αποζηµίωση που δικαιούται ο δικαστικός υπάλληλος για
δαπάνη που αποδεδειγµένα πραγµατοποιεί για την εκτέλεση
υπηρεσίας δεν υπάγονται στον ανωτέρω περιορισµό.
5. Η αξίωση για πλήρη µισθό του δικαστικού υπαλλήλου, ο
οποίος ανακαλείται από την κατάσταση της διαθεσιµότητας ή
της αργίας, αρχίζει από την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων
του.
6. Μετά τη λήξη του χρόνου αναρρωτικής άδειας ή διαθεσιµότητας και εφόσον εκκρεµεί διαδικασία απόλυσης του δικαστικού
υπαλλήλου λόγω σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας για την
εκτέλεση καθηκόντων δικαστικού υπαλλήλου, καταβάλλεται ο µισθός της διαθεσιµότητας, µέχρις ότου λυθεί η υπαλληλική
σχέση.
7. Μισθός δεν οφείλεται για το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο ο δικαστικός υπάλληλος δεν εργάστηκε από υπαιτιότητά
του. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάµενος της υπηρεσίας στην
οποία υπηρετεί ο δικαστικός υπάλληλος, µε αιτιολογηµένη
πράξη του, που εκδίδεται µετά από ακρόαση του υπαλλήλου,
διατάσσει την περικοπή του µισθού. Η πράξη διαβιβάζεται στο
αρµόδιο για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανο, για να προβεί µε πράξη του στην περικοπή. Κατά των πράξεων αυτών, που
κοινοποιούνται µε απόδειξη στον δικαστικό υπάλληλο, επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται ενώπιον του υπηρεσιακού συµβουλίου µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση. Η
προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της
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έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα. Κατά της απόφασης του συµβουλίου αυτού δεν χωρεί προσφυγή στο δευτεροβάθµιο συµβούλιο.
8. Ως προς την κάλυψη των δαπανών και την αποζηµίωση των
δικαστικών υπαλλήλων που µετακινούνται εντός και εκτός της
επικράτειας για υπηρεσιακούς λόγους, εφαρµόζονται ο ν.
4354/2015 (Α’ 176) και η υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
Άρθρο 98
Όροι υγιεινής και ασφάλειας
1. Στους δικαστικούς υπαλλήλους παρέχονται οι χώροι και τα
κατάλληλα µέσα, ώστε να εργάζονται υπό συνθήκες ασφάλειας,
υγιεινής και αξιοπρέπειας, λαµβάνοντας ιδιαίτερη µέριµνα για
τους δικαστικούς υπαλλήλους µε αναπηρία, ώστε να µπορούν να
εκτελούν τα καθήκοντά τους.
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης µεριµνά για τη διασφάλιση των κατά την παρ. 1 συνθηκών
εργασίας.
Άρθρο 99
Υγειονοµική περίθαλψη - Έξοδα κηδείας
1. Ο δικαστικός υπάλληλος έχει δικαίωµα να εξασφαλίζεται
στον ίδιο και στην οικογένειά του υγειονοµική περίθαλψη, νοσοκοµειακή, ιατρική και φαρµακευτική. Ως οικογένεια νοείται και
εκείνη που προκύπτει από σύµφωνο συµβίωσης.
2. Η υπηρεσία καταβάλει τα έξοδα κηδείας του δικαστικού
υπαλλήλου, του συζύγου ή του ετέρου µέρους του συµφώνου
συµβίωσης και των τέκνων τους, εφόσον αυτοί προστατεύονταν
και συντηρούνταν από αυτόν. Από τα έξοδα αυτά εκπίπτει κάθε
ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικό οργανισµό ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.
3. Ως προς τους φορείς, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο παροχής υγειονοµικής περίθαλψης στον δικαστικό υπάλληλο και
στα µέλη της οικογένειάς του που δικαιούνται περίθαλψη, τη
συµµετοχή στις σχετικές δαπάνες, καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις, το ύψος και τον τρόπο καταβολής των εξόδων κηδείας, εφαρµόζεται ο ν. 3528/2007 (Α’ 26) για τους δηµόσιους
διοικητικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 100
Άδειες απουσίας - Αρµοδιότητα χορήγησης
1. Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται άδειες απουσίας από
την υπηρεσία του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα
άρθρα.
2. Οι άδειες, µε την επιφύλαξη της παρ. 3, χορηγούνται από
τον διευθύνοντα το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τη Γενική Επιτροπεία των διοικητικών δικαστηρίων, ύστερα από αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου και γνώµη του προϊσταµένου της
γραµµατείας. Στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι
άδειες χορηγούνται από τον πρόεδρο ή τον κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού αντιπρόεδρο, ύστερα από γνώµη του άµεσου προϊσταµένου του υπαλλήλου και του γενικού συντονιστή και, για τους
υπαλλήλους της Γενικής Επιτροπείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
από τον γενικό επίτροπο αυτής, ύστερα από γνώµη του Γενικού
Συντονιστή Διοικητικής Υποστήριξης.
3. Οι άδειες των άρθρων 101, 103, 104 και της παρ. 2 του άρθρου 106 χορηγούνται από τον προϊστάµενο της Γραµµατείας
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στους υπαλλήλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον
οικείο Γενικό Συντονιστή.
Άρθρο 101
Κανονικές άδειες
1. Ο δικαστικός υπάλληλος ο οποίος έχει συµπληρώσει πραγµατική υπηρεσία ενός (1) έτους, δικαιούται σε κάθε ηµερολο-

γιακό έτος κανονική άδεια απουσίας είκοσι πέντε (25) εργάσιµων
ηµερών.
2. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου προσαυξάνεται έως
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες η διάρκεια της κανονικής άδειας για
τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις παραµεθόριες περιοχές.
3. Πριν από τη συµπλήρωση έτους και εφόσον έχουν παρέλθει
δύο (2) µήνες από τον διορισµό του, ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται κανονική άδεια δύο (2) ηµερών για κάθε µήνα υπηρεσίας. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τον συνολικό αριθµό
των ηµερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος κατά
ηµερολογιακό έτος.
4. Η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικώς στον δικαστικό
υπάλληλο κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους και αν
ακόµη δεν τη ζητήσει. Για τον ειδικότερο καθορισµό του χρόνου
χορήγησής της λαµβάνεται υπόψη το αίτηµα του υπαλλήλου σε
συνδυασµό µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Με αιτιολογηµένη πράξη, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία
της παρ. 2 του άρθρου 100, επιτρέπεται να µη χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια, προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας.
6. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 χορηγείται υποχρεωτικά το επόµενο έτος και έως τις 30 Ιουνίου.
7. Από τον χρόνο της κανονικής άδειας αφαιρείται ο χρόνος
κάθε αδικαιολόγητης απουσίας.
8. Υπάλληλος µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% δικαιούται την προβλεπόµενη στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
2643/1998 (Α’ 220) επαύξηση της ετήσιας άδειας κατά έξι (6) εργάσιµες ηµέρες.
Άρθρο 102
Απουσία κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών
Ο δικαστικός υπάλληλος έχει κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών δικαίωµα απουσίας για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Η απουσία εγκρίνεται µε βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας
και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου
100.
Άρθρο 103
Άδειες µητρότητας
1. Στη δικαστική υπάλληλο χορηγείται άδεια µητρότητας µε
πλήρεις αποδοχές δύο (2) µήνες πριν από τον τοκετό (άδεια κύησης) και τρεις (3) µήνες µετά (άδεια λοχείας). Η άδεια κύησης
χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον
πιθανολογούµενο χρόνο τοκετού. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η άδεια µετά τον τοκετό προσαυξάνεται
κατά δύο (2) µήνες κάθε φορά. Σε περίπτωση πολύδυµης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά έναν (1) µήνα για κάθε
τέκνο πέραν του ενός.
2. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιείται σε χρόνο µεταγενέστερο
από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί, η άδεια που έχει χορηγηθεί
παρατείνεται µέχρι την πραγµατική ηµεροµηνία του τοκετού,
χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση του
χρόνου της άδειας που χορηγείται µετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που
είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται µετά τον
τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος πέντε (5)
µηνών.
3. Στην κυοφορούσα δικαστική υπάλληλο, που έχει ανάγκη ειδικής κατ’ οίκον θεραπείας πέρα από το όριο της αναρρωτικής
άδειας µε αποδοχές, χορηγείται άδεια µε πλήρεις αποδοχές,
εφόσον υποβληθεί σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και
διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος.
4. Σε περίπτωση τοκετού µε νεκρό κύηµα, χορηγείται στη δικαστική υπάλληλο άδεια είκοσι (20) ηµερών µε πλήρεις αποδοχές, εφόσον αυτή έχει εξαντλήσει τα χρονικά όρια της
αναρρωτικής άδειας.
5. Σε δικαστικό υπάλληλο που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ή
αποκτά τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, χο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ρηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές µέσα στο
πρώτο εξάµηνο µετά την περάτωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6)
ετών. Ένας µήνας από την άδεια µπορεί να καλύπτει απουσία
του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστηµα.
Άρθρο 104
Γονικές άδειες ανατροφής τέκνου
1. Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα δικαστικό υπάλληλο,
που έχει τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία ή η αναδοχή δεν έχει ολοκληρωθεί έως τα έξι (6)
έτη, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή του, γονική
άδεια ανατροφής του τέκνου έως δύο (2) έτη, χωρίς αποδοχές.
Διάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και
άνω. Ο χρόνος της άδειας αυτής (χωρίς αποδοχές) δεν αποτελεί
χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας. Η άδεια αυτή χορηγείται µετά τη
λήξη της άδειας µητρότητας.
2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα δικαστικού υπαλλήλου µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας
έως δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας
από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας δικαστικός υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή τέκνου, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το πρώτο
εδάφιο µειωµένου ωραρίου.
3. Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως
τεσσάρων (4) ετών, δικαιούται, κατ’ εξαίρεση, τη χορήγηση του
συνόλου της άδειας των εννέα (9) µηνών που προβλέπεται στην
παρούσα, εφόσον, µετά από την άδεια της παρ. 5 του άρθρου
103 και µέχρι το τέκνο να συµπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων
(4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόµενη άδεια έναντι
της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου. Εάν µέχρι τη συµπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών αποµένει διάστηµα µικρότερο των
εννέα (9) µηνών, χορηγείται άδεια για το διάστηµα που υπολείπεται.
4. Για τον γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή
έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά µία ώρα µειωµένο ωράριο
του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 παρατείνεται κατά έξι (6) µήνες
ή η άδεια του ίδιου εδαφίου προσαυξάνεται κατά ένα (1) µήνα
αντίστοιχα. Στην περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου, το µειωµένο ωράριο εργασίας παρατείνεται κατά δύο (2) ακόµα έτη.
Σε περίπτωση γέννησης διδύµων, τριδύµων, κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6)
µηνών µε αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
5. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαστικοί υπάλληλοι, µε κοινή
τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται
ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου ή
της άδειας ανατροφής, εκτός αν µε την κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση,
αλλά πάντοτε διαδοχικώς και µέσα στα χρονικά όρια της παρ. 2.
Αν σύζυγος ή έτερο µέρος του συµφώνου συµβίωσης του ή της
υπαλλήλου υπηρετεί ή εργάζεται στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα,
εφόσον δικαιούται όµοιων, ολικώς ή µερικώς, διευκολύνσεων, ο
ή η σύζυγος ή το έτερο µέρος του συµφώνου συµβίωσης δικαστικός υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων
της παρ. 2 κατά το µέρος που η ή ο σύζυγος αυτής ή το έτερο
µέρος του συµφώνου συµβίωσης δεν κάνει χρήση των δικών της
ή των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το µέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παρ. 2.
6. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1, ο άλλος δεν
έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2
για το ίδιο διάστηµα.
7. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο ή εκτός συµφώνου συµβίωσης των γονέων του,
την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 δικαιούται
ο γονέας µε τον οποίον διαµένει το τέκνο.
8. Ο δικαστικός υπάλληλος, εφόσον έχει τέκνο που παρακολουθεί µαθήµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δικαιούται, ύστερα από αίτησή του που εγκρίνεται από τον
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άµεσο προϊστάµενό του, να απουσιάσει έως τέσσερις (4) ή τρεις
(3) ηµέρες, αντιστοίχως, κάθε σχολικό έτος για την παρακολούθηση της σχολικής του επίδοσης. Η άδεια χορηγείται µετά από
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κάνει χρήση της ίδιας άδειας ο έτερος
γονέας.
9. Δικαστικοί υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται
άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες για κάθε
ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.
Για τους δικαστικούς υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω
άδεια ανέρχεται σε εφτά (7) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος και για τους δικαστικούς υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Για τους δικαστικούς
υπαλλήλους που είναι µονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε
οχτώ (8) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος.
Άρθρο 105
Άδειες εξετάσεων
1. Σε δικαστικό υπάλληλο που φοιτά σε σχολείο ή εκπαιδευτικό
ίδρυµα της δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σε
φορείς της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης σύµφωνα µε τον
ν. 4763/2020 (Α’ 254), καθώς και σε φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης, µε την έννοια της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
4186/2013, (Α’ 193) χορηγείται, ύστερα από αίτησή του, άδεια
έως είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, αντιστοίχως, κάθε ηµερολογιακό έτος, µε πλήρεις αποδοχές, για τη συµµετοχή του σε εξετάσεις. Ως συµµετοχή σε εξετάσεις νοείται η ίδια η µέρα των
εξετάσεων ή και εύλογος χρόνος εγγύς της ηµέρας εξέτασης,
εκτιµώµενος κατά τις περιστάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικά κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων
για όσα έτη απαιτούνται για τον χρόνο φοίτησης και έως δύο (2)
ακόµη εξεταστικές περιόδους, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Η άδεια του παρόντος, για λήψη πέραν του πρώτου
τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, χορηγείται, εάν το επιτρέπουν
οι υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Σε δικαστικό υπάλληλο ο οποίος λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµό ή εξετάσεις για να λάβει υποτροφία ή για να επιλεγεί για
φοίτηση σε κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών σε θέµατα που
σχετίζονται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας του, χορηγείται,
ύστερα από αίτησή του άδεια έως δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
ανά διετία, µε πλήρεις αποδοχές.
Άρθρο 106
Αναρρωτικές άδειες
1. Ο δικαστικός υπάλληλος που είναι ασθενής ή βρίσκεται σε
ανάρρωση δικαιούται αναρρωτική άδεια µε πλήρεις αποδοχές
ανώτατης διάρκειας τόσων µηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, η οποία αφαιρείται από το σύνολο των αναρρωτικών
αδειών που έχει λάβει κατά την προηγούµενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια που χορηγείται χωρίς διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες. Για την εφαρµογή του παρόντος
χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) µηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Δικαστικός υπάλληλος µε υπηρεσία µεγαλύτερη από
ένα (1) έτος και µικρότερη από τρία (3) έτη δικαιούται αναρρωτική άδεια τριών (3) µηνών.
2. Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται άδεια µικρής διάρκειας,
ύστερα από γνωµάτευση θεράποντος ιατρού, έως οκτώ (8) ηµερών ετησίως. Δύο άδειες µικρής διάρκειας, διακεκοµµένες, µπορούν να χορηγηθούν µε υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
3. Στις περιπτώσεις δυσίατων νοσηµάτων, η διάρκεια της
αναρρωτικής άδειας την οποία δικαιούται ο δικαστικός υπάλληλος είναι διπλάσια από τα όρια που προβλέπονται στις παρ. 1 και
2.
4. Στον χρόνο της αναρρωτικής άδειας συνυπολογίζονται και
οι ηµέρες απουσίας λόγω ασθενείας του δικαστικού υπαλλήλου,
που προηγήθηκαν της άδειας.
5. Ως προς τη διαδικασία διαπίστωσης της ασθένειας, τον
τρόπο χορήγησης της αναρρωτικής άδειας και τον καθορισµό
των δυσίατων νοσηµάτων, εφαρµόζονται αναλόγως ο ν.
3528/2007 (Α’ 26) για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
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Άρθρο 107
Ειδικές άδειες
1. Στον δικαστικό υπάλληλο χορηγείται άδεια µε αποδοχές
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών όταν συνάπτει γάµο ή σύµφωνο
συµβίωσης. Άδεια δέκα (10) εργάσιµων ηµερών χορηγείται στον
πατέρα, όταν αποκτά τέκνο. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής, όταν το τέκνο δεν έχει υπερβεί
το δεύτερο έτος της ηλικίας του. Επίσης χορηγείται άδεια τριών
(3) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθµού, εξ αίµατος ή αγχιστείας.
2. Στον δικαστικό υπάλληλο χορηγείται άδεια έως τριών (3) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, για τη συµµετοχή σε δίκη. Αν από τη φύση της δίκης
απαιτείται η συµµετοχή του για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα,
η άδεια χορηγείται και πέραν των τριών (3) εργάσιµων ηµερών.
3. Δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος πάσχει ή έχει σύζυγο ή
έτερο µέρος του συµφώνου συµβίωσης ή τέκνο, ή άλλο εξαρτώµενο, κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’167), µέλος, που πάσχει από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος
ή αιµοκαθάρσεις ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες
ετησίως, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος. Η ειδική άδεια του
πρώτου εδαφίου χορηγείται και σε δικαστικούς υπαλλήλους που
έχουν τέκνα ή κατά τα ανωτέρω άλλο εξαρτώµενο µέλος, που πάσχουν µε βαριά νοητική αναπηρία ή σύνδροµο Down ή Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται για τους λόγους αυτούς. Σε περίπτωση
που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από
ένα πάσχοντα πρόσωπα σύµφωνα µε το παρόν, η ειδική άδεια µε
αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32)
εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός
υπάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο για το
σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των
συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθµός των ηµερών
που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των
τριάντα δύο (32) εργασίµων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται
για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
4. Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παρ. 3 και έχουν ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή ανήλικα ή
ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας
αυτής, µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω,
ή εξαρτώµενο κατά την παρ. 3 µέλος, δικαιούνται ειδική άδεια
έξι (6) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον της
κανονικής. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική
άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύµφωνα
µε την παρούσα, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ`
ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας
είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων
αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθµός των ηµερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών τον
χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.
5. Οι άδειες των παρ. 3 και 4 χορηγούνται και σε δικαστικούς
υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συµπαραστάτες και
τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιµέλεια των προσώπων
αυτών, εφόσον η καθηµερινή φροντίδα των προσώπων αυτών
δεν παρέχεται από ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε
περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από
ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του
πρώτου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήµισυ των προβλεποµένων αδειών των παρ. 3 και 4. Η άδεια της παρ. 3 χορηγείται στους δικαστικούς συµπαραστάτες και σε περίπτωση που
οι κατά τον Αστικό Κώδικα τεθέντες υπό δικαστική συµπαράσταση πάσχουν από ανοϊκή συνδροµή, εφόσον πληρούνται και
οι λοιπές προϋποθέσεις.

6. Δικαστικός υπάλληλος που, είτε ο ίδιος είτε τέκνο του είτε
εξαρτώµενο µέλος αυτού, κατά την παρ. 3, έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούται µείωση του ωραρίου του κατά µία
(1) ώρα ηµερησίως, χωρίς περικοπή των αποδοχών του. Την ίδια
µείωση δικαιούται και ο υπάλληλος που έχει παιδί έως δεκαοκτώ
(18) ετών µε σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου
1, µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή έχει σύζυγο ή έτερο
µέρος συµφώνου συµβίωσης, µε αναπηρία 80% και άνω, τον
οποίο συντηρεί και φροντίζει. Το ποσοστό αναπηρίας εκτιµάται
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία. Την άδεια του
άρθρου αυτού δικαιούται δικαστικός υπάλληλος που δεν έχει
κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 4.
7. Σε περίπτωση που για κάθε δικαστικό υπάλληλο σύµφωνα
µε την παρ. 6 αντιστοιχούν περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, το ωράριο δεν µειώνεται αθροιστικά. Σε περίπτωση που
για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της διευκόλυνσης είναι
περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, µε δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ποιος υπάλληλος θα κάνει χρήση
του µειωµένου ωραρίου.
8. Δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος µετέχει σε οργανωµένη
οµαδική αιµοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιµοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2)
ηµερών για έξι (6) αιµοληψίες ή παροχές αιµοπεταλίων τον
χρόνο κατ` ανώτατο όριο.
9. Χορηγείται µία (1) ηµέρα τον χρόνο µε αποδοχές για οποιονδήποτε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έπειτα
από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.
10. Δικαστικός υπάλληλος που έχει σύζυγο ή έτερο µέρος
συµφώνου συµβίωσης ή ανήλικο τέκνο ή κατά την παρ. 3 εξαρτώµενο µέλος που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιµίες, λεµφώµατα και συµπαγείς όγκους και ακολουθεί
θεραπείες µε χηµικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή
ακτινοθεραπεία δικαιούται ειδικής άδειας, η οποία καλύπτει την
ηµέρα της θεραπείας και την επόµενη αυτής. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από σχετική βεβαίωση πραγµατοποίησης της
θεραπείας και µετά από την εξάντληση των δικαιούµενων αδειών,
κατά περίπτωση, των παρ. 3 και 4.
11. Ως τέκνα για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται τα ανήλικα ή τα ενήλικα τέκνα ή αναδεχθέντα τέκνα, που δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας, εφόσον η καθηµερινή φροντίδα των
προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρµόδια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.
12. Οι παρ. 1 έως 5 και 8 του άρθρου 93, καθώς και οι παρ. 1
έως 7 και 9 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) εφαρµόζονται και στους δικαστικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 108
Συνδικαλιστικές άδειες
Ως προς τις συνδικαλιστικές άδειες των δικαστικών υπαλλήλων εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δηµόσιους
διοικητικούς υπαλλήλους, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν.
1264/1982 (Α’79) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του ν.
4772/2017 (Α’ 74), το άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 1400/1983 (Α’156)
και το άρθρο 14 του ν. 2085/1992 ( Α’170).
Άρθρο 109
Άδειες χωρίς αποδοχές
1. Ο δικαστικός υπάλληλος, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας
το επιτρέπουν, µπορεί να λαµβάνει, κάθε ηµερολογιακό έτος,
άδεια απουσίας έως τριάντα (30) ηµερών, χωρίς αποδοχές. Η
άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο
γονέα ανήλικου τέκνου που λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος έχει
ανάγκη την άµεση παρουσία του.
2. Πέραν της άδειας της παρ. 1, επιτρέπεται να χορηγείται
στους δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει διετή
πραγµατική υπηρεσία, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, ύστερα
από αίτησή τους και γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, άδεια
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χωρίς αποδοχές, της οποίας η συνολική διάρκεια, συνεχής ή διακεκοµµένη, δεν µπορεί να υπερβεί την πενταετία.
3. Ο δικαστικός υπάλληλος, αν έχει σύζυγο ή έτερο µέρος
συµφώνου συµβίωσης που υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική
υπηρεσία του Δηµοσίου, νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου ή
άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα ή σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισµό στον οποίο µετέχει η Ελλάδα, δικαιούται άδεια χωρίς αποδοχές, συνεχή ή διακεκοµµένη,
συνολικής διάρκειας έως έξι (6) ετών, εφόσον έχει συµπληρώσει
διετή πραγµατική υπηρεσία.
4. Σε δικαστικό υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισµό στον οποίο µετέχει η Ελλάδα, χορηγείται, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου, άδεια χωρίς αποδοχές έως πέντε (5) ετών, που µπορεί να παραταθεί µε την ίδια διαδικασία για πέντε (5) ακόµη έτη.
Η άδεια αυτή λήγει αυτοδικαίως, αν ο δικαστικός υπάλληλος
αποχωρήσει από την παραπάνω θέση. Αν ο δικαστικός υπάλληλος δεν εµφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα µέσα σε δύο (2)
µήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από
την υπηρεσία. Η παραίτηση ανατρέχει στην ηµεροµηνία λήξης
της άδειας και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την
ίδια χρονολογία.
5. Αν η άδεια που προβλέπεται στην παρ. 4 χορηγείται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της διετίας, η θέση του δικαστικού
υπαλλήλου θεωρείται κενή και καλύπτεται. Στην περίπτωση αυτή,
ο δικαστικός υπάλληλος διατηρείται στην υπηρεσία ως υπεράριθµος και καταλαµβάνει την πρώτη θέση που κενώνεται µετά
την επιστροφή του. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο εφαρµόζονται
και για την άδεια που προβλέπεται στην παρ. 3, εφόσον αυτή χορηγείται για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα πέραν της διετίας.
6. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν αποτελεί χρόνο
πραγµατικής υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 1
και 4. Στις περιπτώσεις αυτές o δικαστικός υπάλληλος έχει υποχρέωση να καταβάλει όλες τις κρατήσεις που αντιστοιχούν στις
αποδοχές του.
Άρθρο 110
Δικαίωµα επανόδου στην υπηρεσία
1. Δικαστικοί υπάλληλοι που παραιτούνται υποχρεωτικώς, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την εκλογική νοµοθεσία, για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε εκλογές, µπορούν να επανέλθουν στην
υπηρεσία µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακήρυξης
των εκλεγοµένων, αν δεν εκλεγούν, ή µετά την ολοκλήρωση της
θητείας τους.
2. Η επάνοδος συντελείται αυτοδικαίως µε µόνη την υποβολή
σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στην υπηρεσία από την
οποία είχε παραιτηθεί. Αν η υπηρεσία αυτή δεν υπάρχει κατά τον
χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία στην
οποία έχουν µεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας που καταργήθηκε. Η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
ενός (1) µηνός από την ανακήρυξη των εκλεγοµένων που προβλέπεται στην παρ. 1 ή από τη λήξη της θητείας. Αν δεν υπάρχει
κενή θέση, ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται προσωρινά ως
υπεράριθµος και το υπηρεσιακό συµβούλιο καλείται να κρίνει αν
η τοποθέτησή του ως υπεράριθµου εξυπηρετεί το συµφέρον της
υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, συστήνεται προσωποπαγής
θέση. Διαφορετικά, το υπηρεσιακό συµβούλιο τοποθετεί τον δικαστικό υπάλληλο στη θέση που κατά την κρίση του εξυπηρετεί
το συµφέρον της υπηρεσίας.
3. Για την επάνοδο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη µέσα σε ένα
(1) µήνα από την υποβολή της αίτησης επανόδου. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος δεν θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας. Ο υπάλληλος δικαιούται υγειονοµικής περίθαλψης κατά το
διάστηµα της παρ. 1, έχει όµως υποχρέωση να καταβάλει όλες
τις κρατήσεις που αντιστοιχούν στις αποδοχές του για την περίθαλψη αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 111
Πίστη στο Σύνταγµα
Οι δικαστικοί υπάλληλοι υπηρετούν τον Λαό και οφείλουν πίστη
στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δηµοκρατία.
Άρθρο 112
Υποχρέωση εκτέλεσης καθηκόντων
1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς του.
2. Σε περίπτωση επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες
δεν µπορούν να καλυφθούν µε άλλο τρόπο, επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικό υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όµοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον
υπάλληλο εργασίες συναφείς µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά
του ή για τις οποίες έχει την απαιτούµενη εµπειρία ή ειδίκευση. Η
ανάθεση γίνεται µε απόφαση του διευθύνοντος το δικαστήριο ή
την εισαγγελία ή του Γενικού Επιτρόπου, για χρονικό διάστηµα
έως έξι (6) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόµη
µήνες, µε όµοια απόφαση. Ειδικά για τις περιφερειακές υπηρεσίες
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου Επιτρόπου. Ο χρόνος ανάθεσης µπορεί να παραταθεί συνολικά έως δύο (2) έτη, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 113
Νοµιµότητα υπηρεσιακών ενεργειών
1. Ο δικαστικός υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα
µε τον νόµο.
2. Ο δικαστικός υπάλληλος συµµορφώνεται προς τις εντολές
των προϊσταµένων του. Αν θεωρεί παράνοµη την εντολή προϊσταµένου, πριν την εκτελέσει, αναφέρει εγγράφως στον προϊστάµενό
του την αντίθετη γνώµη του και υποχρεούται να εκτελέσει την εντολή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός υπάλληλος απαλλάσσεται από την ευθύνη για την
παράνοµη ενέργεια.
3. Αν η εντολή είναι αντίθετη προς το Σύνταγµα, ο δικαστικός
υπάλληλος δεν την εκτελεί και αναφέρει τους λόγους χωρίς αναβολή στον προϊστάµενο που έδωσε την εντολή. Αν σε εντολή η
οποία αντίκειται σε διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συµφέροντος, είτε εξαρχής είτε ύστερα από άρνηση υπακοής σε
προηγούµενη όµοιου περιεχοµένου, ο δικαστικός υπάλληλος εκτελεί την εντολή και υποβάλλει συγχρόνως σχετική αναφορά στην
προϊσταµένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Αν η εντολή προέρχεται από τον διευθύνοντα το δικαστήριο ή την εισαγγελία, η αναφορά υποβάλλεται στον πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου. Αν
προέρχεται από πρόεδρο ανώτατου δικαστηρίου, η αναφορά υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
4. Αν ο δικαστικός υπάλληλος δεν συµφωνεί για ενέργεια για
την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, διατυπώνει εγγράφως την αντίθετη γνώµη του στο σχέδιο του εγγράφου για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Μόνη η άρνηση
προσυπογραφής ή θεώρησης δεν απαλλάσσει τον δικαστικό
υπάλληλο από την ευθύνη για την ενέργεια αυτή.
5. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη
σύνταξη εγγράφου για θέµα της αρµοδιότητάς του, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό από προϊστάµενό του. Αν διαφωνεί µε το περιεχόµενο του εγγράφου, εφαρµόζεται η παρ. 4.
6. Οι προϊστάµενοι όλων των βαθµίδων προσυπογράφουν τα έγγραφα τα οποία δεν εκδίδονται από τους ίδιους, ανήκουν όµως
στην αρµοδιότητά τους. Αν διαφωνούν, διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Αν προσυπογράψουν χωρίς να διατυπώσουν αντιρρήσεις, θεωρείται ότι συµφωνούν µε το περιεχόµενο του εγγράφου.
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Άρθρο 114
Συµπεριφορά του δικαστικού υπαλλήλου
1. Ο δικαστικός υπάλληλος συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια
τόσο εντός όσο και εκτός της υπηρεσίας και έχει παράσταση
ανάλογη της ιδιότητάς του. Επίσης, συµπεριφέρεται µε ευγένεια
στους πολίτες και τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των
υποθέσεών τους.
2. Ο δικαστικός υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς
αθέµιτες διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος των πολιτών, ιδίως για λόγους φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας
ή χαρακτηριστικών φύλου.
Άρθρο 115
Εχεµύθεια
1. Ο δικαστικός υπάλληλος τηρεί εχεµύθεια για γεγονότα ή
πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του και δεσµεύεται από το δικαστικό απόρρητο για
τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες συµµετέχει.
2. Η υποχρέωση εχεµύθειας δεν παρεµποδίζει την άσκηση του
νόµιµου δικαιώµατος των πολιτών στην ενηµέρωση.
Άρθρο 116
Χρόνος εργασίας
Ο δικαστικός υπάλληλος εργάζεται ανελλιπώς κατά τον
χρόνο που ορίζεται από τη νοµοθεσία. Εφόσον έκτακτες ή εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο δικαστικός υπάλληλος εργάζεται και πέραν του χρόνου εργασίας ή σε µη
εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση αυτή, ως προς το δικαίωµα
αποζηµίωσης, προσαύξησης του µισθού ή παροχής ηµερών
απουσίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για
τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 117
Περιουσιακή κατάσταση
1. Ο υπάλληλος κατά τον διορισµό του υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία προσωπικού την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, του συζύγου ή του ετέρου µέρους
συµφώνου συµβίωσης και των τέκνων του, εφόσον συνοικούν µε
αυτόν. Υποχρεούται οµοίως να δηλώνει και κάθε µεταγενέστερη
ουσιώδη µεταβολή της ανωτέρω περιουσιακής κατάστασης. Ο
υπάλληλος, εντός τριών (3) µηνών από την τέλεση γάµου ή σύναψη συµφώνου συµβίωσης, υποχρεούται να δηλώσει την περιουσιακή κατάσταση του συζύγου τους ή του ετέρου µέρους του
συµφώνου συµβίωσης. Οποιαδήποτε αγορά ακινήτων, από τον
υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά µε την υποβαλλόµενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή
ο υπάλληλος επικαλείται οικονοµική ενίσχυση προσώπων άλλων
από τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο, υποχρεούται να δηλώσει
και την περιουσιακή κατάσταση αυτών.
2. Κάθε δύο (2) χρόνια η αρµόδια υπηρεσία προσωπικού ζητεί
από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την
ουσιώδη µεταβολή ή µη της περιουσιακής τους κατάστασης.
3. Αν το κατ’ άρθρο 185 αρµόδιο όργανο διαπιστώσει, µε βάση
τη δήλωση της παρ. 2 ότι η µεταβολή της περιουσιακής κατάστασης ή ο τρόπος διαβίωσης του υπαλλήλου είναι δυσανάλογος προς τις αποδοχές και την οικονοµική του κατάσταση,
διενεργεί έρευνα για την προέλευση των πόρων του υπαλλήλου.
Αν µετά την έρευνα αυτή προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο
υπάλληλος απέκτησε πόρους κατά τρόπο που συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών καθορίζονται τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου της περιουσιακής κα-

τάστασης των υπαλλήλων. Με το διάταγµα αυτό καθορίζονται τα
δικαιώµατα των ελεγχοµένων, τα χρονικά όρια για τη διενέργεια
του ελέγχου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Με το ίδιο διάταγµα µπορεί να καθορίζονται προσωρινά µέτρα προς διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου, καθώς και κυρώσεις για όσους
παρεµποδίζουν τον έλεγχο ή παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν ανακριβώς τη δήλωση της παρ. 1. Ιδιαίτερη µέριµνα
λαµβάνεται για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των
υπαλλήλων, κατ’ εφαρµογή του Γενικoύ Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων EE 2016/ 679 (L 119).
5. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης συντάσσεται σύµφωνα
µε το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (Α’ 309). Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης συντάσσονται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόµενο
του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και να προβλέπονται
οι σχετικές λεπτοµέρειες. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων των υπαλλήλων.
6. Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα
µε το άρθρο αυτό είναι ανεξάρτητη από την υποβολή δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση της περιουσιακής τους
κατάστασης, των συζύγων ή µερών συµφώνου συµβίωσης τους
και των ανήλικων τέκνων τους σύµφωνα µε την περ. µγ’ της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δεν υποβάλλουν τη
δήλωση της παρ. 1.
Άρθρο 118
Άσκηση ιδιωτικού έργου µε αµοιβή
1. Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο να ασκεί ιδιωτικό
έργο ή εργασία µε αµοιβή. Κατ’ εξαίρεση η άσκησή τους επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον δεν είναι ασυµβίβαστα µε τα
καθήκοντα της θέσης του δικαστικού υπαλλήλου και δεν παρεµποδίζουν την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.
2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από αιτιολογηµένη σύµφωνη
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου και ανακαλείται µε την ίδια
διαδικασία.
3. Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο η κατ’ επάγγελµα
άσκηση εµπορίας.
4. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δηµοσίας
χρήσεως ή να εκµεταλλεύεται αυτό µε εκµίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε µε γονική παροχή είτε λόγω κληρονοµικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας έως β’ βαθµού ή από σύζυγο, σύµφωνα µε όσα
ισχύουν για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 119
Συµµετοχή σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
1. Ο δικαστικός υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συµµετοχή του σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε µορφής, εκτός των σωµατείων και των
κοινωφελών ιδρυµάτων.
2. Ο δικαστικός υπάλληλος απαγορεύεται να συµµετέχει σε
προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή σε κοινοπραξία ή να είναι διαχειριστής προσωπικής εµπορικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή διευθύνων ή
εντεταλµένος σύµβουλος ανώνυµης εταιρείας και να µετέχει στη
διοίκηση ανώνυµης εταιρείας. Ο δικαστικός υπάλληλος επιτρέπεται να συµµετέχει σε συνεταιρισµό ή στη διοίκησή του, ύστερα
από άδεια που χορηγείται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 118.
3. Απαγορεύεται η απόκτηση από τον δικαστικό υπάλληλο, τον
σύζυγο, το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης ή τα ανήλικα
τέκνα του µετοχών ανώνυµης εταιρείας η οποία µε οποιονδήποτε
τρόπο συναλλάσσεται ή συνεργάζεται µε την υπηρεσία του. Ο
δικαστικός υπάλληλος ο οποίος κατά τον διορισµό του κατέχει
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µετοχές ανώνυµης εταιρείας που εµπίπτει στην περίπτωση αυτή
ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του λόγω κληρονοµίας υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία
του και µέσα σε ένα (1) έτος να µεταβιβάσει τις µετοχές αυτές.
Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί έως τη µεταβίβαση των µετοχών, ο δικαστικός υπάλληλος εµπίπτει στο κώλυµα λόγω συµφέροντος που προβλέπεται στο άρθρο 122.
4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν σε συµµετοχή σε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και θεσπίζουν πρόσθετους περιορισµούς για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους σύµφωνα
µε τον ν. 3528/2007 (Α’ 26), εφαρµόζονται και για τους δικαστικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 120
Έργα ασυµβίβαστα
1. Απαγορεύεται στους δικαστικούς υπαλλήλους η άσκηση
έργων που είναι ασυµβίβαστα µε το βουλευτικό αξίωµα.
2. Η ιδιότητα του δικαστικού υπαλλήλου είναι ασυµβίβαστη
προς την ιδιότητα του δικηγόρου.
Άρθρο 121
Κατοχή δεύτερης θέσης
1. Απαγορεύεται ο διορισµός δικαστικών υπαλλήλων, µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε άλλη θέση: α) δηµόσιας υπηρεσίας,
β) νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, γ) οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης, κάθε βαθµού, καθώς και ένωσης ή συνδέσµου
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, δ) δηµόσιας επιχείρησης και
δηµόσιου οργανισµού, ε) νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
που ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς από κρατικούς
πόρους κατά 50%, τουλάχιστον, του ετήσιου προϋπολογισµού
του ή του οποίου το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51%, τουλάχιστον, στο κράτος και στ) νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο που περιλαµβάνεται σε αυτά των
περ. β’ έως και ε’ ή επιχορηγείται από αυτό τακτικώς κατά 50%,
τουλάχιστον, του ετήσιου προϋπολογισµού του, σύµφωνα µε τον
νόµο ή κατά το οικείο καταστατικό ή του οποίου το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51%, τουλάχιστον, στα νοµικά αυτά πρόσωπα.
2. Δικαστικός υπάλληλος που κατά παράβαση της παρ. 1 διορίστηκε σε άλλη θέση και αποδέχτηκε τον διορισµό του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την πρώτη θέση, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.
3. Επιτρέπεται στον δικαστικό υπάλληλο να αποδέχεται θέση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισµό στον οποίο µετέχει η Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή οι παρ. 4
και 5 του άρθρου 109.
Άρθρο 122
Κώλυµα λόγω συµφέροντος
1. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν επιτρέπεται, είτε ατοµικώς είτε
ως µέλος συλλογικού οργάνου, να αναλαµβάνει την επίλυση ζητήµατος ή να συµπράττει στην έκδοση πράξεων, αν έχει συµφέρον ο ίδιος ή ο σύζυγος, το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης
ή συγγενής του, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τρίτο
βαθµό ή αν αφορούν σε πρόσωπο µε το οποίο τελεί σε σχέση
ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας.
2. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν επιτρέπεται να µετέχει ως
γραµµατέας δικαστηρίου, δικαστικού συµβουλίου και ανάκρισης
σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν σε πρόσωπο αναφερόµενο
στην παρ. 1.
3. Δικαστικοί υπάλληλοι που είναι σύζυγοι, µέρη συµφώνου
συµβίωσης ή συγγενείς µεταξύ τους ή µε δικαστικούς λειτουργούς έως και τον τρίτο βαθµό, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, δεν
επιτρέπεται να συµπράττουν ή µε οποιονδήποτε τρόπο να συµµετέχουν στην ίδια διαδικαστική πράξη ή ενέργεια.
4. Η αποσιώπηση του κωλύµατος και η σύµπραξη του δικαστικού υπαλλήλου σε πράξη ή ενέργεια, κατά παράβαση των παρ.
1 έως 3, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
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Άρθρο 123
Αστική ευθύνη
1. Ο δικαστικός υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δηµοσίου για
κάθε θετική ζηµία την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή
βαριά αµέλεια. Ευθύνεται για τις αποζηµιώσεις τις οποίες κατέβαλε το Δηµόσιο σε τρίτους για βλάβη από παράνοµη πράξη ή
παράλειψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον
οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αµέλεια. Ο δικαστικός υπάλληλος
δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις πιο πάνω πράξεις ή παραλείψεις του.
2. Η ζηµία καταλογίζεται στον δικαστικό υπάλληλο µε αίτηση
που ασκείται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως ζηµιογόνο γεγονός νοείται κάθε πράξη, νοµική ή υλική, ή παράλειψη που συνδέεται αιτιωδώς µε την
επέλευση της ζηµίας, εφόσον διαπράχθηκε κατά την άσκηση των
υπαλληλικών του καθηκόντων ή κατ’ εκµετάλλευση ή κατά κατάχρηση ή καθ’ υπέρβαση αυτών. Για την άσκηση αίτησης καταλογισµού συνεπεία καταβολής αποζηµίωσης προς τρίτο δυνάµει
δικαστικής απόφασης, απαιτείται η απόφαση αυτή να έχει καταστεί αµετάκλητη.
3. Αν πρόκειται για αποζηµίωση την οποία κατέβαλε το Δηµόσιο σε τρίτους για βλάβη από παράνοµη πράξη ή παράλειψη του
υπαλλήλου, η αξίωση καταλογισµού παραγράφεται µετά πενταετία από την κοινοποίηση της αµετάκλητης απόφασης στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν
πρόκειται για ζηµία ευθέως του Δηµοσίου, η αξίωση καταλογισµού παραγράφεται µετά πενταετία από τη διαπίστωση της ζηµίας από τα αρµόδια όργανα.
4. Κάθε δικαστική απόφαση που επιδικάζει αποζηµίωση στο
Δηµόσιο για ζηµιογόνο γεγονός της παρ. 2 κοινοποιείται µέσα
σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευσή της στον Γενικό Επίτροπο
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Οµοίως κοινοποιείται
σε αυτόν κάθε σχετικό πόρισµα ελέγχου ή διοικητικής εξέτασης
µέσα σε ένα (1) µήνα από την έκδοσή του. Ο Γενικός Επίτροπος,
κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς του, µπορεί να ζητά στοιχεία
από οποιαδήποτε υπηρεσία και κάθε αρµόδιο όργανο είναι υποχρεωµένο να τον συνδράµει. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για το αρµόδιο όργανο.
Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης µπορεί να προκαλέσει και ο
Γενικός Επίτροπος µε έγγραφό του προς τον αρµόδιο υπουργό
ή τη διοίκηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται υποχρεωτική η άσκηση της δίωξης.
5. Σε περίπτωση έλλειψης δόλου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιµώντας τις ειδικές περιστάσεις, µπορεί να καταλογίσει στον δικαστικό υπάλληλο µέρος µόνο της ζηµίας που επήλθε στο
Δηµόσιο ή της αποζηµίωσης που αυτό υποχρεώθηκε να καταβάλει.
6. Αν περισσότεροι δικαστικοί υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζηµία στο Δηµόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου.
7. Η αστική ευθύνη των δηµόσιων υπολόγων από τη διαχείρισή τους διέπεται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 124
Υπηρεσιακή εκπαίδευση
1. Η υπηρεσιακή εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων, όταν
δεν αποτελεί υποχρέωση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα, συνιστά δικαίωµα, η άσκηση του οποίου ενθαρρύνεται από την υπηρεσία, στο µέτρο που δεν παρεµποδίζει την
εύρυθµη λειτουργία της.
2. Η υπηρεσιακή εκπαίδευση διακρίνεται σε: α) εισαγωγική εκπαίδευση, β) µετεκπαίδευση και επιµόρφωση και γ) µεταπτυχιακή
εκπαίδευση.
3. Η εισαγωγική εκπαίδευση έχει ως σκοπό την εξοικείωση του
δικαστικού υπαλλήλου µε το αντικείµενο των καθηκόντων του και
είναι υποχρεωτική. Η µετεκπαίδευση και επιµόρφωση έχει ως
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σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο γενικών ή ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του
και µπορεί να ορίζεται ως υποχρεωτική. Η µεταπτυχιακή εκπαίδευση οδηγεί στην απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
από αναγνωρισµένο ΑΕΙ και είναι προαιρετική.

Άρθρο 127
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Άρθρο 125
Εισαγωγική εκπαίδευση
1. Ο δικαστικός υπάλληλος µετά από την ανάληψη υπηρεσίας
παρακολουθεί δεκαήµερη εισαγωγική εκπαίδευση.
2. Η εισαγωγική εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για την µονιµοποίηση του υπαλλήλου και πραγµατοποιείται:
α. για όσους διορίστηκαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στα πολιτικά και
διοικητικά Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης, από τα δικαστήρια αυτά,
αντιστοίχως,
β. για όσους διορίστηκαν στα πολιτικά και διοικητικά πρωτοδικεία της Αθήνας και του Πειραιά, από το πολιτικό και διοικητικό
πρωτοδικείο της Αθήνας, αντιστοίχως,
γ. για τους λοιπούς, από τα οικεία εφετεία.
3. Ο δικαστής που διευθύνει το αρµόδιο κατά την παρ. 2 δικαστήριο ορίζει έναν δικαστικό λειτουργό και έναν δικαστικό υπάλληλο ως υπεύθυνους της εκπαίδευσης. Για τον σχεδιασµό και
την υλοποίηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης µπορεί να ζητείται
η συνδροµή του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4. Αντικείµενο της εισαγωγικής εκπαίδευσης είναι:
α. η ενηµέρωση για την αποστολή, την οργάνωση και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης,
β. η µελέτη και ανάλυση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τη συµπεριφορά των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων, των οργάνων της Διοίκησης, των δικηγόρων και
των διαδίκων, µε έµφαση στους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις σχέσεις των δικαστικών υπαλλήλων µε τους δικαστικούς
λειτουργούς,
γ. η ενηµέρωση και εξοικείωση µε τα βασικά νοµοθετήµατα
που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του οικείου δικαστηρίου και την κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων,
δ. η ενηµέρωση και εξοικείωση µε τη χρήση των ηλεκτρονικών
βάσεων και συστηµάτων που λειτουργούν στο δικαστήριο.
Κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος της
εισαγωγικής εκπαίδευσης λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη
συνειδητοποίηση από τους δικαστικούς υπαλλήλους της σηµασίας του έργου τους για την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης.
5. Στο τέλος της εισαγωγικής εκπαίδευσης από τους αναφερόµενους στην παρ. 3 υπευθύνους εκπαίδευσης συντάσσεται έκθεση πεπραγµένων καθώς και έκθεση για την επίδοση κάθε
υπαλλήλου. H έκθεση κοινοποιείται στον δικαστή που διευθύνει
το δικαστήριο στο οποίο έχει διοριστεί ο υπάλληλος, καθώς και
στον κατά την παρ. 2 αρµόδιο για την εκπαίδευση δικαστή.
6. Ειδικά για τους Κλάδους ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας
Δικαστικού Έργου και ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών
Σχέσεων η εισαγωγική εκπαίδευση παρέχεται όπως ορίζεται στα
άρθρα 34-38 και 74, αντιστοίχως.
Άρθρο 126
Μετεκπαίδευση και επιµόρφωση
Η υπηρεσία µεριµνά για τη µετεκπαίδευση και επιµόρφωση
των δικαστικών υπαλλήλων καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους και διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα
που πραγµατοποιούνται σε δικαστήρια, υπηρεσίες, εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και άλλους πιστοποιηµένους φορείς στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, λαµβάνοντας ιδιαίτερη µέριµνα για την ισότιµη
πρόσβαση των υπαλλήλων σε αυτή.

Η µεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται µε τη συµµετοχή του δικαστικού υπαλλήλου σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών
συναφή µε το αντικείµενο της υπηρεσίας του.
Άρθρο 128
Έκθεση πεπραγµένων
Μετά το πέρας οποιουδήποτε προγράµµατος µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία του σχετική
έκθεση. Η υπηρεσία, αν το κρίνει σκόπιµο, οργανώνει την παρουσίασή της σε ευρύτερο υπηρεσιακό κύκλο.
Άρθρο 129
Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης
1. Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας του να λάβει µία φορά άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης είτε για τη συµµετοχή
του σε προγράµµατα µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, συναφή µε το
αντικείµενο της εργασίας του. Η άδεια αυτή διαρκεί έως ένα (1)
έτος και µπορεί να χορηγείται είτε ενιαία είτε τµηµατικά. Πραγµατοποιείται µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα, σε δικαστήρια
ή άλλες συναφείς υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς ή οργανισµούς, ειδικώς δε η µεταπτυχιακή εκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η άδεια για
µεταπτυχιακή εκπαίδευση µπορεί να παραταθεί, µε τη σύµφωνη
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, έως ένα (1) ακόµη έτος, αν
το µεταπτυχιακό πρόγραµµα διαρκεί πλέον του έτους και οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.
2. Η κατά την παρ. 1 υπηρεσιακή άδεια χορηγείται σε δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει τριετή τουλάχιστον
υπηρεσία, στην οποία δεν συνυπολογίζεται η δοκιµαστική, και δεν
έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους.
3. Έως την 30ή Σεπτεµβρίου εκδηλώνεται εγγράφως στην
Υπηρεσία Προσωπικού το ενδιαφέρον των δικαστικών υπαλλήλων για τη λήψη άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης κατά το επόµενο δικαστικό έτος. Έως την 30ή Νοεµβρίου µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται, κατά τοµέα του άρθρου 18,
ο µέγιστος αριθµός υπαλλήλων στους οποίους θα χορηγηθεί το
επόµενο έτος άδεια του παρόντος και ορίζεται προθεσµία για
την υποβολή των σχετικών αιτήσεων των υπαλλήλων και των
απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η αποδοχή τους από τους φορείς µετεκπαίδευσης ή µεταπτυχιακής
εκπαίδευσης. Ειδικά για τη χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε χώρα του εξωτερικού, απαιτείται πολύ καλή γνώση
της γλώσσας της χώρας ή του οικείου προγράµµατος, σύµφωνα
µε το π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, το
οποίο ελέγχει τη συνδροµή των προϋποθέσεων των παρ. 1 έως
3 και λαµβάνει υπόψη: α) την υπηρεσιακή επίδοση του υπαλλήλου, β) τις ανάγκες της υπηρεσίας και γ) την αξία που έχει για
την υπηρεσία το προτεινόµενο πρόγραµµα.
5. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης της περ. γ’ της παρ. 2
του άρθρου 124 χορηγείται υποχρεωτικά, αν ο δικαστικός υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία που έχει χορηγηθεί στον δικαστικό υπάλληλο
από άλλο ίδρυµα ή οργανισµό, ελληνικό ή αλλοδαπό, ή από αλλοδαπή κυβέρνηση, συνεκτιµάται από το υπηρεσιακό συµβούλιο
για τη χορήγηση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η άρνηση χορήγησης της άδειας αιτιολογείται ειδικώς.
6. Στον δικαστικό υπάλληλο στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό, καταβάλλονται πλήρεις
οι αποδοχές του.
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7. Στον δικαστικό υπάλληλο στον οποίο χορηγείται άδεια για
υπηρεσιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, καταβάλλονται οι αποδοχές του αυξηµένες έως το 50%, µε ειδική αιτιολογία της απόφασης χορήγησης.
8. Η κατά την παρ. 7 προσαύξηση των αποδοχών µειώνεται
κατά το µέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους
σχετική χρηµατική αµοιβή ή αποζηµίωση, που χορηγείται στον
δικαστικό υπάλληλο.
9. Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται οδοιπορικά έξοδα για
την αρχική µετάβασή του και την επιστροφή του µετά τη λήξη
της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
10. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ανακαλείται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, για
λόγους που σχετίζονται µε την επίδοσή του κατά την υπηρεσιακή
εκπαίδευση, καθώς και για ενέργειες που δεν συµβιβάζονται µε
την ιδιότητά του ως δικαστικού υπαλλήλου και θίγουν το κύρος
της υπηρεσίας του. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της άδειας
δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας.
11. Μετά τη λήξη της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ο δικαστικός υπάλληλος έχει υποχρέωση να παραµείνει στην υπηρεσία για χρονικό διάστηµα τριπλάσιο της διάρκειας της άδειας.
Αν δεν εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή, ο δικαστικός υπάλληλος που έλαβε άδεια για εκπαίδευση στο εξωτερικό οφείλει να
επιστρέψει τις επιπλέον αποδοχές που έλαβε κατά τον χρόνο της
άδειας, καθώς και τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής µε τον
νόµιµο τόκο από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος
της άδειας δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας.
12. Εάν, µε υπαιτιότητα του δικαστικού υπαλλήλου, διακοπεί
η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσµία κατάθεσης του τίτλου, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του
την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστηµα της άδειας, µε τους νόµιµους τόκους και ο χρόνος της
άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Η επιστροφή αποδοχών ενεργείται µε πράξη του αρµόδιου για την εκκαθάριση και πληρωµή
των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ενηµερώσει η αρµόδια για το προσωπικό Υπηρεσία. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των ανωτέρω αποδοχών, η είσπραξη γίνεται µε τη
διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Εάν η διακοπή ή µη κατάθεση του τίτλου σπουδών στην υπηρεσία δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του υπαλλήλου, όπως ιδίως λόγω ασθένειας, ο
υπάλληλος απαλλάσσεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση
επιστροφής αποδοχών.
13. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µπορεί να καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του δικαστικού υπαλλήλου
κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ο τρόπος ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
14. Άδειες µικρής χρονικής διάρκειας είναι δυνατό να χορηγούνται σε δικαστικούς υπαλλήλους ύστερα από αίτησή τους για
συµµετοχή σε συνέδρια, σεµινάρια και κάθε είδους συναντήσεις
επιστηµονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, εφόσον η συµµετοχή κρίνεται επωφελής για την Υπηρεσία.
15. Οι άδειες της παρ. 14 χορηγούνται από τον διευθύνοντα
το δικαστήριο, ύστερα από γνώµη του αµέσου προϊσταµένου του
δικαστικού υπαλλήλου, µε αποδοχές για όλο το διάστηµα κατά
το οποίο διαρκούν οι παραπάνω δραστηριότητες. Στον χρόνο
αυτό προστίθενται οι αναγκαίες ηµέρες για τη µετάβαση και επιστροφή του υπαλλήλου.
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 130
Προσωπικό µητρώο
1. Στο δικαστήριο, την εισαγγελία ή την υπηρεσία στην οποία
ανήκει κάθε δικαστικός υπάλληλος και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρείται το προσωπικό του µητρώο, στο οποίο περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατοµική,
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οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση. Ειδικά για τους υπαλλήλους του τοµέα της περ. δ’ του άρθρου 18,
το κατά τα ανωτέρω προσωπικό µητρώο τηρείται και στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας στα δικαστήρια αυτά, προκειµένου
να είναι εφικτή η σύνταξη της γνώµης που προβλέπεται στην
παρ. 8 του άρθρου 87.
2. Ειδικότερα το προσωπικό µητρώο του δικαστικού υπαλλήλου περιλαµβάνει:
α) Τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τα στοιχεία του συζύγου ή
του προσώπου µε το οποίο κατάρτισε σύµφωνο συµβίωσης και
των τέκνων του. Αν κάποιο στοιχείο οικογενειακής κατάστασης
δεν είναι απαραίτητο για την τήρηση υποχρεώσεων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να
µην το δηλώσει ή να ζητήσει τη µη τήρησή του. Ο υπάλληλος
που δηλώνει τα ανωτέρω στοιχεία έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί και κάθε µεταβολή τους,
β) τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων που υποβάλλονται
σύµφωνα µε το άρθρο 117,
γ) τους τίτλους σπουδών και άλλα τυπικά προσόντα,
δ) τις εκθέσεις αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων,
ε) τις αποφάσεις, έγγραφα, κάθε είδους άδειες και άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και υπηρεσιακή δραστηριότητα του δικαστικού υπαλλήλου,
στ) τις πειθαρχικές αγωγές, πειθαρχικές αποφάσεις και προσφυγές που ασκήθηκαν κατά την πειθαρχική διαδικασία, καθώς
και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις,
ζ) τα στοιχεία επιστηµονικής δραστηριότητας του δικαστικού
υπαλλήλου, όπως δηµοσιεύσεις, µελέτες, άρθρα και συγγραφικές γενικώς εργασίες και κάθε άλλης δραστηριότητας σχετικής
µε το αντικείµενο της υπηρεσίας του.
3. Ο δικαστικός υπάλληλος έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση
και αντίγραφα των στοιχείων του προσωπικού του µητρώου. Επίσης, µπορεί να ζητήσει να αφαιρεθεί στοιχείο που έχει περιληφθεί παράνοµα στο προσωπικό του µητρώο, να καταχωριστεί σε
αυτό κάποιο άλλο που, για οποιονδήποτε λόγο, έχει παραλειφθεί
ή να διορθωθεί κάποιο στοιχείο. Αν η Υπηρεσία αρνείται να αφαιρέσει ή να διορθώσει κάποιο στοιχείο, επισυνάπτεται στο αµφισβητούµενο στοιχείο η άποψη του δικαστικού υπαλλήλου, η
οποία εφεξής αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του. Αν η Υπηρεσία
διαφωνεί µε την καταχώριση ορισµένου στοιχείου, καταχωρίζεται
στο προσωπικό µητρώο του δικαστικού υπαλλήλου η σχετική αίτησή του, επί της οποίας σηµειώνεται η διαφωνία της υπηρεσίας.
4. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν το προσωπικό µητρώο σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 3 και έχουν την ευθύνη
για τη σωστή ενηµέρωσή του. Η παράλειψη των υποχρέων για
εφαρµογή του πρώτου εδαφίου συνιστά το παράπτωµα της περ.
στ’ της παρ. 2 του άρθρου 165.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθµίζονται ειδικότερα ο τύπος του προσωπικού µητρώου και ο τρόπος τήρησης
και ενηµέρωσής του, ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος του δικαστικού υπαλλήλου να λαµβάνει γνώση και αντίγραφα των στοιχείων του προσωπικού του µητρώου, η διαδικασία διόρθωσης
και συµπλήρωσης του προσωπικού µητρώου και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
Άρθρο 131
Γενικές αρχές αξιολόγησης
1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι αξιολογούνται υποχρεωτικά ως
προς τα ουσιαστικά τους προσόντα βάσει συστήµατος αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας και της
αµεροληψίας. Η αξιολόγηση διεξάγεται σε κλίµα αξιοπρέπειας
και µε πνεύµα συνεργασίας.
2. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αναδειχθεί επακριβώς η
υπηρεσιακή εικόνα του συγκεκριµένου υπαλλήλου και ο βαθµός
στον οποίο η άσκηση των καθηκόντων του ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της υπηρεσίας και επιτρέπει τη διατήρηση και την
εξέλιξή του σε αυτήν. Κάθε αξιολογητής οφείλει να επιτελεί το
έργο του µε ιδιαίτερη προσοχή, υπευθυνότητα και αντικειµενικότητα, προστατεύοντας και προάγοντας το συµφέρον της υπηρεσίας, και µε σεβασµό, σε κάθε περίπτωση, στην προσωπικότητα
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του αξιολογουµένου.
3. Κατά την ανάδειξη αδυναµιών του αξιολογουµένου, λαµβάνεται µέριµνα για την εξεύρεση, µε τη συνεργασία του, πρόσφορων τρόπων βελτίωσής του.
Άρθρο 132
Αξιολογητές και έκθεση αξιολόγησης
1. Κάθε δικαστικός υπάλληλος αξιολογείται αυτοτελώς από
δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι συντάσσουν υποχρεωτικά εκθέσεις αξιολόγησης. Πρώτος αξιολογητής είναι ο άµεσος προϊστάµενός του και δεύτερος ο αµέσως ανώτερος προϊστάµενος. Ως
προϊστάµενοι για την εφαρµογή της παρούσας θεωρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι, προϊστάµενοι των οικείων οργανικών µονάδων. Σε περίπτωση απόσπασης, η αξιολόγηση γίνεται από τον
προϊστάµενο της Υπηρεσίας στην οποία είναι αποσπασµένος ο
υπάλληλος. Αν, λόγω της θέσης του αξιολογουµένου στην οικεία
υπηρεσιακή µονάδα ή της διάρθρωσης των υπηρεσιών του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας, δεν
υπάρχει δικαστικός υπάλληλος ανώτερος του αµέσου προϊσταµένου, δεύτερος αξιολογητής είναι ο πρόεδρος του τµήµατος
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, στο οποίο υπηρετεί ο δικαστικός υπάλληλος ή, εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, ο
διευθύνων το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τη γενική επιτροπεία
ή δικαστικός λειτουργός που ορίζεται από αυτόν. Αν δεν υπάρχει
ούτε άµεσος προϊστάµενος δικαστικός υπάλληλος, µόνος αξιολογητής είναι δικαστικός λειτουργός, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο πέµπτο εδάφιο. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο προϊστάµενος τµήµατος και δεύτερος ο Επίτροπος στην Υπηρεσία Επιτρόπου στην
οποία ανήκει, για τους προϊσταµένους τµήµατος, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο Επίτροπος και δεύτερος αξιολογητής ο καθ’
ύλην αρµόδιος Γενικός Συντονιστής, για τους Επιτρόπους, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο καθ’ ύλην αρµόδιος Γενικός Συντονιστής και δεύτερος αξιολογητής ο δικαστικός λειτουργός ο
οποίος άσκησε επιθεώρηση κατά το αξιολογούµενο χρονικό διάστηµα στην υπηρεσία Επιτρόπου σύµφωνα µε τα άρθρα 124 έως
130 του π.δ. 1225/1981 (Α’ 304). Για τους Γενικούς Συντονιστές,
αξιολογητής είναι ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρµοδιότητάς του, εφόσον
προΐστατο αυτών κατά το προηγούµενο έτος για έξι (6) τουλάχιστον µήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί µε σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά τον χρόνο σύνταξης των εκθέσεων
υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία. Αν ο προϊστάµενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον µήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση
λύθηκε λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται
µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας προσωπικού, πριν από την
αποχώρησή του και πάντως εντός τριµήνου από αυτή.
3. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαµβάνει:
α) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιµόρφωσης κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται
η αξιολόγηση,
β) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε στην οργανική µονάδα στην οποία ανήκει ο αξιολογούµενος κατά την περίοδο που αξιολογείται,
γ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον
αξιολογούµενο κατά την περίοδο που αξιολογείται,
δ) τα στοιχεία της συνέντευξης,
ε) τη βαθµολογία του αξιολογουµένου βάσει των κριτηρίων
των επόµενων άρθρων.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται υποχρεωτικά εντός
του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους.
5. Αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης κοινοποιείται από την
αρµόδια Υπηρεσία υποχρεωτικά µε απόδειξη στον αξιολογούµενο δικαστικό υπάλληλο.
6. Ο αξιολογούµενος δικαιούται να ασκήσει ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου ένσταση κατά της έκθεσης αξιολόγησης, αν ο µέσος όρος βαθµολογίας της έκθεσης
αξιολόγησης είναι µικρότερος του εβδοµήντα πέντε (75), καθώς

επίσης και για: α) διόρθωση της βαθµολογίας στα κριτήρια ή στις
κατηγορίες κριτηρίων στα οποία η διαφορά βαθµού του πρώτου
µε τον δεύτερο αξιολογητή είναι µεγαλύτερη από είκοσι τέσσερις (24) µονάδες, β) διόρθωση της αξιολόγησης στα κριτήρια ή
στις κατηγορίες κριτηρίων για τα οποία ελλείπει η απαιτούµενη
κατά την παρ. 5 του άρθρου 133 και την παρ. 5 του άρθρου 134
ειδική αιτιολογία, γ) διόρθωση της βαθµολογίας, σε περίπτωση
που ο αξιολογηθείς κατά το προηγούµενο έτος ως άριστος βαθµολογηθεί συνολικά µε βαθµό κάτω του ενενήντα (90) και δ) διαγραφή ανακριβών γεγονότων και καταστάσεων που
µνηµονεύονται στην έκθεση και διόρθωση της βαθµολογίας η
οποία στηρίχθηκε στα γεγονότα και τις καταστάσεις αυτές. Η ένσταση, η οποία περιλαµβάνει επί ποινή απαραδέκτου αναλυτικά
τα συγκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά στα
οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρισµούς του,
ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης στον
υπάλληλο. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία του υπαλλήλου, διαβιβάζεται στο υπηρεσιακό συµβούλιο και κοινοποιείται
στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ειδικώς, για την περ. α), ένσταση δικαιούται να ασκήσει υπέρ της υπηρεσίας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
7. Το υπηρεσιακό συµβούλιο εξετάζει το παραδεκτό και βάσιµο της ένστασης και µπορεί, εκτιµώντας τις περιστάσεις, είτε
να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης
µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας είτε να αναπέµψει την υπόθεση στους αξιολογητές προς νέα κρίση, σε περίπτωση µη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Επίσης, δικαιούται να
ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να
ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόµενων ισχυρισµών,
τηρουµένης σε κάθε περίπτωσης της αρχής της εκατέρωθεν
ακρόασης. Το υπηρεσιακό συµβούλιο αποφαίνεται για την ένσταση µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την περιέλευσή
της σ’ αυτό.
8. Αν το συµβούλιο κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις υπαλλήλων που έχουν αξιολογηθεί από µέλος του, το συγκεκριµένο
µέλος κωλύεται να συµµετάσχει και αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
9. Η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται υποχρεωτικά κατά τα
υποδείγµατα των εντύπων που αναφέρονται στο Παράρτηµα, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. Είναι δυνατή
η ηλεκτρονική διεξαγωγή της κατά τα ανωτέρω αξιολόγησης των
υπαλλήλων και των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, κατά τα
ισχύοντα για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Κάθε
άλλο ειδικότερο ζήτηµα ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
Άρθρο 133
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
δικαστικών υπαλλήλων
1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Γνώση του αντικειµένου, ενδιαφέρον και δηµιουργικότητα,
Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά,
Γ. Αποτελεσµατικότητα.
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται σε επί µέρους κριτήρια ως ακολούθως: Α. Γνώση του αντικειµένου, ενδιαφέρον και
δηµιουργικότητα:
α) Εµπειρία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δικαστικού
υπαλλήλου.
β) Ολοκληρωµένη γνώση του αντικειµένου της θέσης εργασίας του δικαστικού υπαλλήλου στην οργανική µονάδα στην
οποία υπηρετεί.
γ) Ουσιαστικό ενδιαφέρον, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφοσίωση στην άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού υπαλλήλου.
δ) Πρωτοβουλία, καινοτοµίες, ιεράρχηση προτεραιοτήτων,
συντονισµός και προγραµµατισµός των εργασιών του.
ε) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων, συναφών προς τη φύση της υπηρεσίας.
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στ) Εκπόνηση µελετών και άρθρων, καθώς και βράβευση τέτοιων εργασιών, συναφών µε το αντικείµενο της υπηρεσίας.
ζ) Προτάσεις – εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία
ή έχουν υποβληθεί στην υπηρεσιακή συνέλευση, ιδίως αν έχουν
γίνει αποδεκτές.
Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά
α) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους άλλους
υπαλλήλους, τους προϊσταµένους, καθώς και µε άλλες υπηρεσίες.
β) Συµπεριφορά και εξυπηρέτηση του κοινού.
Γ. Αποτελεσµατικότητα
- Ποιοτική και ποσοτική εργασιακή απόδοση.
3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι βαθµολογούνται χωριστά σε κάθε
κριτήριο αξιολόγησης από κάθε αξιολογητή. Στη συνέχεια, εξάγεται ο µέσος όρος ανά κατηγορία κριτηρίων και ανά αξιολογητή
και ακολούθως εξάγεται ο µέσος όρος βαθµολογίας των κατηγοριών κριτηρίων κάθε αξιολογητή. Ο τελικός βαθµός της αξιολόγησης προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµολογιών των δύο
αξιολογητών. Η κλίµακα των βαθµών ορίζεται από το µηδέν (0)
ως το εκατό (100), µε ανώτατο βαθµό το εκατό (100) και κατώτατο το µηδέν (0). Δεκαδικοί αριθµοί στρογγυλοποιούνται στον
πλησιέστερο ακέραιο αριθµό.
4. Όλες οι κρίσεις των αξιολογητών αιτιολογούνται.
5. Με τους βαθµούς από ενενήντα (90) έως εκατό (100) βαθµολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως
εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η προσφορά έργου ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου
από τον αξιολογούµενο, από το οποίο προέκυψε σηµαντικό όφελος για την υπηρεσία. Για βαθµολογία ενενήντα (90) και άνω
κατά τον γενικό µέσο όρο του κάθε αξιολογητή απαιτείται για τα
κριτήρια αξιολόγησης ειδική αιτιολογία, µε καταγραφή των
πραγµατικών στοιχείων και δεδοµένων στα οποία στηρίζεται. Την
πρώτη φορά που ο υπάλληλος αξιολογείται κατά τον τελικό
βαθµό της παρ. 3 ως «άριστος» για την άσκηση των καθηκόντων
της συγκεκριµένης θέσης, η έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται
υποχρεωτικά από το αρµόδιο πρωτοβάθµιο υπηρεσιακό συµβούλιο, στο οποίο διαβιβάζεται από την αρµόδια για το προσωπικό
υπηρεσία. Το συµβούλιο, στην περίπτωση αυτή, καλεί υποχρεωτικά σε ακρόαση τόσο τους αξιολογητές όσο και τον αξιολογούµενο. Με την απόφασή του, το συµβούλιο είτε οριστικοποιεί τη
βαθµολογία της έκθεσης αξιολόγησης, είτε αποφαίνεται ότι δεν
προσιδιάζει σε αυτόν ο χαρακτηρισµός «άριστος» και βαθµολογεί το ίδιο τον υπάλληλο, όπου µπορεί να προβεί αιτιολογηµένα
σε µείωση της βαθµολογίας. Η απόφαση του συµβουλίου δεσµεύει τους αξιολογητές.
6. Με τους βαθµούς από εβδοµήντα πέντε (75) έως ογδόντα
εννέα (89) βαθµολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, οι οποίοι
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
7. Με τους βαθµούς από εξήντα (60) έως εβδοµήντα τέσσερα
(74) βαθµολογούνται οι καλοί υπάλληλοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
8. Με τους βαθµούς από πενήντα (50) έως πενήντα εννέα (59)
βαθµολογούνται οι µέτριοι υπάλληλοι, οι οποίοι, ανταποκρίνονται, κατ’ αρχήν, στις βασικές απαιτήσεις της υπηρεσίας.
9. Με τους βαθµούς από σαράντα (40) έως σαράντα εννέα (49)
βαθµολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.
10. Με τους βαθµούς από µηδέν (0) έως τριάντα εννέα (39)
βαθµολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία
υπάλληλοι.
11. Για βαθµολογία κάτω του βαθµού εξήντα (60) κατά τον γενικό µέσο όρο του κάθε αξιολογητή απαιτείται για τα κριτήρια
αξιολόγησης ειδική αιτιολογία, µε συγκεκριµένη αναφορά σε
πραγµατικά περιστατικά ή καταστάσεις, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσµενών παρατηρήσεων προϊσταµένων του
υπαλλήλου ή άλλων αντικειµενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως µειωµένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.
12. Εφόσον ο υπάλληλος κριθεί ακατάλληλος σε µία ή περισσότερες κατηγορίες κριτηρίων, η έκθεση αξιολόγησης, στην
οποία περιέχεται και αιτιολογηµένη κρίση περί του εάν ο υπάλληλος µπορεί, παρά ταύτα, να παραµείνει στην υπηρεσία, διαβι-
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βάζεται στο οικείο δικαστικό συµβούλιο, προκειµένου να εξετασθεί εάν συντρέχει περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης.
13. Εφόσον ο υπάλληλος κριθεί ανεπαρκής σε µία ή περισσότερες κατηγορίες κριτηρίων επί τρεις (3) συνεχόµενες αξιολογήσεις, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία της παρ. 12.
Άρθρο 134
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταµένων οργανικών µονάδων
1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τµηµάτων κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Γνώση του αντικειµένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δηµιουργικότητα.
Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά.
Γ. Διοικητικές ικανότητες – Αποτελεσµατικότητα.
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται σε επιµέρους κριτήρια, ως ακολούθως: Α. Γνώση του αντικειµένου:
α. Επαγγελµατική επάρκεια. Αξιολογούνται η γνώση του αντικειµένου της υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης του ατοµικού
και συλλογικού φόρτου εργασίας και η ευθυκρισία.
β. Αντίληψη και ικανότητα λύσης προβληµάτων. Αξιολογούνται
η ορθή σύλληψη των προβληµάτων, η ικανότητα αντίληψης σύνθετων καταστάσεων και η θέση προτεραιοτήτων, η πρόβλεψη και
έγκαιρη αντιµετώπιση συνεπειών και η ορθή διαχείριση κρίσεων.
γ. Πρωτοβουλία – Καινοτοµίες. Αξιολογούνται η ανάπτυξη δηµιουργικών και πρακτικών λύσεων, η δυνατότητα για συνεχή βελτίωση της απόδοσης και δηµιουργικότητας και η εισαγωγή και
αποδοχή καινοτόµων µεθόδων. Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά:
α. Συµπεριφορά και εξυπηρέτηση του κοινού.
β. Επικοινωνία και συνεργασία µε τους προϊσταµένους.
γ. Επικοινωνία και συνεργασία µε τους υφισταµένους.
δ. Επικοινωνία και συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες.
Αξιολογείται η ικανότητα ακριβούς και σαφούς επικοινωνίας,
προφορικής και γραπτής, η ικανότητα διαπραγµάτευσης, αλλά
και αντίληψης των προβληµάτων επικοινωνίας, ο σεβασµός στη
διαφορετικότητα.
Γ. Διοικητικές ικανότητες – Αποτελεσµατικότητα:
α. Ικανότητα να προγραµµατίζει, οργανώνει, συντονίζει και
ελέγχει τις εργασίες της µονάδας του. Αξιολογείται η ηγετική
ικανότητα, ιδίως ως προς την προετοιµασία µελλοντικών στελεχών και την κατανοµή έργου στο προσωπικό.
β. Ικανότητα να καθοδηγεί, ενηµερώνει, παρακινεί τους υπαλλήλους, να αναπτύσσει τις επαγγελµατικές και προσωπικές ικανότητες και δεξιότητές τους και να παρέχει κίνητρα συνεχούς
επιµόρφωσης.
γ. Ικανότητα αντικειµενικής και αµερόληπτης αξιολόγησης.
δ. Ικανότητα λήψης αποτελεσµατικών αποφάσεων, ιδίως σε
συνθήκες κρίσης.
ε. Κατάθεση προτάσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία της
υπηρεσίας. Εκπόνηση µελετών και άρθρων, καθώς και βράβευση
τέτοιων εργασιών, συναφών µε το αντικείµενο της υπηρεσίας.
στ. Ικανότητα εφαρµογής γνώσεων και εµπειρίας κατά την
άσκηση των καθηκόντων του. Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα
άσκησης πολλαπλών καθηκόντων, συναφών προς τη φύση της
υπηρεσίας, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισµός και προγραµµατισµός των εργασιών του.
ζ. Εξοικονόµηση πόρων, όπως οικονοµικών, εργασίας, χρόνου
και υλικών µέσων.
3. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων βαθµολογούνται χωριστά σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης από κάθε αξιολογητή. Στη
συνέχεια, εξάγεται ο µέσος όρος ανά κατηγορία κριτηρίων και
ανά αξιολογητή και ακολούθως εξάγεται ο µέσος όρος βαθµολογίας των κατηγοριών κριτηρίων κάθε αξιολογητή. Ο τελικός
βαθµός της αξιολόγησης προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµολογιών των δύο αξιολογητών. Η κλίµακα των βαθµών ορίζεται
από το µηδέν (0) ως το εκατό (100), µε ανώτατο βαθµό το εκατό
(100) και κατώτατο το µηδέν (0). Δεκαδικοί αριθµοί στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό.
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4. Όλες οι κρίσεις των αξιολογητών αιτιολογούνται.
5. Με τους βαθµούς από ενενήντα (90) έως εκατό (100) βαθµολογούνται οι άριστοι προϊστάµενοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως
εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους. Ως «όλως εξαιρετική επίδοση» νοείται η προσφορά έργου ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου
από τον αξιολογούµενο, από το οποίο προέκυψε σηµαντικό όφελος για την υπηρεσία. Για βαθµολογία ενενήντα (90) και άνω κατά
τον γενικό µέσο όρο του κάθε αξιολογητή απαιτείται για τα κριτήρια αξιολόγησης ειδική αιτιολογία, µε καταγραφή των πραγµατικών στοιχείων και δεδοµένων στα οποία στηρίζεται. Την πρώτη
φορά που ο υπάλληλος αξιολογείται κατά τον τελικό βαθµό της
παρ. 3 ως άριστος για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριµένης θέσης, η έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται υποχρεωτικά από
το αρµόδιο πρωτοβάθµιο υπηρεσιακό συµβούλιο, στο οποίο διαβιβάζεται από την αρµόδια υπηρεσία προσωπικού. Το συµβούλιο,
στην περίπτωση αυτή, καλεί υποχρεωτικά σε ακρόαση τόσο τους
αξιολογητές όσο και τον αξιολογούµενο. Με την απόφασή του, το
συµβούλιο είτε οριστικοποιεί τη βαθµολογία της έκθεσης αξιολόγησης είτε αποφαίνεται ότι δεν προσιδιάζει σε αυτόν ο χαρακτηρισµός «άριστος» και βαθµολογεί το ίδιο τον υπάλληλο, όπου
µπορεί να προβεί αιτιολογηµένα σε µείωση της βαθµολογίας. Η
απόφαση του συµβουλίου δεσµεύει τους αξιολογητές.
6. Με τους βαθµούς από εβδοµήντα πέντε (75) έως ογδόντα
εννέα (89) βαθµολογούνται οι πολύ καλοί προϊστάµενοι, οι οποίοι
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
7. Με τους βαθµούς από εξήντα (60) έως εβδοµήντα τέσσερα
(74) βαθµολογούνται οι καλοί προϊστάµενοι που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
8. Με τους βαθµούς από πενήντα (50) έως πενήντα εννέα (59)
βαθµολογούνται οι µέτριοι προϊστάµενοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται κατ’ αρχήν στις βασικές απαιτήσεις της υπηρεσίας.
9. Με τους βαθµούς από σαράντα (40) έως σαράντα εννέα (49)
βαθµολογούνται οι ανεπαρκείς προϊστάµενοι.
10. Με τους βαθµούς από µηδέν (0) έως τριάντα εννέα (39) βαθµολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριµένη θέση προϊσταµένου.
11. Για βαθµολογία κάτω του βαθµού εξήντα (60) κατά τον γενικό µέσο όρο του κάθε αξιολογητή απαιτείται συγκεκριµένη αναφορά σε πραγµατικά περιστατικά ή καταστάσεις, όπως η επιβολή
πειθαρχικών ποινών, δυσµενών παρατηρήσεων προϊσταµένων του
αξιολογουµένου ή άλλων αντικειµενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως µειωµένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.
12. Εφόσον ο προϊστάµενος κριθεί µέτριος, ανεπαρκής ή ακατάλληλος σε µία ή περισσότερες κατηγορίες κριτηρίων, η έκθεση
αξιολόγησης διαβιβάζεται στο οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, προκειµένου να εξετασθεί εάν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής του
από τα καθήκοντα του προϊσταµένου κατά τα οριζόµενα στην παρ.
2 του άρθρου 146. Προκειµένου για Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η έκθεση διαβιβάζεται στο οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο,
µε σκοπό να εξετασθεί εάν συντρέχει περίπτωση να µεταφερθεί
σε θέση προϊσταµένου τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας.
13. Στην αξιολόγηση των προϊσταµένων συνεκτιµάται και η αξιολόγηση από τους υφισταµένους τους, όπως περιγράφεται στην
παρ. 14.
14. Ο προϊστάµενος τµήµατος αξιολογείται από τους υφισταµένους του, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις (3), ο προϊστάµενος διεύθυνσης και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από
τους προϊσταµένους τµηµάτων και, αν αυτοί είναι λιγότεροι από
τρεις, από το σύνολο των υπαλλήλων, ο προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης από τους προϊσταµένους διεύθυνσης και τµηµάτων που
υπάγονται στη γενική διεύθυνση και ο Γενικός Συντονιστής του
Ελεγκτικού Συνεδρίου από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υπάγονται στην αρµοδιότητά του. Με τον κανονισµό
του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας
µπορεί να ορίζεται, κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, αξιολόγηση των προϊσταµένων διεύθυνσης από το σύνολο των υπαλλήλων, εφόσον διαπιστώνεται ότι η λειτουργία των υπηρεσιών του
καθιστά πρόσφορη αυτή την αξιολόγηση.
15. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση των προϊσταµένων από
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τους υφισταµένους, πραγµατοποιείται τον Ιανουάριο µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών, το οποίο καταρτίζεται από την οικεία διεύθυνση προσωπικού, κατά το
υπόδειγµα του εντύπου Γ’ που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. Με ευθύνη
της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η ταυτότητα κάθε υφισταµένου που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο παραµένει µυστική και µπορεί να καθίσταται γνωστή στην υπηρεσία
και στον αξιολογούµενο προϊστάµενο, µόνο σε περίπτωση που
ασκηθεί από αυτόν ένσταση ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού
συµβουλίου κατά της έκθεσης αξιολόγησης και εφόσον µε το ερωτηµατολόγιο οι υφιστάµενοι τον αξιολόγησαν σε κάθε κριτήριο
κατά πλειοψηφία µε βαθµό Γ και αυτό αποτέλεσε έρεισµα στην
ετήσια αξιολόγησή του.
Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τα κριτήρια:
Ι. Γνώση του αντικειµένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δηµιουργικότητα.
ΙΙ. Υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά.
ΙΙΙ. Διοικητικές ικανότητες – Αποτελεσµατικότητα.
Επί των κριτηρίων αυτών αξιολογούν οι υφιστάµενοι τον προϊστάµενο µε τα στοιχεία Α, Β και Γ, εκ των οποίων το Α αντιπροσωπεύει τον άριστο, το Β τον καλό και το Γ τον µέτριο. Κάθε
κριτήριο βαθµολογείται ξεχωριστά.
16. Οι αξιολογητές λαµβάνουν γνώση των ερωτηµατολογίων,
χωρίς να καθίσταται γνωστή η ταυτότητα των υφισταµένων που
συµπλήρωσαν αυτά και, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης,
οι αξιολογηθέντες προϊστάµενοι. Η βαθµολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης του προϊσταµένου από τους υφισταµένους του επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησής του και συνεκτιµάται κατά τις
αξιολογήσεις του.
Άρθρο 135
Συνέντευξη
1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο Α’ αξιολογητής καλεί τον αξιολογούµενο υποχρεωτικά σε συνέντευξη. Σκοπός της συνέντευξης είναι αφενός µεν να αναδείξει πτυχές της
πραγµατικότητας που επηρεάζουν την αξιολόγηση, αφετέρου δε
να αξιολογηθούν η προσωπικότητα και η υπηρεσιακή εικόνα του
αξιολογουµένου, καθώς και η επιτυχής συνεργασία του µε τον
αξιολογητή για την πρόσφορη αντιµετώπιση των ζητηµάτων που
ανέκυψαν.
2. Η ηµεροµηνία της συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές
του αξιολογητή και του αξιολογουµένου σηµειώνονται σε ειδικό
χώρο του εντύπου αξιολόγησης, µε σήµανση στην περίπτωση
κατά την οποία ο αξιολογούµενος ζήτησε και έλαβε προθεσµία
για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του, κατά την παρ. 4.
3. Για τη συνέντευξη συντάσσεται από τον αξιολογητή πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται συνοπτικά τα διαµειφθέντα κατ’
αυτή, µε µνεία ιδίως των σχετικών ερωτήσεων και απαντήσεων,
καθώς και προτεινόµενων µέτρων βελτίωσης. Το πρακτικό συνυπογράφεται από τον αξιολογητή και τον αξιολογούµενο και συνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Α’ αξιολογητής βαθµολογεί
τον υπάλληλο κατά µέσο όρο κάτω από εξήντα (60), συµπληρώνει υποχρεωτικά στο έντυπο της έκθεσης αξιολόγησης τα µέτρα
βελτίωσης που, έπειτα και από σχετική συζήτηση µε τον αξιολογούµενο, εκτιµά ότι πρέπει να ληφθούν κατά περίπτωση από
αυτόν, τον προϊστάµενο ή άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο
αξιολoγούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει στον αξιολογητή
απόψεις – αντιρρήσεις µέσα σε προθεσµία δύο (2) εργάσιµων
ηµερών από την πραγµατοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις
– αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαµβάνεται υπόψη από τον αξιολογητή.
5. Αν προτείνονται µέτρα βελτίωσης, αυτά λαµβάνονται υπόψη
υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόµενη περίοδο
αξιολόγησης του υπαλλήλου. Ο αξιολογητής οφείλει να σηµειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα µέτρα που έλαβαν ο ίδιος και
η υπηρεσία, προκειµένου να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοσή του. Παράλειψη εκπλήρωσης της προανα-
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φερόµενης υποχρέωσης λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσµενές στοιχείο από τον προϊστάµενο του αξιολογητή κατά την
αξιολόγηση του τελευταίου.
Άρθρο 136
Ηθικές αµοιβές
1. Η υπηρεσία µεριµνά για την ενθάρρυνση των δικαστικών
υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αναγνωρίζει κάθε θετική ανταπόκριση σε αυτά.
2. Για εξαιρετικές πράξεις στην υπηρεσία τους, που υπερβαίνουν εµφανώς την ευσυνείδητη άσκηση του υπηρεσιακού τους
καθήκοντος, καθώς και για την κοινωνική τους δράση, απονέµονται στους υπαλλήλους οι ακόλουθες κατά περίπτωση επιβραβεύσεις:
α) Έπαινος.
β) Μετάλλιο διακεκριµένων πράξεων µε δίπλωµα.
3. Το σχήµα, οι διαστάσεις και οι παραστάσεις που αποτυπώνονται στο µετάλλιο διακεκριµένων πράξεων και ο τύπος και το
περιεχόµενο του διπλώµατος, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Ο έπαινος απονέµεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από πρόταση της υπηρεσίας
ή και του ίδιου του υπαλλήλου και ειδικά αιτιολογηµένη σύµφωνη
γνώµη του επταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου.
5. Το µετάλλιο διακεκριµένων πράξεων απονέµεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, µετά από πρόταση της υπηρεσίας ή και του ίδιου του
υπαλλήλου και ειδικά αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του επταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου.
6. Η πράξη απονοµής ηθικής αµοιβής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται µε εγκύκλιο σε όλες
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αντίγραφα των πράξεων αυτών τίθενται στο προσωπικό µητρώο του δικαστικού
υπαλλήλου και λαµβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις που αφορούν την υπηρεσιακή του κατάσταση.
Άρθρο 137
Βράβευση προτάσεων ή µελετών
1. Στους δικαστικούς υπαλλήλους οι οποίοι µε δική τους πρωτοβουλία συντάσσουν και υποβάλλουν αξιόλογη πρωτότυπη
πρόταση ή µελέτη που έχει ως περιεχόµενο τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας ή την απλούστευση των
διαδικασιών ή τη βελτίωση των όρων απονοµής της δικαιοσύνης
και λειτουργίας των δικαστηρίων ή θέµατα τα οποία εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας τους, απονέµονται χρηµατικά
βραβεία.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία αξιολόγησης και βράβευσης των προτάσεων
ή µελετών, ο τρόπος αξιοποίησής τους, το ύψος των χρηµατικών
βραβείων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Το χρηµατικό βραβείο απονέµεται στον δικαιούχο και µετά
την αποχώρησή του από την υπηρεσία ή, σε περίπτωση θανάτου
του, στους κληρονόµους του.
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 138
Δοκιµαστική υπηρεσία - Μονιµοποίηση
1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι µετά τον διορισµό τους διανύουν
διετή δοκιµαστική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται να απολυθούν για λόγους που ανάγονται στην υπηρε-
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σία τους, ύστερα από απόφαση του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου.
2. Οι δικαστικοί υπάλληλοι κατά το διάστηµα της δοκιµαστικής
υπηρεσίας τους παρακολουθούν πρόγραµµα εισαγωγικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 125.
3. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας, το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο υποχρεούται
να αποφασίσει αν ο δόκιµος δικαστικός υπάλληλος είναι κατάλληλος για µονιµοποίηση. Για τον σκοπό αυτό εκτιµά τα προσόντα
του δικαστικού υπαλλήλου, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις
αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού του µητρώου, καθώς και την επίδοσή του στο πρόγραµµα εισαγωγικής
εκπαίδευσης. Αν κριθεί κατάλληλος, ο δικαστικός υπάλληλος,
µονιµοποιείται µε πράξη του οργάνου που είναι αρµόδιο για τον
διορισµό. Με πράξη του ίδιου οργάνου απολύεται ο δικαστικός
υπάλληλος που κρίνεται ακατάλληλος.
4. Αν η συµπλήρωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας παρατείνεται εξαιτίας λήψης άδειας λόγω ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου, η εκ των υστέρων µονιµοποίηση του
υπαλλήλου ενεργεί αναδροµικά ως προς όλες τις συνέπειες.
5. Το δικαστικό συµβούλιο δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τον χρόνο δοκιµαστικής υπηρεσίας για
ένα (1) ακόµη έτος, εφόσον δεν µπορεί να σχηµατίσει σαφή
γνώµη για την καταλληλότητα του δικαστικού υπαλλήλου για µονιµοποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Άρθρο 139
Βαθµολογική εξέλιξη
1. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται:
α) Για την κατηγορία ΥΕ: Από τον βαθµό Ε’ στον βαθµό Δ’ διετής υπηρεσία στον βαθµό Ε’, από τον βαθµό Δ’ στον βαθµό Γ’
δεκαετής υπηρεσία στον βαθµό Δ’ και από τον βαθµό Γ’ στον
βαθµό Β’ δεκαετής υπηρεσία στον βαθµό Γ’.
β) Για την κατηγορία ΔΕ: Από τον βαθµό Δ’ στον βαθµό Γ’ διετής υπηρεσία στον βαθµό Δ’, από τον βαθµό Γ’ στον βαθµό Β’
οκταετής υπηρεσία στον βαθµό Γ’ και από τον βαθµό Β’ στον
βαθµό Α’ εξαετής υπηρεσία στον βαθµό Β’.
γ) Για την κατηγορία TE: Από τον βαθµό Δ’ στον βαθµό Γ’ διετής υπηρεσία στον βαθµό Δ’, από τον βαθµό Γ’ στον βαθµό Β’
εξαετής υπηρεσία στον βαθµό Γ’ και από τον βαθµό Β’ στον
βαθµό Α’ εξαετής υπηρεσία στον βαθµό Β’.
δ) Για την κατηγορία ΠΕ: Από τον βαθµό Δ’ στον βαθµό Γ’ διετής υπηρεσία στον βαθµό Δ’, από τον βαθµό Γ’ στον βαθµό Β’
πενταετής υπηρεσία στον βαθµό Γ’ και από τον βαθµό Β’ στον
βαθµό Α’ εξαετής υπηρεσία στον βαθµό Β’.
2. Τα δύο (2) πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό
βαθµό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιµαστική υπηρεσία,
σύµφωνα µε το άρθρο 138.
3. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ που κατά
τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αποκτούν αποφοιτήριο τίτλο δηµοσίου Ι.Ε.Κ. διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών, ο χρόνος που
απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά
δύο (2) έτη. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή
TE, που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αποκτούν µεταπτυχιακό δίπλωµα σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον
έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αποκτούν
διδακτορικό δίπλωµα ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλληλος
αποκτήσει µεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωµα, η κατά τα
ανωτέρω µείωση του χρόνου αφορά µόνο το διδακτορικό δίπλωµα. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη
βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο
πέραν του ενός.
4. Για τον υπάλληλο που λαµβάνει στην αξιολόγηση για δύο
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(2) συνεχείς περιόδους βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του βαθµού ενενήντα (90), µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος για την
προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθµολογία αυτή αφορά στο
τελευταίο έτος που διανύει στον βαθµό, το ένα (1) έτος προσµετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επόµενο βαθµό.
5. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ οι οποίοι
έχουν διατελέσει δικηγόροι για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
δύο (2) ετών, ο χρόνος παραµονής στον βαθµό Γ’ µειώνεται κατά
ένα (1) έτος. Για εκείνους που έχουν διατελέσει δικηγόροι για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από τέσσερα (4) έτη, µειώνεται ο
χρόνος παραµονής στον βαθµό Γ’ και στον βαθµό Β’, κατά ένα
(1) έτος σε καθέναν από τους βαθµούς αυτούς.
Άρθρο 140
Καταστάσεις υπαλλήλων
1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταστάσεις, στις οποίες
αναγράφονται, κατά αλφαβητική σειρά, κατά τοµέα, κλάδο, ειδικότητα και βαθµό, όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι. Στις καταστάσεις
αυτές αναγράφονται επίσης, µε βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους, η ηλικία, ο συνολικός χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας ως δικαστικού υπαλλήλου, ο χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στον κατεχόµενο βαθµό, το µισθολογικό
κλιµάκιο, οι τίτλοι σπουδών και η προϋπηρεσία. Οι καταστάσεις
αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους δικαστικούς υπαλλήλους µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους.
2. Διόρθωση των στοιχείων δικαστικού υπαλλήλου, τα οποία
αναγράφονται στις καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε
την παρ. 1, γίνεται από την υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του
ίδιου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση ή δεν
απαντήσει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, ο δικαστικός υπάλληλος
δικαιούται να ασκήσει ένσταση στο υπηρεσιακό συµβούλιο µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την πάροδο της παραπάνω δεκαήµερης
προθεσµίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης
της υπηρεσίας, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το υπηρεσιακό συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή
της ένστασης.
Άρθρο 141
Διαδικασία προαγωγών
1. Οι προαγωγές διενεργούνται ύστερα από απόφαση του
υπηρεσιακού συµβουλίου. Οι δικαστικοί υπάλληλοι προάγονται
στον αµέσως επόµενο βαθµό εφόσον έχουν συµπληρώσει τον
απαιτούµενο χρόνο στον βαθµό που κατέχουν, σύµφωνα µε το
άρθρο 139, και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον καλοί ως προς τα
ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 133. Ειδικά για την προαγωγή
στον βαθµό Α’ των δικαστικών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ,
ΤΕ και ΔΕ και στον βαθµό Β’ των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ οι δικαστικοί υπάλληλοι πρέπει να χαρακτηρίζονται
τουλάχιστον πολύ καλοί ως προς τα ανωτέρω προσόντα.
2. Το υπηρεσιακό συµβούλιο, για να διαπιστώσει τη συνδροµή
των ουσιαστικών στοιχείων, λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του
προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου από τα οποία προκύπτουν
η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η επαγγελµατική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσµατικότητά του. Για τον σχηµατισµό της κρίσης του, λαµβάνει υπόψη του ιδίως τις εκθέσεις
αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.
3. Τον Μάρτιο και τον Σεπτέµβριο κάθε έτους αποστέλλονται
από την αρµόδια υπηρεσία στα οικεία υπηρεσιακά συµβούλια τα
ερωτήµατα για κρίση προς προαγωγή των δικαστικών υπαλλήλων που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για προαγωγή στον
επόµενο βαθµό χρόνο υπηρεσίας έως τις 31 Μαρτίου ή έως τις
30 Σεπτεµβρίου, αντίστοιχα. Με βάση τα ερωτήµατα αυτά τα
υπηρεσιακά συµβούλια επιλαµβάνονται, αντίστοιχα, έως τις 30
Απριλίου ή έως τις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
4. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που κρίνονται προακτέοι κατά τις
παρ. 1 έως 3 προάγονται υποχρεωτικά, µε πράξη του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται µέσα

σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την περιέλευση της απόφασης
του υπηρεσιακού συµβουλίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η
προαγωγή ανατρέχει υποχρεωτικά στον χρόνο, κατά τον οποίο
ο δικαστικός υπάλληλος συµπλήρωσε τον απαιτούµενο χρόνο
υπηρεσίας.
Άρθρο 142
Χρόνος µη υπολογιζόµενος για προαγωγή
Για τη συµπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την κρίση
προς προαγωγή δεν υπολογίζονται: α) ο χρόνος της διαθεσιµότητας, β) ο χρόνος της αργίας που επιβλήθηκε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε
εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή
τουλάχιστον προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών, γ) ο χρόνος
της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, δ) ο χρόνος της
προσωρινής παύσης, ε) ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές που
δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, στ) ο
χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που ανακαλείται
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 129 και ζ) ο χρόνος
αναστολής άσκησης καθηκόντων κατά το άρθρο 164, εφόσον το
υπηρεσιακό συµβούλιο αποφάσισε να θέσει τον δικαστικό υπάλληλο σε αργία σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 143
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων τοποθετούνται δικαστικοί υπάλληλοι, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα
άρθρα. Ως οργανικές µονάδες νοούνται η γενική διεύθυνση, η
διεύθυνση και το τµήµα.
Άρθρο 144
Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
1. Ως προϊστάµενοι γενικής διεύθυνσης επιλέγονται δικαστικοί
υπάλληλοι του οικείου τοµέα της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης
για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα
χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθµό αυτό ή δ) κατέχουν
βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στον
βαθµό αυτόν.
2. Ως προϊστάµενοι διεύθυνσης επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου τοµέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι έχουν
τουλάχιστον επταετή υπηρεσία σε κάποιον από τους τοµείς του
άρθρου 18 ως µόνιµοι δικαστικοί υπάλληλοι, εφόσον: α) έχουν
ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον ή β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
κατέχουν βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8)
έτη στον βαθµό αυτό ή γ) κατέχουν βαθµό Α’ και έχουν ασκήσει
συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταµένου
τµήµατος ή δ) κατέχουν βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτό. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν υποψήφιοι του οικείου τοµέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ επιλέγονται ως προϊστάµενοι διεύθυνσης υπάλληλοι του οικείου
τοµέα κατηγορίας ΔΕ, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
3. Ως προϊστάµενοι τµήµατος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ
ή ΔΕ του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία σε κάποιον από τους τοµείς του άρθρου 18 ως δικαστικοί υπάλληλοι, εφόσον: α) κατέχουν τον
βαθµό Α’ ή β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθή-
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κοντα προϊσταµένου τµήµατος.
4. Η επιλογή προϊσταµένου οργανικής µονάδας γίνεται ύστερα
από αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβάλλεται στον διευθύνοντα το δικαστήριο, την εισαγγελία ή την Υπηρεσία στην οποία
υπηρετεί ο αιτών, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που τάσσεται
µε πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες. Η προθεσµία αυτή αρχίζει από
την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση
της πράξης, µε επιµέλεια του ανωτέρω διευθύνοντος. Ο διευθύνων το δικαστήριο, την εισαγγελία ή την Υπηρεσία αποστέλλει
την αίτηση στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο µέσα σε δύο (2)
ηµέρες από την υποβολή της και την κοινοποιεί στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
5. Για την επιλογή προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης ο αριθµός των κρινόµενων δικαστικών υπαλλήλων πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθµού των κενών θέσεων στις οποίες
αφορά η κρίση. Εφόσον δεν συµπληρώνεται ο αριθµός αυτός
από δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν τα τυπικά προσόντα που
προβλέπονται στην παρ. 1 και έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο πίνακας των δικαστικών υπαλλήλων που κρίνονται συµπληρώνεται από προϊσταµένους τµηµάτων, κατόχους πτυχίου
Α.Ε.Ι. που έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή υπηρεσία, έχουν
διατελέσει επί δύο (2) τουλάχιστον τριετίες προϊστάµενοι τµήµατος και έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας.
6. Για την επιλογή προϊσταµένου διεύθυνσης και τµήµατος ο
αριθµός των κρινόµενων δικαστικών υπαλλήλων πρέπει να είναι
τουλάχιστον διπλάσιος του αριθµού των κενών θέσεων τις οποίες
αφορά η κρίση. Εφόσον δεν συµπληρώνεται ο αριθµός αυτός
από δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν τα τυπικά προσόντα που
προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, και έχουν υποβάλει
αίτηση υποψηφιότητας, ο πίνακας των δικαστικών υπαλλήλων
που κρίνονται για προϊστάµενοι διεύθυνσης συµπληρώνεται από
κατόχους βαθµού Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε
(5) έτη και έχουν υποβάλει αίτηση. Εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι
µε βαθµό Α’ ή ο αριθµός δεν επαρκεί, ο πίνακας των υπαλλήλων
που κρίνονται για προϊστάµενοι τµήµατος, συµπληρώνεται από
κατόχους βαθµού Β’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε
(5) έτη και έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας. Εάν και πάλι
δεν συµπληρώνεται ο απαιτούµενος αριθµός, κρίνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι που έχουν τον βαθµό Α’ ή Β’, αντίστοιχα, και
έχουν υποβάλει αίτηση. Εάν ακόµη και τότε δεν συµπληρώνεται
ο απαιτούµενος αριθµός, το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο,
εκτιµώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας, µπορεί, κατ’ εξαίρεση,
να επιλέξει ως προϊστάµενο και χωρίς αίτηση, υπάλληλο που έχει
τα τυπικά προσόντα κατά την ανωτέρω σειρά.
7. Προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης ο οποίος δεν επιλέγεται
εκ νέου µετά τη λήξη της θητείας του, καταλαµβάνει κενή θέση
προϊσταµένου διεύθυνσης ή, αν δεν υπάρχει, καταλαµβάνει την
πρώτη θέση προϊσταµένου διεύθυνσης που θα κενωθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, έως ότου κενωθεί θέση προϊσταµένου
διεύθυνσης ο δικαστικός υπάλληλος θεωρείται προϊστάµενος διεύθυνσης και ασκεί τα καθήκοντα που καθορίζονται µε απόφαση
του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του προϊσταµένου του
δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, στο οποίο υπηρετεί. Ο προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης, ο οποίος δεν επιλέγεται εκ νέου µετά
τη λήξη της θητείας του, µπορεί να αποχωρήσει από την υπηρεσία διατηρώντας τις αποδοχές του γενικού διευθυντή, εφόσον
υποβάλει αίτηση παραίτησης µέσα σε δύο (2) µήνες από την ανακοίνωση της µη επιλογής του.
8. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση
προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί
αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
9. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση
προϊσταµένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάµενος υπάλληλος ο
οποίος τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή έχει παραπεµφθεί µε
τελεσίδικο βούλευµα ή απευθείας κλήση για κακούργηµα ή µε
τελεσίδικο βούλευµα για πληµµέληµα από τα αναφερόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 7 αδικήµατα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου ύψους
ίσου µε τις αποδοχές τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πει-
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θαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 211.
10. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής συντρέχουν
κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
υποψηφιότητας.
11. Ειδικά για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως προς την επιλογή Γενικών Συντονιστών και Επιτρόπων αυτού ισχύουν οι προϋποθέσεις που τίθενται µε το άρθρο 20 του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4129/2013 (Α’ 52). Για την επιλογή προϊσταµένων τµήµατος
ισχύουν τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο περί προϊσταµένων
τµήµατος και εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι προϋποθέσεις
που τίθενται µε το άρθρο 20 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Άρθρο 145
Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των προϊσταµένων γίνεται βάσει κριτηρίων που
αξιολογούνται ως ακολούθως:
1. Τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα
α) Πτυχίο Πανεπιστηµίου: 30 µόρια. Πτυχίο τµήµατος Νοµικής: 45 µόρια. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα πτυχία σχολής ή τµήµατος οικονοµικώνλογιστικών,
χρηµατοοικονοµικών ή στατιστικών επιστηµών λαµβάνουν επίσης
45 µόρια.
-β) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστηµίου: 8 µόρια. Εάν το πτυχίο
είναι συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας: 10 µόρια.
γ) Πτυχίο ΤΕΙ: 20 µόρια. Εάν το πτυχίο είναι συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας: 25 µόρια.
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε
γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας:
30 µόρια.
ε) Μεταπτυχιακός τίτλος που ενσωµατώνεται στον βασικό
τίτλο σπουδών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.
4485/2017 (Α’ 114), εφόσον είναι συναφής µε το αντικείµενο της
υπηρεσίας: 12 µόρια.
στ) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης ή
από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: 45 µόρια.
ζ) Διδακτορικό δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε
το αντικείµενο της υπηρεσίας: 45 µόρια.
η) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας: 5 µόρια.
θ) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας: 3 µόρια.
ι) Καλή γνώση ξένης γλώσσας: 1,5 µόριο.
Για την απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών εφαρµόζονται
οι διατάξεις που ισχύουν για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
2. Υπηρεσιακή και εργασιακή εµπειρία
α) Για κάθε έτος υπηρεσίας σε οποιονδήποτε τοµέα του άρθρου 18: 3,5 µόρια. Για τους υπαλλήλους των υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων που καταργήθηκαν δυνάµει
της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και οι οποίοι µετατάχθηκαν σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων δυνάµει της παρ.
4 του άρθρου 20 του ίδιου νόµου, κάθε έτος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτά µοριοδοτείται µε 3,5 µόρια.
β) Για κάθε έτος υπηρεσίας στο Δηµόσιο ή σε φορέα της παρ.
1 του άρθρου 3 του
ν. 4440/2016 (Α’
224): 2 µόρια.
γ) Για κάθε έτος υπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα: 2 µόρια µε
ανώτατο όριο τα επτά (7) έτη.
δ) Για κάθε έτος άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος ή
συµβολαιογραφικού λειτουργήµατος ή του λειτουργήµατος του
δικαστικού επιµελητή : 3,5 µόρια.
Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Μοριοδοτούνται έως τριάντα τρία (33) έτη υπηρεσίας συνολικά.
3. Άσκηση καθηκόντων ευθύνης
α) Για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου τµήµατος σε οποιονδήποτε τοµέα του άρθρου 18, κατόπιν επιλογής ή
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µετά από παράταση της θητείας του επιλεγέντος: 3 µόρια.
β) Για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου διεύθυνσης 4,5 µόρια και γενικής διεύθυνσης: 5,5 µόρια, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
γ) Για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης µε απόφαση
υπηρεσιακού συµβουλίου στο Δηµόσιο ή σε φορέα της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4440/2016: 1,5 µόρια.
Χρόνος άσκησης καθηκόντων ευθύνης µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Μοριοδοτούνται έως δώδεκα (12) έτη συνολικά.
4. Ικανότητες - δεξιότητες
α) Εκθέσεις αξιολόγησης του παρόντος Κώδικα:
Το άθροισµα των βαθµών των εκθέσεων που έχουν συνταχθεί
βάσει του άρθρου 132. Εάν έχουν συνταχθεί περισσότερες από
πέντε (5) εκθέσεις, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πέντε (5) τελευταίες. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συντάχθηκαν εκθέσεις αξιολόγησης υποψηφίου για ένα ή περισσότερα έτη, το άθροισµα
της βαθµολογίας αυτών που συντάχθηκαν πολλαπλασιάζεται µε
τον αριθµό αυτών που θα έπρεπε να είχαν συνταχθεί για όλους
τους υποψηφίους και διαιρείται µε τον αριθµό αυτών που συντάχθηκαν για τον υποψήφιο αυτό. Αν από αντικειµενικούς λόγους
δεν συντάχθηκε καµία έκθεση αξιολόγησης, ο υπάλληλος δεν
βαθµολογείται στο κριτήριο αυτό.
β) Γραπτή εξέταση: µέχρι 120 µόρια
βα) Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ ανά τριετία,
έχει τη µορφή ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών και περιλαµβάνει τρεις θεµατικές ενότητες: α. Γλώσσα, β. Κατανόηση
κειµένου, γ. Διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε ζητήµατα αρµοδιότητας της υπηρεσίας και της ικανότητας συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει
αποτελεσµατικές λύσεις για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που
αναφύονται κατά τον χειρισµό υποθέσεων της υπηρεσίας.
ββ) Κάθε θεµατική ενότητα βαθµολογείται µε κλίµακα από 0
έως 40 µονάδες. Η συνολική βαθµολογία προκύπτει από το σύνολο της βαθµολογίας που έλαβε ο υποψήφιος σε όλες τις θεµατικές ενότητες. Η βαθµολογική βάση επιτυγχάνεται, εφόσον ο
υποψήφιος συγκεντρώνει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον
60 µονάδες. Το κριτήριο της γραπτής εξέτασης µοριοδοτείται,
µόνο αν ο υποψήφιος έχει επιτύχει τη βαθµολογική βάση.
βγ) Δικαίωµα συµµετοχής στη γραπτή εξέταση έχουν όσοι διαθέτουν ή αναµένεται να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα του άρθρου 144 εντός των επόµενων τριών (3) ετών από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής της.
βδ) Η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται από το ΑΣΕΠ ύστερα
από αίτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τον Πρόεδρο του
ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη µπορεί να γίνεται είτε ενιαία για όλους τους
τοµείς του άρθρου 18 είτε κατά τοµέα. βε. Η προκήρυξη περιλαµβάνει:
i. Την προθεσµία και τις λοιπές λεπτοµέρειες υποβολής των
αιτήσεων των υποψηφίων.
ii. Την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
iii. Το αντικείµενο της εξέτασης.
iv. Τον τρόπο εξέτασης.
v. Τον τρόπο βαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων.
vi. Τη διαδικασία κατάρτισης και δηµοσίευσης του πίνακα βαθµολογίας.
vii. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους
επιθυµούν να συµµετάσχουν στη γραπτή εξέταση.
βστ) Για τα θέµατα που αφορούν τη διαδικασία της γραπτής
εξέτασης και ιδίως τη δηµοσίευση της προκήρυξης, τις αιτήσεις
των υποψηφίων, τον χρόνο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης,
τη συγκροτούµενη προς τούτο Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού,
τους πίνακες υποψηφίων, τα εξεταστικά κέντρα, την εποπτεία
του διαγωνισµού, τα τετράδια εξέτασης - απαντητικά φύλλα, την
περίπτωση αναβολής της γραπτής εξέτασης, το πρόγραµµα της
γραπτής εξέτασης, την κατανοµή υποψηφίων στις αίθουσες, την
εποπτεία αιθουσών και τον έλεγχο ταυτοτήτων, τις υποχρεώσεις
των υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, τον
προσδιορισµό των θεµάτων, τη διενέργεια της γραπτής εξέτασης, τα πρακτικά περατώσεως της διαδικασίας, τη βαθµολόγηση
των γραπτών δοκιµίων, την εξέταση ατόµων µε έλλειψη φυσικών
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σωµατικών δεξιοτήτων και τις ενστάσεις για πληµµέλειες της διαδικασίας του διαγωνισµού, εφαρµόζεται αναλόγως η νοµοθεσία
για τη διεξαγωγή γραπτών διαγωνισµών για την πλήρωση θέσεων του δηµόσιου τοµέα.
βζ) Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και τη
βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων η Κεντρική
Επιτροπή Διαγωνισµού καταρτίζει προσωρινό πίνακα βαθµολογίας. Μετά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του ΑΣΕΠ και την εξέταση
ενστάσεων καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας βαθµολογίας, ο
οποίος κυρώνεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Ο πίνακας διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο καταχωρίζει τη
βαθµολογία του κάθε υπαλλήλου στο µητρώο του σε χωριστό
φύλλο, µε µνεία της γραπτής εξέτασης από το ΑΣΕΠ και της ηµεροµηνίας έκδοσης των αποτελεσµάτων.
βη) Ο βαθµός της γραπτής εξέτασης από το ΑΣΕΠ ισχύει για
τρία (3) έτη από την έκδοση των αποτελεσµάτων.
γ) Σεµινάριο: µέχρι 100 µόρια
γα) Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν σε διαδικασία επιλογής
προϊσταµένων οργανικών µονάδων παρακολουθούν υποχρεωτικά ειδικό σεµινάριο, το οποίο σχεδιάζεται και διεξάγεται από
το ΕΚΔΔΑ δια του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ) του π.δ.
57/2007 (Α’ 59), σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν, µε
στόχο την επιµόρφωσή τους και την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε θέµατα διοίκησης των οργανικών µονάδων των τοµέων του άρθρου 18. Τέτοια θέµατα είναι ιδίως, η παρακίνηση
του ανθρώπινου δυναµικού προς βελτίωση της απόδοσης της
οργανικής µονάδας, η αξιολόγηση των υφισταµένων και των
προϊσταµένων, η ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία και η διαχείριση
συγκρούσεων µεταξύ του προσωπικού, η συνεργασία µε προϊσταµένους άλλων οργανικών µονάδων, η διαχείριση της συµπεριφοράς των προϊσταµένων και των υφισταµένων τους προς
τους δικαστικούς ή/και εισαγγελικούς λειτουργούς, τους δικηγόρους, το κοινό και τους συναδέλφους τους οποιουδήποτε κλάδου και βαθµού, η αξιολόγηση της απόδοσης της οργανικής
µονάδας, η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της, η διαχείριση ενδεχόµενων κρίσεων - απρόβλεπτων συµβάντων.
γβ) Δικαίωµα συµµετοχής στο σεµινάριο έχουν όσοι διαθέτουν
ή αναµένεται να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα του άρθρου
144 εντός των επόµενων έξι (6) ετών από την ηµεροµηνία έναρξης του σεµιναρίου.
γγ) Το σεµινάριο λαµβάνει χώρα ανά τριετία, ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ,
ο οποίος κινεί αµέσως τις διαδικασίες για την οργάνωση και διεξαγωγή του, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στις σχετικές µε το
ΕΚΔΔΑ (ΙΝΕΠ) διατάξεις.
γδ) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποστέλλει το συντοµότερο
στο ΕΚΔΔΑ (ΙΝΕΠ) κατάσταση που περιλαµβάνει: α) τις οργανικές µονάδες επιπέδου γενικής διεύθυνσης (αν υπάρχουν), διεύθυνσης και τµήµατος όλων των δικαστηρίων, εισαγγελιών και
γενικών επιτροπειών, β) τον αριθµό των υπαλλήλων που υπηρετούν σε καθεµία από αυτές και τον συνολικό αριθµό τους, γ) τον
αριθµό (οµοίως ανά οργανική µονάδα και συνολικά) των υπαλλήλων που δικαιούνται να µετάσχουν στο σεµινάριο κατά τον
χρόνο σύνταξης της κατάστασης, καθώς και όσων θα δικαιούνται
να λάβουν µέρος σε σεµινάριο που θα διεξαχθεί έξι µήνες µετά.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει κατά προτεραιότητα στο
ΕΚΔΔΑ (ΙΝΕΠ) τη συνδροµή και τις πληροφορίες που του ζητούνται.
γε) Με προκήρυξη του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η ηµεροµηνία έναρξης του σεµιναρίου, οι υπεύθυνοι διδασκαλίας, η
διδακτέα ύλη, ο τρόπος διδασκαλίας, οι ακριβείς ηµέρες και
ώρες, αν οι υπάλληλοι το παρακολουθούν ταυτόχρονα, η διαδικασία της γραπτής εξέτασης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Μετά την έκδοση της προκήρυξης, το Υπουργείο
Δικαιοσύνης καταρτίζει, µε βάση την ηµεροµηνία έναρξης του
σεµιναρίου, τον οριστικό πίνακα των δικαιούµενων να µετάσχουν
στο σεµινάριο υπαλλήλων, και τον αναρτά στην επίσηµη ιστοσελίδα του. Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν την επιθυµία τους να µετάσχουν µε αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο
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Δικαιοσύνης εντός δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση. Το τελευταίο διαβιβάζει στο ΕΚΔΔΑ κατάσταση µε τα στοιχεία των
υπαλλήλων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο σεµινάριο και
δήλωσαν ότι θα µετάσχουν, στην οποία κατατάσσονται µε βάση
το τµήµα του δικαστηρίου, εισαγγελίας ή Γενικής Επιτροπείας
στο οποίο υπηρετούν.
γστ) Το σεµινάριο πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning), περιλαµβάνει ενενήντα (90)
ώρες διδασκαλίας, όπως η ώρα διδασκαλίας ορίζεται στη νοµοθεσία περί ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών
και, αν οι υπάλληλοι το παρακολουθούν ταυτόχρονα, αναπτύσσεται σε δύο απογεύµατα ανά εβδοµάδα και κάθε δεύτερο Σάββατο. Οι ακριβείς ηµέρες και ώρες καθορίζονται µε την
προκήρυξη του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ.
γζ) Το σεµινάριο ολοκληρώνεται µε γραπτή εξέταση, η οποία
διενεργείται από το ΕΚΔΔΑ (δια του ΙΝΕΠ), µε βάση τις διατάξεις
που διέπουν τους γραπτούς διαγωνισµούς του που διενεργούνται κατόπιν αντίστοιχων σεµιναρίων και µπορεί να έχει τη µορφή
ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών.
γη) Η γραπτή εξέταση επί του σεµιναρίου βαθµολογείται µε
κλίµακα από µηδέν (0) έως εκατό (100) µονάδες. Η βαθµολογική
βάση επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει µέσο
όρο βαθµολογίας τουλάχιστον πενήντα (50) µονάδες. Σκοπός
της βαθµολόγησης είναι η κατά το δυνατόν ακριβής αποτύπωση
της απόδοσης του υπαλλήλου, µε βάση τη συνταγµατική αρχή
της ισότητας, ώστε η µοριοδότηση των υπαλλήλων για την επιλογή τους σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων να είναι
δίκαιη. Το κριτήριο του σεµιναρίου µοριοδοτείται µόνο αν ο υποψήφιος έχει επιτύχει τη βαθµολογική βάση.
γθ) Το ΕΚΚΔΑ (ΙΝΕΠ) διαβιβάζει τη βαθµολογία των υπαλλήλων, η οποία εκδίδεται την ίδια ηµεροµηνία για όλους τους υπαλλήλους, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η βαθµολογία του κάθε
υπαλλήλου καταχωρίζεται στο µητρώο του σε χωριστό φύλλο µε
µνεία του σεµιναρίου και της ηµεροµηνίας έκδοσης των αποτελεσµάτων.
γι) Ο βαθµός της γραπτής εξέτασης επί του σεµιναρίου ισχύει
για έξι (6) έτη από την έκδοση των αποτελεσµάτων. Για τους
υπαλλήλους που έχουν συµµετάσχει σε δύο (2) γραπτές εξετάσεις λαµβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθµολογία.
δ) Δοµηµένη συνέντευξη: µέχρι 100 µόρια
δα) Σε συνέντευξη καλούνται όσοι υποψήφιοι -µε βάση όλα τα
άλλα κριτήρια- κατατάσσονται σε θέση όχι κατώτερη του επταπλάσιου του αριθµού των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν.
δβ) Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαµορφωθεί γνώµη για
την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του
υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης
για την οποία κρίνεται.
δγ) Περιεχόµενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεµατικές ενότητες: α. Συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το αντικείµενο του οικείου τοµέα και τις αρµοδιότητες των οργανικών
µονάδων των σχετικών µε την προς πλήρωση θέση σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως
προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του µητρώου. β. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει
ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις. Ο βαθµός του υποψηφίου προκύπτει από
την ευστοχία και την πληρότητα των απαντήσεων σε ερωτήσεις
που επιλέγονται τυχαία από τράπεζα ερωτήσεων.
δδ) Για τη βαθµολόγηση κάθε µίας από τις ανωτέρω θεµατικές ενότητες λαµβάνονται επίσης υπόψη οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά
ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισµού
οµάδων εργασίας και η δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
δε) Αν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής
µονάδας, µπορούν, µε πλήρως αιτιολογηµένη οµόφωνη απόφασή τους, να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα
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από τη σειρά κατάταξής του µε βάση τη βαθµολογία που συγκέντρωσε.
δστ) Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του υπηρεσιακού συµβουλίου και η βαθµολογία του κάθε υποψηφίου
αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε µέλος.
δζ) Το ΕΚΔΔΑ υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµηµένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούµενη τεχνογνωσία, εφόσον του ζητηθεί.
Άρθρο 146
Θητεία και αναπλήρωση προϊσταµένων
1. Όσοι επιλέγονται ως προϊστάµενοι, σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα, τοποθετούνται µε πράξη του οικείου οργάνου,
ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας, αντίστοιχου επιπέδου, για τρία (3)
έτη. Το αυτό ισχύει και για τους Γενικούς Συντονιστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όσοι τοποθετούνται ως προϊστάµενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της
θητείας τους, έως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου
προϊσταµένου.
2. Με απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ο προϊστάµενος
απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και πριν από τη λήξη της
τριετίας για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πληµµελή άσκηση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδίως για αδικαιολόγητη επιείκεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης,
µη προσήκουσα συµπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία,
απροθυµία για την εφαρµογή µεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας
και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, αδυναµία συνεργασίας µε άλλους προϊσταµένους. Ο προϊστάµενος µπορεί επίσης να απαλλάσσεται από τα
καθήκοντά του µε αίτησή του, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, εκτός αν συντρέχουν σοβαρές υπηρεσιακές
ανάγκες.
3. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου πριν από τη λήξη
της τριετίας, το υπηρεσιακό συµβούλιο επιλέγει προϊστάµενο για
το χρονικό διάστηµα που αποµένει έως τη συµπλήρωση της τριετίας. Αν το χρονικό αυτό διάστηµα είναι µικρότερο από έξι (6)
µήνες, δεν επιλέγεται προϊστάµενος και εφαρµόζεται η παρ. 4.
Η επιλογή προϊσταµένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από την κένωση
ή τη σύσταση της θέσης. Στην περίπτωση αυτή κρίνονται προς
επιλογή οι δικαστικοί υπάλληλοι που είχαν τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 144 τυπικά προσόντα κατά την ηµεροµηνία κατά την
οποία κενώθηκε ή συστάθηκε η θέση προϊσταµένου που πρόκειται να πληρωθεί.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος προϊσταµένου οργανικής µονάδας της γραµµατείας, τον προϊστάµενο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο ανώτερος κατά βαθµό
προϊστάµενος των υποκειµένων οργανικών µονάδων και, αν
υπάρχουν περισσότεροι οµοιόβαθµοι, ο προϊστάµενος που έχει
τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον βαθµό. Αν δεν υπάρχει
υποκείµενη οργανική µονάδα, τον προϊστάµενο αναπληρώνει ο
ανώτερος κατά βαθµό δικαστικός υπάλληλος που υπηρετεί στην
ίδια οργανική µονάδα τουλάχιστον έξι (6) µήνες και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι δικαστικοί υπάλληλοι µε τον ίδιο βαθµό,
εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας
στον βαθµό αυτόν. Αν το κώλυµα ή η απουσία διαρκεί για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών, το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο ορίζει αναπληρωτή προϊστάµενο για όσο χρόνο διαρκεί
το κώλυµα ή η απουσία. Ο Επίτροπος της υπηρεσίας Επιτρόπου
στην Γραµµατεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνεται από προϊστάµενο τµήµατος της ίδιας υπηρεσίας και όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή
κωλύεται, από υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας.
5. Η µετάθεση προϊσταµένου οργανικής µονάδας, σύµφωνα
µε το άρθρο 148, συνεπάγεται λήξη της θητείας του ως προϊσταµένου, µε εξαίρεση την αµοιβαία µετάθεση των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Οι προϊστάµενοι διευθύνσεων και τµηµάτων των δικαστη-
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ρίων και εισαγγελιών που έχουν τουλάχιστον τρία (3) τµήµατα,
καθώς και οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υπηρετούν σε τοµείς που έχουν τουλάχιστον δύο (2) υπηρεσίες, είναι
δυνατόν να παραµένουν στην αυτή διεύθυνση, τµήµα ή υπηρεσία
Επιτρόπου για µία τριετία και η θητεία τους µπορεί να ανανεώνεται για µια επιπλέον τριετία. Απαγορεύεται, όµως, να υπηρετούν συνεχώς στην αυτή διεύθυνση, τµήµα ή υπηρεσία
Επιτρόπου καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω τασσόµενων χρονικών
ορίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ
Άρθρο 147
Κατανοµή
1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, µετά τον διορισµό και την τοποθέτησή τους κατά το άρθρο 12, κατανέµονται περαιτέρω σε θέση
οργανικής µονάδας της οικείας υπηρεσίας µε απόφαση του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Για την απόφαση της κατανοµής λαµβάνεται
υποχρεωτικά η γνώµη του προϊσταµένου της γραµµατείας ή του
Γενικού Συντονιστή Διοικητικής Υποστήριξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση.
2. Αν οι υπάλληλοι µπορούν να κατανεµηθούν σε περισσότερες θέσεις της οικείας οργανικής µονάδας που βρίσκονται σε
διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, για την κατανοµή απαιτείται απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, συνεκτιµωµένης
αίτησης προτίµησής τους. Έως ότου εκδοθεί η απόφαση αυτή,
οι δικαστικοί υπάλληλοι κατανέµονται προσωρινά µε πράξη του
διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του τριµελούς
συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου της
γραµµατείας ή του οικείου προϊσταµένου.
3. Απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου δεν απαιτείται, εάν
από τη διαδικασία πρόσληψης προκύπτουν η θέση και η οργανική µονάδα στην οποία πρόκειται να προσληφθεί ο υπάλληλος.
Άρθρο 148
Μετακίνηση
1. Μετακίνηση δικαστικού υπαλλήλου από µία οργανική µονάδα σε άλλη του ιδίου δικαστηρίου, η οποία βρίσκεται εντός της
ίδιας περιφερειακής ενότητας, πραγµατοποιείται µε απόφαση
του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας
ή του οικείου Γενικού Επιτρόπου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του προϊσταµένου της γραµµατείας.
2. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν επιτρέπεται να µετακινηθεί
πριν συµπληρώσει δύο (2) έτη στην οργανική µονάδα στην οποία
υπηρετεί. Η µετακίνηση είναι υποχρεωτική, όταν ο δικαστικός
υπάλληλος συµπληρώσει έξι (6) έτη στην ίδια οργανική µονάδα.
3. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ο δικαστικός υπάλληλος
µπορεί να µετακινηθεί και πριν από τη συµπλήρωση διετίας, µε
ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση.
4. Κατ’ εξαίρεση, µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, ο δικαστικός υπάλληλος µπορεί να παραµείνει έως έξι (6) ακόµα έτη στην ίδια οργανική µονάδα και µετά
τη συµπλήρωση εξαετίας, εφόσον είτε λόγω του κλάδου στον
οποίο ανήκει είτε λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων ή της εµπειρίας του επιτακτικοί υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν την παραµονή του στην οργανική αυτή µονάδα.
5. Μετακίνηση προϊσταµένων σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική µονάδα επιτρέπεται, µετά από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου.

Άρθρο 149
Λόγοι και διαδικασία µεταθέσεων
1. Μετάθεση επιτρέπεται µετά από αίτηση του δικαστικού
υπαλλήλου, µόνον όταν υπάρχει κενή θέση: α) για λόγους
υγείας, β) για συνυπηρέτηση, γ) για λόγους σπουδών, δ) για
αµοιβαία µετάθεση και ε) για άλλους σπουδαίους λόγους.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται µετάθεση χωρίς σχετική αίτηση,
αν έχουν δηµιουργηθεί από µέρους του δικαστικού υπαλλήλου
συνθήκες οι οποίες προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή καθιστούν δυσχερή την εκπλήρωση
των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτήν απαιτείται ειδική αιτιολογία για τη µετάθεση.
3. Η µετάθεση διενεργείται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Κατά τους µήνες Απρίλιο και
Νοέµβριο κάθε έτους αποστέλλονται από την αρµόδια υπηρεσία
στα οικεία υπηρεσιακά συµβούλια τα ερωτήµατα περί µεταθέσεων. Με βάση τα ερωτήµατα αυτά, τα υπηρεσιακά συµβούλια
επιλαµβάνονται, έως τις 31 Μαΐου και έως τις 31 Δεκεµβρίου του
ιδίου έτους.
4. Τα ερωτήµατα περί µεταθέσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 150 και 153 αποστέλλονται οποτεδήποτε. Η πράξη µετάθεσης εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευση
της απόφασης του υπηρεσιακού συµβουλίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποστέλλεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου, της
εισαγγελίας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο δικαστικός
υπάλληλος, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έκδοσή της
και επιδίδεται µε επιµέλεια του Προϊσταµένου της Γραµµατείας
ή της υπηρεσίας χωρίς καθυστέρηση στον υπάλληλο.
5. Ειδικά για τις µεταθέσεις των υπαλλήλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και της υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτείται και γνώµη του Προέδρου ή του Γενικού Επιτρόπου, κατά περίπτωση.
6. Με το έγγραφο µε το οποίο ανακοινώνεται στον δικαστικό
υπάλληλο η µετάθεσή του τάσσεται σε αυτόν, ανάλογα µε την
απόσταση και τα διαθέσιµα µέσα συγκοινωνίας, η αναγκαία για
τη µετάβαση στη νέα του θέση προθεσµία. Η προθεσµία αυτή
κυµαίνεται από δεκαπέντε (15) ηµέρες έως έναν (1) µήνα.
7. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν µετατίθενται πριν συµπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά τον διορισµό τους.
8. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παρ. 3, µετάθεση, πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, είτε σε περίπτωση αµοιβαίας µετάθεσης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς λόγους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς
ή υγείας.
Άρθρο 150
Μετάθεση για λόγους υγείας
1. Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για λόγους υγείας διενεργείται, αν ο ίδιος ή προστατευόµενο µέλος της οικογένειάς του
πάσχει από νόσηµα για την αντιµετώπιση του οποίου δεν υπάρχει
κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυµα στον τόπο στον οποίο υπηρετεί,
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, για λόγους
υγείας, επιβάλλεται να υπηρετήσει σε άλλο τόπο. Με την αίτηση
του δικαστικού υπαλλήλου συνυποβάλλονται τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ειδικά ως προς την ύπαρξη κατάλληλου νοσηλευτικού
ιδρύµατος, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: α. Γνωµάτευση νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. ή νοσοκοµείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή άλλου νοσηλευτικού ιδρύµατος που
εποπτεύεται από τον αρµόδιο Υπουργό ή τον διοικητή της οικείας υγειονοµικής περιφέρειας για το είδος της νόσου, β. βεβαίωση της εποπτεύουσας υγειονοµικής αρχής του τόπου όπου
υπηρετεί ο δικαστικός υπάλληλος ότι δεν υπάρχει κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυµα για την αντιµετώπιση της νόσου και γ. βεβαίωση νοσοκοµείου ή κλινικής του τόπου όπου ζητεί να µετατεθεί
ο υπάλληλος ότι διαθέτει κατάλληλη υποδοµή προς αντιµετώπιση του νοσήµατος.
2. Η µετάθεση για λόγους υγείας διενεργείται σε κενή οργα-
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νική θέση, στον τόπο στον οποίο ζήτησε να µετατεθεί ο δικαστικός υπάλληλος. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στον τόπο
αυτόν, η µετάθεση γίνεται στον πλησιέστερο τόπο, στον οποίο
υπάρχει κενή οργανική θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία, εφόσον
συντρέχουν οι αναγκαίες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
υγείας προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχει κενή θέση σε τόπο στον
οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο δικαστικός υπάλληλος µετατίθεται ως υπεράριθµος στον τόπο στον οποίο ζήτησε
να µετατεθεί, και καταλαµβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που
θα κενωθεί.
3. Ως προστατευόµενα µέλη του δικαστικού υπαλλήλου, για
την εφαρµογή των παρ. 1 και 2, θεωρούνται: α) ο ή η σύζυγος ή
το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης, β) τα άγαµα τέκνα που
δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους
ή το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος, εφόσον φοιτούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν ποσοστό
αναπηρίας πάνω από 67%, γ) οι γονείς και των δύο συζύγων η
µερών συµφώνου συµβίωσης, εφόσον έχουν συµπληρώσει το
εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, ή ανεξάρτητα από ηλικία, αν ο ένας έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Οι γονείς
θεωρούνται προστατευόµενα µέλη εφόσον κατοικούν στον ίδιο
τόπο µε τον δικαστικό υπάλληλο.
4. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπονται στην παρ. 3 θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους
κατά το οποίο διενεργείται η µετάθεση, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας γέννησης.
5. Η µετάθεση για λόγους υγείας πραγµατοποιείται µέσα σε
ένα (1) µήνα από την περιέλευση στην υπηρεσία των πιστοποιητικών της παρ. 1.
Άρθρο 151
Μετάθεση για συνυπηρέτηση
1. Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για συνυπηρέτηση διενεργείται στις εξής περιπτώσεις:
α) αν ο ή η σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης
υπηρετεί ή εργάζεται, µε οποιαδήποτε σχέση, στο Δηµόσιο ή σε
φορέα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) ή είναι
άµισθος δηµόσιος υπάλληλος ή λειτουργός, β) αν ο ή η σύζυγος
ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης είναι επαγγελµατίας ή
εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα επί δύο (2) τουλάχιστον έτη στον
τόπο στον οποίο ο υπάλληλος ζητά να µετατεθεί.
2. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της περ. α) της παρ. 1 αποδεικνύεται µε βεβαίωση της υπηρεσίας ή του φορέα του δηµόσιου τοµέα. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της περ. β) της παρ.
1 αποδεικνύεται µε βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού συλλόγου ή επιµελητηρίου ή µε βεβαίωση άσκησης επιχείρησης από
την αρµόδια φορολογική αρχή, αν πρόκειται για επαγγελµατία,
και µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση
του εργοδότη, αν πρόκειται για εργαζόµενο στον ιδιωτικό τοµέα.
3. Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για συνυπηρέτηση επιτρέπεται µόνο µέσα στην ελληνική επικράτεια. Η µετάθεση διενεργείται σε γραµµατεία δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή σε υπηρεσία
που λειτουργεί στον δήµο στον οποίο υπηρετεί ή εργάζεται ο ή
η σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης. Αν δεν υπάρχει δικαστική υπηρεσία ή αν δεν υπάρχει κενή θέση στον ίδιο
δήµο, ο δικαστικός υπάλληλος µπορεί να µετατεθεί στην πλησιέστερη προς τον δήµο αυτό γραµµατεία ή υπηρεσία.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.
2298/1995 (Α’ 62), οι µεταθέσεις για συνυπηρέτηση διενεργούνται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση ή προβλέπεται ότι θα
κενωθεί οργανική θέση, έως τις 31 Δεκεµβρίου του έτους κατά
το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Η µετάθεση πραγµατοποιείται
µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης ή από την
ηµεροµηνία κατά την οποία θα κενωθεί η θέση.
5. Νέα µετάθεση για συνυπηρέτηση δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει τριετία από την προηγούµενη, εκτός αν ζητείται µετάθεση
σε παραµεθόρια περιοχή.
6. Η µετάθεση δικαστικού υπαλλήλου, ύστερα από αίτησή του,
σε παραµεθόρια περιοχή µε σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων
ή µερών συµφώνου συµβίωσης είναι υποχρεωτική.
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Άρθρο 152
Μετάθεση για λόγους σπουδών
1. Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για λόγους σπουδών διενεργείται αν ο ίδιος ή µέλος της οικογένειάς του που δεν έχει
συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας του
σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.
2. Μετάθεση για λόγους σπουδών διενεργείται σε κενή οργανική θέση.
3. Δικαστικός υπάλληλος που µετατίθεται σύµφωνα µε τις παρ.
1 και 2 δεν επιτρέπεται να υποβάλει νέα αίτηση µετάθεσης για
οποιονδήποτε λόγο, πριν παρέλθει τριετία, εκτός αν πρόκειται
για µετάθεση για λόγους υγείας.
Άρθρο 153
Αµοιβαία µετάθεση
1. Αµοιβαία µετάθεση διενεργείται µεταξύ δικαστικών υπαλλήλων κατά την παρ. 4 του άρθρου 20. Η αµοιβαία µετάθεση δεν
επιτρέπεται κατά την τελευταία τριετία πριν από την αυτοδίκαιη
αποχώρησή τους από την υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 219.
2. Δικαστικός υπάλληλος που µετατίθεται σύµφωνα µε την
παρ. 1, δεν επιτρέπεται να υποβάλει νέα αίτηση µετάθεσης, για
οποιονδήποτε λόγο, πριν παρέλθει τριετία, εκτός αν πρόκειται
για µετάθεση για λόγους υγείας.
Άρθρο 154
Μετάθεση για σπουδαίο λόγο
Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για σπουδαίο λόγο διενεργείται µόνο εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση. Σπουδαίος
λόγος θεωρείται και η κατάργηση της οργανικής θέσης του
υπαλλήλου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 21.
Άρθρο 155
Προτεραιότητα µεταθέσεων
1. Οι µεταθέσεις µε αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου διενεργούνται υποχρεωτικώς πριν από τις µεταθέσεις για λόγους υπηρεσιακούς, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 149, και
κατά τη σειρά που αναγράφονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου,
µε εξαίρεση τις µεταθέσεις της περ. δ), οι οποίες µπορούν να γίνονται οποτεδήποτε.
2. Αν έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις για µετάθεση,
κατ’ εφαρµογή των περ. β), γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 149,
για την επιλογή µεταξύ των αιτήσεων καθεµιάς από τις περιπτώσεις αυτές, το υπηρεσιακό συµβούλιο εκτιµά ιδίως την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων που
υπέβαλαν αίτηση, τις οικονοµικές συνθήκες διαβίωσής τους, την
ηλικία, τον χρόνο υπηρεσίας στον τόπο στον οποίο υπηρετούν
και τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.
Άρθρο 156
Απόσπαση
1. Η απόσπαση, δηλαδή η αποµάκρυνση µόνιµου υπαλλήλου
για ορισµένο χρονικό διάστηµα από την υπηρεσία στην οποία
ανήκει η οργανική θέση που κατέχει και η ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων στη γραµµατεία άλλου δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή
σε υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε υπηρεσία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου άλλης περιφερειακής ενότητας ή στη
Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή στις
οµάδες διοίκησης έργου πληροφοριακών συστηµάτων των δικαστηρίων, διενεργείται για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών
αναγκών προσωρινού χαρακτήρα και αφορά στην άσκηση καθηκόντων κλάδου για τον οποίο ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Απόσπαση για σοβαρούς
προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι
ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.
2. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου οργά-
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νου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από σύµφωνη γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλίου, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει
ο δικαστικός υπάλληλος. Αν η γραµµατεία ή η υπηρεσία, στην
οποία πρόκειται να αποσπασθεί ο δικαστικός υπάλληλος, υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται σύµφωνη γνώµη και του συµβουλίου αυτού.
3. Εφόσον υφίσταται σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη, οι δικαστικοί υπάλληλοι µπορούν να αποσπώνται στην κεντρική υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η απόσπαση διενεργείται µε
πράξη του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο δικαστικός υπάλληλος.
4. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβεί το ένα
(1) έτος. Παράταση επιτρέπεται µόνο επί ένα (1) έτος ακόµη, µε
την ίδια διαδικασία. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε
συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην
οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά.
5. Νέα απόσπαση του ίδιου δικαστικού υπαλλήλου δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούµενης.
6. Για την απόσπαση συνεκτιµώνται από το υπηρεσιακό συµβούλιο η αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου, ο τόπος της κατοικίας του, η κατάσταση της υγείας του, η προσωπική και
οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση µε τον ή τη σύζυγο ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης.
7. Μετά τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ο δικαστικός
υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς στην οργανική του θέση.
8. Η απόσπαση µπορεί να παύσει οποτεδήποτε πριν από τη
λήξη του χρονικού ορίου της παρ. 4 για λόγους αναγόµενους
στην υπηρεσία.
9. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου πριν
από τη µονιµοποίησή του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου πριν από τη µονιµοποίησή του, για
την κάλυψη συγκεκριµένης και επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε άλλο τρόπο.
10. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου που
έχει επιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας, εάν προηγουµένως δεν έχει γίνει δεκτή αίτηση απαλλαγής του από τα εν
λόγω καθήκοντα. Αν ο αποσπασµένος δικαστικός υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας, παύει αυτοδικαίως
η απόσπαση από την τοποθέτησή του ως προϊσταµένου.
11. Διατάξεις που προβλέπουν την απόσπαση στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο,
στα δικαστήρια των άρθρων 88 και 99 του Συντάγµατος, στην
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης ή σε παραµεθόριες περιοχές για λόγους συνυπηρέτησης συζύγων ή µερών συµφώνου συµβίωσης,
καθώς και διατάξεις που προβλέπουν την αποστολή και απόσπαση οποιουδήποτε προσώπου από το Δηµόσιο και τους οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών µελών της, καθώς και σε διεθνείς
και περιφερειακούς οργανισµούς, όπως και σε γραµµατείες διεθνών συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων συνεργασίας διατηρούνται σε ισχύ.
12. Η παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και η παρ.
10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010, η οποία διατηρήθηκε σε
ισχύ µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224)
εφαρµόζονται και στους δικαστικούς υπαλλήλους.
13. Ειδικές διατάξεις καθ’ ο µέρος αφορούν σε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων από το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
στο Ελεγκτικό Συνέδριο διατηρούνται σε ισχύ.
14. α) Κατ’ εξαίρεση, µε την επιφύλαξη της Π.Υ.Σ. 19/8.2.1990
(Α’ 16), που κυρώθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 (Α’ 33)
και του άρθρου 2 του ν. 1895/1990 (Α’ 116), δικαστικοί υπάλληλοι, µέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί του συνόλου των
υπηρετούντων, δύνανται να διατίθενται για τη γραµµατειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών και των Ελλήνων βουλευτών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µετά από σύµφωνη γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλίου, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει
ο δικαστικός υπάλληλος. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 46 του ν.
4622/2019, µε κοινή απόφαση του Υπουργού υποδοχής και του
Υπουργού Δικαιοσύνης, µετά από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο δικαστικός υπάλληλος, δύνανται να αποσπώνται δικαστικοί
υπάλληλοι στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και στα ιδιαίτερα γραφεία µελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών.
β) Σε κάθε µέλος της Κυβέρνησης, υφυπουργό, βουλευτή ή
Έλληνα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπεται η
διάθεση ή απόσπαση, κατά περίπτωση, κατ’ εφαρµογή της περ.
α), ενός (1) µόνον δικαστικού υπαλλήλου. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση ή διάθεση προϊσταµένων διεύθυνσης ή τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου ή δικαστικού υπαλλήλου που είναι ο µοναδικός
που υπηρετεί στον κλάδο ή στην ειδικότητα.
Η απόσπαση ή διάθεση παύει αυτοδικαίως και ο δικαστικός
υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντα της οργανικής του
θέσης όταν το µέλος της Κυβέρνησης, υφυπουργός, βουλευτής
ή Έλληνας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο γραφείο του οποίου έχει αποσπασθεί ή διατεθεί, αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητά του και εφόσον αυτός δεν
επαναδιορισθεί ως µέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός ή δεν
επανεκλεγεί ως βουλευτής ή ευρωβουλευτής.
Δεν επιτρέπεται η απόσπαση ή διάθεση του ίδιου δικαστικού
υπαλλήλου σε γραφείο άλλου µέλους της Κυβέρνησης, υφυπουργού, βουλευτή ή ευρωβουλευτή, πριν από τη συµπλήρωση
µιας βουλευτικής περιόδου από την επιστροφή του στην υπηρεσία όπου υπηρετεί.
Ο χρόνος της απόσπασης ή διάθεσης θεωρείται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή διατίθενται κατ’ εφαρµογή
της παρούσας εξακολουθούν να µισθοδοτούνται και να εξελίσσονται υπηρεσιακώς βάσει του υπηρεσιακού καθεστώτος των
υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικώς.
Άρθρο 157
Μετάταξη
1. Μετάταξη δικαστικού υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου ή άλλου τοµέα επιτρέπεται
µε αίτησή του για κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, µετά
τη συµπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας στον κλάδο στον οποίο
ανήκει, εφόσον ο δικαστικός υπάλληλος έχει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για τη θέση στην οποία µετατάσσεται. Η µετάταξη δικαστικού υπαλλήλου στην ίδια κατηγορία του ίδιου
κλάδου άλλου τοµέα επιτρέπεται µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και διαβιβάζεται υποχρεωτικά στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός
εάν αυτή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιµη.
2. Μετάταξη δικαστικού υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου ή άλλου τοµέα επιτρέπεται µε αίτησή
του, µετά τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας, εφόσον
απέκτησε τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για τη θέση αυτή
µετά την υποβολή της αίτησης συµµετοχής του στη διαδικασία
επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 11 ή µετά τη συµπλήρωση οκταετούς δηµόσιας υπηρεσίας, εφόσον κατείχε πριν από την υποβολή της αίτησης συµµετοχής του στη διαδικασία αυτή τα τυπικά
προσόντα της θέσης στην οποία επιθυµεί να µεταταγεί.
3. Η µετάταξη δικαστικού υπαλλήλου διενεργείται µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δηµοσιεύεται, σε περίληψη, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. Για τη µετάταξη σε θέση της γραµµατείας ή υπηρεσίας
δικαστηρίου ή εισαγγελίας που ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου
υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται σύµφωνη γνώµη και του
συµβουλίου αυτού, το οποίο επιλαµβάνεται µετά την εξασφάλιση
θετικής σύµφωνης γνώµης από το αρχικό συµβούλιο.
4. Για τη µετάταξη κατά τις παρ. 1 και 3 συνεκτιµώνται και τα
ουσιαστικά προσόντα του δικαστικού υπαλλήλου.
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5. Οι δικαστικοί υπάλληλοι µετατάσσονται µε τον βαθµό τον
οποίο κατέχουν. Αν ο εισαγωγικός βαθµός του κλάδου στον
οποίο µετατάσσεται ο υπάλληλος είναι ανώτερος του βαθµού
που κατέχει, µετατάσσεται µε τον εισαγωγικό αυτό βαθµό. Ο
χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθµό µε τον οποίο ο
υπάλληλος µετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον
βαθµό της θέσης στην οποία µετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί
µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
Άρθρο 158
Ένταξη
1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που έχουν πριν από τον διορισµό
τους χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται, µετά
τη µονιµοποίησή τους, έως τον µεθεπόµενο του εισαγωγικού
βαθµό, ανάλογα µε τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, ύστερα
από κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου. Για την ένταξη εκδίδεται
πράξη της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που
έχει διανυθεί στο Δηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και
οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας ή άλλου κράτους
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που µε βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για βαθµολογική εξέλιξη.
3. Για την ένταξη λαµβάνεται υπόψη µόνο η υπηρεσία που έχει
διανυθεί πριν από τον διορισµό µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο δικαστικός υπάλληλος κατά τον χρόνο
της ένταξης.
4. Εφόσον η ένταξη του δικαστικού υπαλλήλου γίνεται στον µεθεπόµενο του εισαγωγικού βαθµό, ο χρόνος που πλεονάζει δεν
λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική εξέλιξή του.
5. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, προϋπηρεσία έως επτά (7) έτη
που έχει διανυθεί πριν από τον διορισµό του δικαστικού υπαλλήλου εκτός του δηµόσιου τοµέα λαµβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Για τους όρους, τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της
προϋπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους
δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΓΙΑ
Άρθρο 159
Διαθεσιµότητα
1. Ο δικαστικός υπάλληλος ο οποίος έχει τριετή τουλάχιστον
υπηρεσία τίθεται, αυτεπαγγέλτως ή µε αίτησή του, σε διαθεσιµότητα λόγω ασθενείας που παρατείνεται πέρα από τον χρόνο
αναρρωτικής άδειας που προβλέπεται από το άρθρο 106, είναι
όµως ιάσιµη. Για τη σχετική κρίση εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις που ισχύουν για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Η πράξη µε την οποία ο δικαστικός υπάλληλος τίθεται σε
διαθεσιµότητα εκδίδεται από το αρµόδιο για τον διορισµό όργανο, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου.
2. Η διαθεσιµότητα αρχίζει µετά τη λήξη της αναρρωτικής
άδειας και δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά το ένα (1) έτος. Για
δυσίατα νοσήµατα η διαθεσιµότητα δεν µπορεί να υπερβεί τα
δύο (2) έτη.
3. Τον τελευταίο µήνα πριν συµπληρωθεί το ανώτατο όριο διαθεσιµότητας, το όργανο που είναι αρµόδιο κατά τις διατάξεις
που ισχύουν για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους γνωµοδοτεί αν ο δικαστικός υπάλληλος είναι ικανός ή όχι να αναλάβει αµέσως τα καθήκοντά του. Αν το όργανο αυτό γνωµατεύσει
αρνητικά, ο δικαστικός υπάλληλος, εφόσον έχει εξαντλήσει τον
κατά την παρ. 2 χρόνο διαθεσιµότητας, απολύεται σύµφωνα µε
το άρθρο 217. Ύστερα από αίτησή του ή και αυτεπαγγέλτως ο
δικαστικός υπάλληλος µπορεί να παραπεµφθεί για εξέταση στην
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υγειονοµική επιτροπή και πριν από τη λήξη του χρόνου της διαθεσιµότητας. Σε περίπτωση αρνητικής γνωµάτευσης η διαθεσιµότητα διατηρείται µέχρι τη λήξη της διάρκειάς της.
Άρθρο 160
Συνέπειες διαθεσιµότητας
1. Κατά τον χρόνο της διαθεσιµότητας ο δικαστικός υπάλληλος λαµβάνει το 75% των αποδοχών του.
2. Η θέση σε διαθεσιµότητα συνεπάγεται την παύση κάθε παρεπόµενης απασχόλησης την οποία έχει ο δικαστικός υπάλληλος
λόγω της ιδιότητάς του.
Άρθρο 161
Αυτοδίκαιη θέση σε αργία
1. Τίθεται αυτοδικαίως σε αργία: α) ο δικαστικός υπάλληλος ο
οποίος τελεί σε προσωρινή κράτηση ή εκτίει ποινή φυλάκισης ή
κάθειρξης, έστω και αν απολύθηκε µε εγγύηση, β) εκείνος στον
οποίο µε δικαστική απόφαση επιβλήθηκε παρεπόµενη ποινή οριστικής παύσης, αν έχει ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης και
γ) εκείνος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης από πρωτοβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο.
2. Στην περ. γ’ της παρ. 1 η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση
της απόφασης του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού οργάνου και
λήγει αυτοδικαίως την ηµέρα συµπλήρωσης της προθεσµίας
άσκησης προσφυγής στο δευτεροβάθµιο πειθαρχικό όργανο ή,
εφόσον ασκηθεί προσφυγή, την ηµέρα κατά την οποία εκδίδεται
η απόφαση του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού οργάνου.
3. Ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στα καθήκοντά του αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε
αργία.
4. Για τη θέση του δικαστικού υπαλλήλου σε αργία και την επάνοδο στα καθήκοντά του, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρµόδιο για τον διορισµό όργανο.
Άρθρο 162
Δυνητική θέση σε αργία
1. Μπορεί να τεθεί σε αργία ο δικαστικός υπάλληλος, κατά του
οποίου: α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα το οποίο µπορεί να επισύρει την οριστική παύση από την υπηρεσία, β) έχει
ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα το οποίο µπορεί να
επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή γ) αποδίδεται άτακτη
διαχείριση µε αιτιολογηµένη έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή
άλλου αρµόδιου οργάνου.
2. Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αργία, το υπηρεσιακό συµβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει για τη συνέχισή της ή µη.
3. Η πράξη µε την οποία ο δικαστικός υπάλληλος τίθεται σε
δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του, εκδίδεται
από το αρµόδιο για τον διορισµό όργανο, ύστερα από απόφαση
του υπηρεσιακού συµβουλίου. Για τη θέση σε δυνητική αργία ή
την παράτασή της απαιτείται προηγούµενη ακρόαση του δικαστικού υπαλλήλου από το υπηρεσιακό συµβούλιο. Κατά την
ακρόαση ο υπάλληλος µπορεί να παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε µετά είτε δια πληρεξούσιου δικηγόρου.
4. Στην περ. γ’ της παρ. 1 ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται
αυτοδικαίως στα καθήκοντά του, αν µέσα σε έξι (6) µήνες από
τη θέση του σε αργία δεν ασκηθεί εναντίον του ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Για την επάνοδο του δικαστικού υπαλλήλου στην
υπηρεσία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρµόδιο για τον
διορισµό του όργανο.
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
Ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από
την κοινοποίηση σχετικής πράξης επαναφοράς ή αυτοδικαίως
στην περίπτωση της παρ. 4 ή από την τελεσιδικία της ποινικής
απόφασης, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται παύση ή της πειθαρχικής απόφασης, εφόσον µε αυτή δεν επιβάλλεται η ποινή της
οριστικής παύσης.
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Άρθρο 163
Αποδοχές αργίας
1. Ο δικαστικός υπάλληλος που διατελεί σε κατάσταση αργίας
απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόµενων καθηκόντων του.
2. Στον δικαστικό υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας
καταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ή µέρος
αυτού µπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου, εφόσον απαλλαγεί
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιµωρηθεί µε πειθαρχική
ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιµη η υπόνοια για έκνοµη διαχείριση, επιστρέφεται το µέρος των
αποδοχών που παρακρατήθηκε.
3. Ο δικαστικός υπάλληλος, που τίθεται αυτοδικαίως σε αργία
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης για
το παράπτωµα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση
των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας.
4. Αν πιθανολογείται σοβαρά κίνδυνος βιοπορισµού του υπαλλήλου ή της οικογένειάς του ή προστατευόµενων µελών αυτού,
το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί, κατ’ αίτηση του υπαλλήλου, να διατάξει, ως προσωρινό µέτρο, την αύξηση των αποδοχών της αργίας µέχρι το 75% των νόµιµων αποδοχών του. Στις
περιπτώσεις που το ζήτηµα της αργίας είναι εκκρεµές ενώπιον
πειθαρχικού η υπηρεσιακού συµβουλίου, το συµβούλιο αυτό
είναι αρµόδιο και για την εξέταση του σχετικού αιτήµατος του
υπαλλήλου σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
Άρθρο 164
Αναστολή άσκησης καθηκόντων
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες διακυβεύεται
το συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί να επιβληθεί στον δικαστικό
υπάλληλο, µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου για την άσκηση
της πειθαρχικής δίωξης οργάνου, το µέτρο της αναστολής της
άσκησης των καθηκόντων του. Η πράξη αυτή µε τα υφιστάµενα
σχετικά στοιχεία αποστέλλεται αµελλητί στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο, το οποίο συνέρχεται µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από τη λήψη της πράξης και αποφασίζει αν θα τεθεί ο δικαστικός υπάλληλος σε αργία σύµφωνα µε το άρθρο 162. Το
µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως από την έκδοση της απόφασης του υπηρεσιακού συµβουλίου ή µε την πάροδο της παραπάνω δεκαπενθήµερης
προθεσµίας, χωρίς να έχει εκδοθεί η απόφαση του συµβουλίου.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 165
Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. Πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, η οποία µπορεί να καταλογιστεί στον δικαστικό υπάλληλο.
Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον παρόντα, τις διοικητικές πράξεις, τις
οδηγίες των προϊσταµένων, καθώς και από τη φύση της υπηρεσίας και τη συµπεριφορά που οφείλει να έχει ο δικαστικός υπάλληλος µέσα και έξω από αυτήν, ώστε να µην θίγεται το κύρος
της. Το υπαλληλικό καθήκον δεν επιβάλλει στον δικαστικό υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς το Σύνταγµα και
τους νόµους, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 113.
2. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι ιδίως:
α) Πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης
του Συντάγµατος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δηµοκρατία.
β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους

ειδικούς νόµους.
γ) Η αναξιοπρεπής ή ανάρµοστη ή ανάξια για δικαστικό υπάλληλο διαγωγή εντός και εκτός υπηρεσίας. Σε καµία περίπτωση
αυτή καθαυτή η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής
δράσης δεν συνιστά τέτοια διαγωγή.
δ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων.
ε) Η άρνηση ή η παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.
στ) Η αµέλεια και η πληµµελής ή µη έγκαιρη εκπλήρωση του
καθήκοντος.
ζ) Η άσκηση επαγγέλµατος ή η εκτέλεση έργου µε αµοιβή
χωρίς προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας.
η) Η απείθεια και η άρνηση συµµόρφωσης στις νόµιµες εντολές των προϊσταµένων.
θ) Η δηµοσίως, εγγράφως ή προφορικώς, άσκηση κριτικής
των πράξεων της προϊσταµένης αρχής, εφόσον από δόλο ή
βαριά αµέλεια χρησιµοποιούνται προδήλως ανακριβή στοιχεία ή
χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις.
ι) Η ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους δικαστικούς λειτουργούς, τους υπαλλήλους της γραµµατείας ή υπηρεσίας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και τους πολίτες.
ια) Η µη εξυπηρέτηση των πολιτών και η µη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
ιβ) Η αδικαιολόγητη προτίµηση νεότερων υποθέσεων και η παραµέληση παλαιοτέρων.
ιγ) Η σύνταξη αναµφίβολα µεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων, καθώς και η παράλειψη κατάρτισης έκθεσης αξιολόγησης.
ιδ) Η αναληθής δήλωση της περιουσιακής κατάστασης ή η µη
υποβολή της, όταν απαιτείται από τον νόµο.
ιε) Η παράβαση του καθήκοντος της εχεµύθειας.
ιστ) Η χρησιµοποίηση της υπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο δικαστικός υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας
ή της θέσης του, για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων
του ίδιου ή άλλων προσώπων.
ιζ) Η αποδοχή από τον δικαστικό υπάλληλο οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος που προέρχεται από πρόσωπο του
οποίου τις υποθέσεις χειρίζεται ή πρόκειται να χειριστεί κατά την
άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, έστω και αν δεν συνιστά δωροδοκία.
ιη) Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης ή εγκατάλειψης ή η
παράνοµη χρήση πράγµατος, το οποίο ανήκει στην υπηρεσία.
ιθ) Η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή για την πρόκληση µαταίωσης ή τη µαταίωση
διαταγής της υπηρεσίας.
κ) Η άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία, την οποία διενεργεί η αρχή στην οποία ανήκει ο δικαστικός
υπάλληλος ή επιτροπή µέλος της οποίας είναι ο δικαστικός υπάλληλος.
κα) Η άρνηση του δικαστικού υπαλλήλου να ικανοποιήσει το
δικαίωµα των πολιτών να λαµβάνουν γνώση εγγράφων και άλλων
στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία.
κβ) Η αδικαιολόγητη παράλειψη παρουσίασης για ιατρική εξέταση.
κγ) Η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταµένου να ελέγχει την τήρησή του.
κδ) Η κατάθεση, η χρήση, η συµπερίληψη και η διατήρηση
στον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευµένου ή παραποιηµένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαίωσης.
κε) Η παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 94.
κστ) Η παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 114.
3. Διατάξεις που προβλέπουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα
παραµένουν σε ισχύ.
Άρθρο 166
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους δικαστικούς
υπαλλήλους είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,
β) το πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µηνών,
γ) η στέρηση του δικαιώµατος µισθολογικής εξέλιξης σε κλι-
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µάκια από ένα (1) έως πέντε (5)
έτη,
δ) η στέρηση του δικαιώµατος για προαγωγή από ένα (1) έως
πέντε (5) έτη,
ε) η αφαίρεση της άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου,
στ) ο υποβιβασµός έως δύο (2) βαθµούς, όχι όµως κάτω από
τον εισαγωγικό βαθµό της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 20,
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) µήνες µε
πλήρη στέρηση αποδοχών και, η) η οριστική παύση.
2. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί µόνο για
τα ακόλουθα παραπτώµατα:
α) παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόµους,
β) αποδοχή από τον δικαστικό υπάλληλο οποιασδήποτε υλικής
εύνοιας ή ανταλλάγµατος που προέρχεται από πρόσωπο του
οποίου τις υποθέσεις χειρίζεται ή πρόκειται να χειριστεί κατά την
άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, έστω και αν δεν συνιστά δωροδοκία,
γ) χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για δικαστικό υπάλληλο διαγωγή, εντός και εκτός της υπηρεσίας,
δ) παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας
ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή
πάνω από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1)
έτους ή πάνω από πενήντα (50) εργάσιµες ηµέρες εντός µίας τριετίας,
στ) ιδιαιτέρως σοβαρή απείθεια,
ζ) εµµονή στην αδικαιολόγητη παράλειψη παρουσίασης για ιατρική εξέταση,
η) για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, αν κατά την προηγούµενη της διάπραξής του διετία είχαν επιβληθεί στον δικαστικό
υπάλληλο τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές, ανώτερες του
προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός ή κατά το προηγούµενο της
διάπραξής του έτος είχε τιµωρηθεί για το ίδιο παράπτωµα µε
ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός.
3. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε δικαστικό υπάλληλο συνεκτιµώνται ιδίως οι ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσης του παραπτώµατος, η βαρύτητα αυτού, ο εξακολουθητικός ή
µη χαρακτήρας του, η προσωπικότητα του δικαστικού υπαλλήλου,
ο βαθµός της υπαιτιότητάς του, η επίδειξη µεταµέλειας, η υποτροπή, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα, όπως προκύπτει από
το προσωπικό του µητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 167
Δίωξη και τιµωρία πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Η δίωξη και τιµωρία των πειθαρχικών παραπτωµάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. Η παράβαση του καθήκοντος αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
2. Κατ’ εξαίρεση για παραπτώµατα που δικαιολογούν την ποινή
της επίπληξης, η πειθαρχική δίωξη απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµόδιου για την άσκησή της οργάνου, το οποίο λαµβάνει υπόψη, αφενός το συµφέρον της υπηρεσίας και αφετέρου τις
συνθήκες διάπραξης του παραπτώµατος και την υπηρεσιακή διαγωγή του δικαστικού υπαλλήλου. Αν το αρµόδιο όργανο αποφασίσει να µην ασκήσει δίωξη, υποχρεούται να ενηµερώσει, µε
αιτιολογηµένη έκθεσή του, τον προϊστάµενο ή το τριµελές συµβούλιο διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ο δικαστικός υπάλληλος. Αντίγραφο
της έκθεσης χορηγείται στον δικαστικό υπάλληλο.
Άρθρο 168
Ανακοίνωση πειθαρχικών παραπτωµάτων
Οι πρόεδροι των δικαστηρίων, οι εισαγγελείς, οι ανακριτές,
οι εντεταλµένοι δικαστές, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρα-
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τείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων µόλις διαπιστώσουν
ή περιέλθει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε γνώση
τους πειθαρχικό παράπτωµα δικαστικού υπαλλήλου, το ανακοινώνουν στο αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο, διαβιβάζοντας, συγχρόνως, τα υφιστάµενα σχετικά
στοιχεία.
Άρθρο 169
Πειθαρχικά παραπτώµατα τελούµενα στο ακροατήριο
Σχετικά µε πειθαρχικά παραπτώµατα που διαπράττονται στο
ακροατήριο συντάσσεται από το δικαστήριο σχετικό πρακτικό,
το οποίο διαβιβάζεται εντός τριών (3) ηµερών στο αρµόδιο για
την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο, το οποίο ασκεί την
αρµοδιότητά του χωρίς καθυστέρηση.
Άρθρο 170
Συνεκδίκαση πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα του ίδιου δικαστικού υπαλλήλου, για τα οποία έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, πριν
εκδοθεί οριστική απόφαση για κάποιο από αυτά, συνεκδικάζονται
υποχρεωτικά από το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο.
2. Δικαστικοί υπάλληλοι που διώκονται για το ίδιο ή για συναφή
πειθαρχικά παραπτώµατα κρίνονται ενιαίως από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα.
3. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, αν τα όργανα, στα οποία
ανήκει η αρµοδιότητα να επιληφθούν, είναι διαφορετικά, αρµόδιο
είναι: α) µεταξύ µονοµελούς πειθαρχικού οργάνου και υπηρεσιακού συµβουλίου το τελευταίο, β) µεταξύ περισσότερων µονοµελών πειθαρχικών οργάνων ή µεταξύ περισσότερων υπηρεσιακών
συµβουλίων, εκείνο που έχει επιληφθεί πρώτο. Στην αρµοδιότητα
του πενταµελούς δικαστικού συµβουλίου υπάγονται και όλα τα
συναφή πειθαρχικά παραπτώµατα.
Άρθρο 171
Σχέση της πειθαρχικής µε την ποινική δίκη
1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από
την ποινική ή άλλη δίκη.
2. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το
πειθαρχικό όργανο όµως µπορεί µε απόφασή του, η οποία είναι
ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την
αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν υπερβαίνει το
ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωµα προκάλεσε δηµόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας.
3. Τα πειθαρχικά όργανα δεσµεύονται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα µόνο ως προς την ύπαρξη ή την
ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος.
4. Η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται, µε τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 208:
α) αν µετά την έκδοση της τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης
µε την οποία ο δικαστικός υπάλληλος απαλλάσσεται ή τιµωρείται
µε ποινή κατώτερη της οριστικής παύσης, εκδοθεί για την ίδια
πράξη ή παράλειψη αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού
δικαστηρίου από την αιτιολογία της οποίας προκύπτουν πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική και υποκειµενική
υπόσταση παραπτώµατος το οποίο δικαιολογεί κατά την παρ.
2 του άρθρου 166 την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης,
β) αν µετά την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής πειθαρχικής
απόφασης εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα για την ίδια
πράξη ή παράλειψη,
γ) αν µετά την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής πειθαρχικής
απόφασης ανατραπεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδεικτική δύναµη στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη ή αν αποκαλυφθούν γεγονότα που δεν είχαν ληφθεί υπόψη ή αποδεικτικά
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στοιχεία, τα οποία ο δικαστικός υπάλληλος δεν γνώριζε ή δεν µπορούσε να προσκοµίσει κατά την αρχική πειθαρχική δίκη, εφόσον
από τα γεγονότα ή τα στοιχεία αυτά κλονίζεται κατά τρόπο προφανή η αιτιολογία της πειθαρχικής απόφασης και,
δ) αν κρίθηκε µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ότι η τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση
εκδόθηκε κατά παραβίαση δικαιώµατος που αφορά στον δίκαιο
χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού
δικαίου της Σύµβασης.
5. Η εισαγγελική αρχή υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως
στην προϊσταµένη αρχή του δικαστικού υπαλλήλου κάθε ποινική
δίωξη που ασκείται κατ’ αυτού. Ο γραµµατέας του δικαστηρίου ή
του δικαστικού συµβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως
στην ίδια αρχή τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά βουλεύµατα σε
κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόµενες σε κάθε
βαθµό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις που
αφορούν στον δικαστικό υπάλληλο. Σε περίπτωση εγκλεισµού σε
σωφρονιστικό κατάστηµα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί
τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στην προϊσταµένη αρχή του δικαστικού υπαλλήλου.
Άρθρο 172
Μη συρροή ποινών - Απαγόρευση δεύτερης δίωξης
και περισσότερων ποινών για το ίδιο αδίκηµα
1. Δεν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα.
2. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωµα επιβάλλεται µία µόνο πειθαρχική ποινή.
3. Αν το πειθαρχικό όργανο επιλαµβάνεται για περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, µε την πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται
µία µόνο ποινή σε κάθε δικαστικό υπάλληλο, για την επιµέτρηση
της οποίας λαµβάνονται υπόψη όλα τα παραπτώµατα του διωκοµένου.
Άρθρο 173
Αυτοτέλεια κολασίµου του πειθαρχικού παραπτώµατος
Σε περίπτωση αποκατάστασης, χάριτος ή άρσης µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κολασίµου ή άρσης ή µεταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το πειθαρχικώς
κολάσιµο της πράξης, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου
47 του Συντάγµατος.
Άρθρο 174
Εφαρµογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου και της
ποινικής δικονοµίας
1. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου και
συνάδουν µε τη φύση και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.
2. Εφαρµόζονται, ιδίως, οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν:
α) στους λόγους άρσης ή αποκλεισµού του αδίκου της πράξης
και της ικανότητας προς καταλογισµό,
β) στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής,
γ) στην έµπρακτη µετάνοια,
δ) στο δικαίωµα σιγής του διωκοµένου,
ε) στην πραγµατική και νοµική πλάνη,
στ) στο τεκµήριο της αθωότητας του διωκοµένου,
ζ) την προστασία των δικαιολογηµένων συµφερόντων του διωκοµένου ή της υπηρεσίας για τη διατύπωση δυσµενών κρίσεων
και εκφράσεων ή τη διενέργεια εκδηλώσεων εκ µέρους του εν
λόγω υπαλλήλου.
Άρθρο 175
Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
Ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας ως προς τον αποκλεισµό, την

εξαίρεση και την αποχή δικαστικών λειτουργών, τις εκθέσεις, τις
επιδόσεις και κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες, τα αποδεικτικά
µέσα, την αυτοψία, την πραγµατογνωµοσύνη, τους τεχνικούς
συµβούλους, τους µάρτυρες, τους διερµηνείς και την εξέταση
του κατηγορουµένου εφαρµόζεται αναλόγως στην πειθαρχική
δίκη, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα.
Άρθρο 176
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 166 παραγράφονται µετά πέντε (5) έτη και τα λοιπά
µετά δύο (2) έτη από την ηµέρα που διαπράχθηκαν.
2. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή.
Στην περίπτωση αυτή, τα πειθαρχικά παραπτώµατα που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 166 παραγράφονται µετά επτά (7)
έτη και τα λοιπά µετά τρία (3) έτη από την ηµέρα που διαπράχθηκαν, αν κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν εκδοθεί πειθαρχική
απόφαση σε πρώτο βαθµό.
3. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό
αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν εξαλειφθεί το αξιόποινο του τελευταίου λόγω παραγραφής. Για τα πειθαρχικά αυτά παραπτώµατα οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας αναστέλλουν την
παραγραφή τους.
4. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται από
την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώµατος, µε το οποίο αποσκοπείται η απόκρυψη ή µαταίωση της πειθαρχικής δίωξης για το
πρώτο. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωµα παραγράφεται, όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο µεταγενέστερο της παραγραφής του
πρώτου.
Άρθρο 177
Λήξη πειθαρχικής ευθύνης
1. Ο δικαστικός υπάλληλος που απέβαλε την υπαλληλική ιδιότητα µε οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς. Αν όµως
κατά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης έχει ασκηθεί πειθαρχική
δίωξη ή έχει αρχίσει ένορκη διοικητική εξέταση από το αρµόδιο
για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης όργανο ή έχει διαταχθεί η διενέργεια από άλλο δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο
ένορκης διοικητικής εξέτασης ή έχει αρχίσει προκαταρκτική
έρευνα, κατά την οποία ο δικαστικός υπάλληλος έχει κληθεί να
δώσει εξηγήσεις, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται και µετά τη
λύση της υπαλληλικής σχέσης, µε εξαίρεση την περίπτωση του
θανάτου. Σε περίπτωση κατά την οποία συνεχίζεται η πειθαρχική
διαδικασία, αν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, παραµένει ανεκτέλεστη. Κατ’ εξαίρεση εκτελείται απόφαση, µε την οποία επιβάλλεται: α) ποινή υποβιβασµού κατά µισθολογικά κλιµάκια, η
οποία συνεπάγεται, υποχρεωτικώς, αναµόρφωση της απόφασης
κανονισµού σύνταξης του δικαστικού υπαλλήλου που τιµωρήθηκε
και β) ποινή προστίµου, το ποσό του οποίου εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα για την Είσπραξη Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.) αποκλειστικά από τον δικαστικό υπάλληλο που τιµωρήθηκε και όχι από τους κληρονόµους του.
2. Η βαθµολογική ή η µισθολογική εξέλιξη δεν αίρει το πειθαρχικώς κολάσιµο του παραπτώµατος που διέπραξε ο δικαστικός
υπάλληλος πριν από αυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 178
Αρµόδιο όργανο για την πειθαρχική δίωξη
1. Αρµόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραµµατείας ή υπηρεσίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, αντίστοιχα, που
αναδεικνύονται, µε τον αναπληρωτή τους, µε κλήρωση, η οποία
διενεργείται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Δεκεµβρίου κάθε
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έτους, µε επιµέλεια του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του
δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, µεταξύ όλων των δικαστών ή εισαγγελέων, κατά περίπτωση, που υπηρετούν στο δικαστήριο ή την
εισαγγελία, πλην του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία
ή του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης. Για την
κλήρωση εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία που προβλέπεται
από τις διατάξεις για την κλήρωση των µελών των Ανώτατων Δικαστικών Συµβουλίων. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 180, την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο µόνος δικαστής ή εισαγγελέας που υπηρετεί. Αρµόδιος για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και της Γενικής Επιτροπείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι ο νεότερος Αντεπίτροπος. Πειθαρχική δίωξη µπορεί επίσης να ασκεί για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας του ο υπάλληλος που διευθύνει τη
γραµµατεία δικαστηρίου ή την εισαγγελία. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο την αρµοδιότητα αυτή ασκούν οι γενικοί συντονιστές.
2. Οι δικαστές και εισαγγελείς που αναδεικνύονται σύµφωνα µε
την παρ. 1 είναι αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης δικαστικών υπαλλήλων κατά το επόµενο ηµερολογιακό έτος.
3. Αν το αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο που ορίζεται κατά την παρ. 1 δεν ολοκληρώσει τις ενέργειές
του σε συγκεκριµένη πειθαρχική υπόθεση µέχρι τη λήξη του
έτους, για το οποίο έχει οριστεί, διατηρεί την αρµοδιότητά του για
την υπόθεση αυτή έως ότου περατώσει το έργο του.
4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης µπορεί να παραγγείλει πειθαρχική
δίωξη κάθε δικαστικού υπαλλήλου.
5. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων µπορούν να
παραγγείλουν την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά δικαστικών
υπαλλήλων που υπηρετούν στα αντίστοιχα δικαστήρια και υπηρεσίες. Την ίδια παραγγελία µπορούν να απευθύνουν και τα αρµόδια
πειθαρχικά συµβούλια.

που κατά νόµο µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, αρµόδιο να επιληφθεί είναι, κατά περίπτωση, το πρωτοβάθµιο
ή δευτεροβάθµιο δικαστικό συµβούλιο του άρθρου 88. Για τα παραπτώµατα αυτά, το δικαστικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει
οποιαδήποτε ποινή.
2. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης για παράπτωµα
που, κατά νόµο, δεν µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής
παύσης, αρµόδιο να επιληφθεί είναι, κατά περίπτωση, το πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο υπηρεσιακό συµβούλιο του άρθρου 88.
3. Εάν το υπηρεσιακό συµβούλιο, πενταµελές ή επταµελές, κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωµα που έχει εισαχθεί ενώπιόν του
µπορεί, κατά νόµο, να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης,
υποχρεούται να παραπέµψει την υπόθεση στο αντίστοιχο δικαστικό συµβούλιο.
4. Το δικαστικό συµβούλιο στο οποίο έχει εισαχθεί πειθαρχική
υπόθεση είτε µετά από άσκηση πειθαρχικής δίωξης είτε κατά παραποµπή από υπηρεσιακό συµβούλιο, εάν κρίνει ότι το πειθαρχικό
παράπτωµα επισύρει, κατά νόµο, πειθαρχική ποινή κατώτερη της
οριστικής παύσης µπορεί, εκτιµώντας τις περιστάσεις, είτε να κρατήσει και να εκδικάσει την υπόθεση είτε να την παραπέµψει στο
αντίστοιχο υπηρεσιακό συµβούλιο. Η απόφαση αυτή είναι δεσµευτική για το υπηρεσιακό συµβούλιο.

Άρθρο 179
Πειθαρχικά όργανα

Για την άρση της σύγκρουσης αρµοδιότητας µεταξύ πειθαρχικών συµβουλίων, αρµόδιο είναι για µεν τους δικαστικούς υπαλλήλους των γραµµατειών πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και
εισαγγελιών το ποινικό τµήµα του Αρείου Πάγου και, αν λειτουργούν περισσότερα ποινικά τµήµατα, το πρώτο κατά σειρά αρίθµησης από αυτά, για δε τους υπαλλήλους των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων το τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας που είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων των υπαλλήλων. Τα τµήµατα αυτά επιλαµβάνονται
ύστερα από αίτηση του οργάνου που ασκεί την πειθαρχική δίωξη
ή του διωκοµένου και εκδικάζουν την υπόθεση σε συµβούλιο.

1. Μονοµελή πειθαρχικά όργανα είναι οι προϊστάµενοι ή οι πρόεδροι των τριµελών συµβουλίων διεύθυνσης των δικαστηρίων και
των εισαγγελιών, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Γενικός Επίτροπος των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.
2. Πολυµελή πειθαρχικά όργανα είναι τα υπηρεσιακά ή δικαστικά συµβούλια, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 181.
Άρθρο 180
Μονοµελή πειθαρχικά όργανα
1. Οι προϊστάµενοι ή οι πρόεδροι των τριµελών συµβουλίων διεύθυνσης των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Γενικός Επίτροπος
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ασκούν πειθαρχική δικαιοδοσία στους δικαστικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών, στις οποίες
προΐστανται. Ειδικώς για τους υπαλλήλους της γραµµατείας δικαστηρίων ή εισαγγελιών στα οποία υπηρετεί ένας δικαστής ή εισαγγελέας, την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί ο προϊστάµενος ή ο
πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του αµέσως
ανώτερου δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, αντιστοίχως.
2. Τα µονοµελή πειθαρχικά όργανα µπορούν να επιβάλουν, µε
αιτιολογηµένη απόφασή τους, την ποινή της έγγραφης επίπληξης
ή του προστίµου έως και του ενός δευτέρου (1/2) των µηνιαίων
αποδοχών του δικαστικού υπαλλήλου.
Άρθρο 181
Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης για παράπτωµα

Άρθρο 182
Αρµοδιότητα κατά τόπο
Αρµόδιο κατά τόπο πειθαρχικό όργανο είναι εκείνο στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκουν οι υπάλληλοι της γραµµατείας ή
της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε µε οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση ή κατάσταση ο δικαστικός υπάλληλος κατά τον
χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώµατος. Σε περίπτωση
απόσπασης του δικαστικού υπαλλήλου σε µη δικαστική υπηρεσία, αρµόδιο είναι το πειθαρχικό όργανο της γραµµατείας ή υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.
Άρθρο 183
Σύγκρουση αρµοδιοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 184
Διαδικασίες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων
Αν υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος από δικαστικό υπάλληλο, διενεργείται προκαταρκτική έρευνα ή ένορκη διοικητική εξέταση, σύµφωνα µε τα
επόµενα άρθρα.
Άρθρο 185
Προκαταρκτική έρευνα
1. Προκαταρκτική έρευνα είναι η άτυπη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος και οι συνθήκες τέλεσής του και διενεργείται είτε
από το αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο
είτε µε παραγγελία του από άλλο δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο µε βαθµό Α’ τον οποίο ορίζει ο ίδιος.
2. Εκείνος που διενεργεί την προκαταρκτική έρευνα ζητεί έγ-
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γραφες ή προφορικές εξηγήσεις από τον δικαστικό υπάλληλο
που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα. Δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες ή τη διαβίβαση συναφών στοιχείων από κάθε αρχή, µεριµνά για τη συγκέντρωση των
αποδεικτικών στοιχείων και εξετάζει µάρτυρες χωρίς όρκο, αν το
κρίνει αναγκαίο. Ο καλούµενος να δώσει έγγραφες εξηγήσεις
έχει δικαίωµα να λάβει προηγουµένως γνώση όλων των στοιχείων που τον αφορούν και να έχει τη συµπαράσταση δικηγόρου.
Για την προκαταρκτική έρευνα συντάσσεται έκθεση, της οποίας
το πόρισµα είναι αιτιολογηµένο.
3. Αν, κατά την κρίση του δικαστικού λειτουργού που ασκεί την
πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση
µε ένορκη διοικητική εξέταση, αυτή διενεργείται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 186.

2. Αν τα πρόσωπα στα οποία υποβάλλεται η πράξη αρχειοθέτησης σύµφωνα µε την παρ. 1, κρίνουν ότι συντρέχει ανάγκη περαιτέρω έρευνας της υπόθεσης, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της πράξης παραγγέλλουν στο αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης όργανο να διενεργήσει κατά περίπτωση ένορκη διοικητική εξέταση
ή συµπληρωµατική ένορκη διοικητική εξέταση, σύµφωνα µε το
άρθρο 186.

Άρθρο 186
Ένορκη διοικητική εξέταση

1. Το αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο,
αν κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής,
συντάσσει πειθαρχική αγωγή και δίδει την παραγγελία για επίδοσή της στον διωκόµενο δικαστικό υπάλληλο.
2. Η πειθαρχική αγωγή περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο και τα
υπηρεσιακά στοιχεία του διωκοµένου και β) τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία στοιχειοθετούν το πειθαρχικό παράπτωµα και
τις διατάξεις που το προβλέπουν.
3. Η πειθαρχική αγωγή απευθύνεται στο µονοµελές πειθαρχικό
όργανο ή στο πειθαρχικό συµβούλιο, κατά την κρίση του αρµόδιου για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης οργάνου, και συνοδεύεται από τον πειθαρχικό φάκελο.

1. Ένορκη διοικητική εξέταση ενεργείται κάθε φορά που η
υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί
στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώµατος και τον προσδιορισµό των προσώπων που
ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από
τις οποίες αυτό έχει τελεστεί.
2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται είτε από το αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο είτε µε παραγγελία του από δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο µε
βαθµό Α’, τον οποίο ορίζει το ίδιο. Το όργανο που διενεργεί την
ένορκη διοικητική εξέταση δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες
και στοιχεία από κάθε αρχή, φροντίζει για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και εξετάζει ενόρκως µάρτυρες, αν το κρίνει
αναγκαίο.
3. Κατά τη διενέργεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ο δικαστικός υπάλληλος που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα δικαιούται να ζητήσει εγγράφως την εξέταση
έως τριών (3) µαρτύρων.
4. Αφού συγκεντρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία, καλείται
υποχρεωτικώς ο δικαστικός υπάλληλος που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα για την παροχή εγγράφων εξηγήσεων, µε κλήση που του επιδίδεται. Με την κλήση αυτή
τάσσεται προθεσµία για την παροχή των εξηγήσεων, η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5) και µεγαλύτερη από
δέκα (10) ηµέρες. Η µη προσέλευσή του ή η άρνησή του να εξεταστεί δεν εµποδίζει την πρόοδο της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Κατά την παροχή των εξηγήσεων ο υπάλληλος δικαιούται
να παρίσταται µε πληρεξούσιο δικηγόρο.
5. Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται να λάβει γνώση και αντίγραφα των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου πριν από την
παροχή εξηγήσεων.
6. Η ένορκη διοικητική εξέταση περατώνεται µε αιτιολογηµένη
έκθεση του δικαστικού λειτουργού ή του δικαστικού υπαλλήλου
που τη διενεργεί. Ο φάκελος που σχηµατίζεται διαβιβάζεται αµέσως στο αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο, αν έχει διενεργήσει άλλο την ένορκη διοικητική εξέταση.
Άρθρο 187
Θέση πειθαρχικής υπόθεσης στο αρχείο
1. Αν, ύστερα από τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ή
ένορκης διοικητικής εξέτασης, δεν πιθανολογείται πράξη ή παράλειψη που συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα ή αν τα πραγµατικά
περιστατικά που βεβαιώνονται δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση λόγω εξάλειψης του κολασίµου ή λήξης της πειθαρχικής
ευθύνης, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη
του αρµοδίου για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης οργάνου,
η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον προϊστάµενο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στον Γενικό
Επίτροπο των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Άρθρο 188
Πειθαρχική αγωγή

Άρθρο 189
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται µε την επίδοση της πειθαρχικής
αγωγής στο διωκόµενο δικαστικό υπάλληλο.
2. Αντίγραφο της πειθαρχικής αγωγής υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση στον προϊστάµενο ή στον πρόεδρο του τριµελούς
συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή τον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον
Γενικό Επίτροπο των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το δικαστήριο, εισαγγελία ή υπηρεσία,
στην οποία υπηρετεί ο διωκόµενος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 190
Διαδικασία στα µονοµελή πειθαρχικά όργανα
1. Το µονοµελές πειθαρχικό όργανο, µόλις περιέλθουν σε αυτό
η πειθαρχική αγωγή και ο πειθαρχικός φάκελος, επιµελείται για
την επίδοση της πειθαρχικής αγωγής στον διωκόµενο δικαστικό
υπάλληλο και τον καλεί να απολογηθεί εγγράφως ή και προφορικώς µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στην κλήση και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5) ηµέρες από την επίδοση της
κλήσης. Η οριζόµενη προθεσµία µπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτηση του διωκοµένου έως πέντε (5) ηµέρες. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του οργάνου αυτού, ο υπάλληλος δικαιούται να
λαµβάνει γνώση του πειθαρχικού φακέλου και να παρίσταται µε
πληρεξούσιο δικηγόρο. Η µη προσέλευση του διωκοµένου ή η
άρνηση του να απολογηθεί δεν εµποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης.
2. Στις αποφάσεις των µονοµελών πειθαρχικών οργάνων εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 202.
Άρθρο 191
Ορισµός εισηγητή στο πειθαρχικό συµβούλιο -Κλήση διωκοµένου σε απολογία
1. Αν η πειθαρχική αγωγή απευθύνεται στο πειθαρχικό συµβούλιο, ο πρόεδρός του ορίζει ένα από τα µέλη του ως εισηγητή.
Η σχετική πράξη µε αντίγραφο της πειθαρχικής αγωγής επιδίδεται στον διωκόµενο δικαστικό υπάλληλο.
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2. Ο εισηγητής αντικαθίσταται, αν κωλύεται. Ο διωκόµενος
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την επίδοση της πράξης µπορεί να
ζητήσει την εξαίρεση του εισηγητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εισηγητής αντικαθίσταται, αν το πειθαρχικό συµβούλιο, χωρίς τη
συµµετοχή του, δεχθεί το αίτηµα. Αίτηση εξαίρεσης του εισηγητή που ορίστηκε σε αντικατάσταση εκείνου ο οποίος εξαιρέθηκε, δεν επιτρέπεται.
3. Ο εισηγητής καλεί τον διωκόµενο σε απολογία. Στην κλήση
τάσσεται εύλογη προθεσµία, όχι µικρότερη από πέντε (5) ηµέρες, που µπορεί, µε αίτηση του διωκοµένου, να παραταθεί για
δέκα (10) ηµέρες το πολύ. Κατά το χρονικό διάστηµα από την
επίδοση της κλήσης έως τη συζήτηση της υπόθεσης, ο διωκόµενος λογίζεται ότι είναι σε άδεια επί ένα δεκαήµερο, αν το δηλώσει
εγγράφως στον προϊστάµενό του.
4. Ο διωκόµενος δικαιούται να λάβει γνώση του πειθαρχικού
φακέλου και να ζητήσει αντίγραφο των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Η γνώση ή η χορήγηση αντιγράφων βεβαιώνεται
µε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον γραµµατέα του
πειθαρχικού συµβουλίου και τον διωκόµενο. Άρνηση του διωκοµένου να υπογράψει βεβαιώνεται από τον γραµµατέα στην έκθεση, που, στην περίπτωση αυτήν, υπογράφεται µόνο από αυτόν.
5. Η απολογία είναι πάντοτε έγγραφη και εγχειρίζεται στον εισηγητή, ο οποίος χορηγεί έγγραφη απόδειξη παραλαβής ή κατατίθεται στον προϊστάµενο της υπηρεσίας του διωκοµένου, ο
οποίος τη διαβιβάζει αµέσως στο αρµόδιο συµβούλιο ή αποστέλλεται στον εισηγητή µε συστηµένη επιστολή. Στην απολογία επισυνάπτονται όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του ο διωκόµενος, ο
οποίος µπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή εύλογη προθεσµία
για να υποβάλει συµπληρωµατικά στοιχεία. Στην απολογία µπορεί να προταθεί η εξέταση µαρτύρων που δεν υπερβαίνουν τους
πέντε (5).
Άρθρο 192
Ανάκριση
1. Αν µετά την απολογία του διωκοµένου δικαστικού υπαλλήλου τα στοιχεία του φακέλου κριθούν από τον πρόεδρο επαρκή
για να εισαχθεί η υπόθεση στο πειθαρχικό συµβούλιο, ενεργούνται όσα ορίζονται στα άρθρα 199 και επόµενα. Αν κριθούν ανεπαρκή, ο πρόεδρος διατάσσει τη διενέργεια ανάκρισης από τον
εισηγητή της υπόθεσης.
2. Η ανάκριση αποβλέπει στη συλλογή κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου και στη διερεύνηση όλων των πραγµατικών
περιστατικών για τον σχηµατισµό της κρίσης του πειθαρχικού
συµβουλίου.
Άρθρο 193
Ανακριτικές πράξεις
1. Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η εξέταση µαρτύρων, β) η εξέταση του διωκοµένου, γ) η αυτοψία, δ) η πραγµατογνωµοσύνη
και ε) η αναζήτηση εγγράφων και άλλων στοιχείων. Για τις τέσσερις πρώτες από τις πράξεις αυτές συντάσσεται έκθεση, η
οποία υπογράφεται από τον δικαστικό λειτουργό που διενεργεί
την ανάκριση και τα πρόσωπα που συµπράττουν στην ανακριτική
πράξη. Άρνηση των τελευταίων να υπογράψουν βεβαιώνεται
στην έκθεση, η οποία στην περίπτωση αυτή υπογράφεται µόνο
από τον δικαστικό λειτουργό που διενεργεί την ανάκριση.
2. Δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανακριτικής πράξης
θέµα που κατά τον νόµο καλύπτεται: α) από το απόρρητο της
υπηρεσίας, εκτός αν συναινεί η αρµόδια αρχή και β) από το επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο.
3. Ο εισηγητής διενεργεί αυτοπροσώπως τις ανακριτικές πράξεις στην έδρα του. Αν πρόκειται να διενεργηθεί ανακριτική
πράξη έξω από την έδρα του, ο εισηγητής µπορεί να παραγγείλει
τη διενέργειά της από δικαστικό λειτουργό που υπηρετεί στην
περιφέρεια, στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί η πράξη.
4. Μετά το πέρας των ανακριτικών πράξεων ο διωκόµενος καλείται να λάβει γνώση του πειθαρχικού φακέλου.
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Άρθρο 194
Μάρτυρες
1. Οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 209 και επόµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, στον τόπο της κατοικίας ή της διαµονής τους, εκτός αν
δηλώσουν ότι επιθυµούν να εξεταστούν στην έδρα του εισηγητή.
2. Η µη εµφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης µάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία τιµωρείται κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα.
Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του µάρτυρα µε τον διωκόµενο δικαστικό υπάλληλο σε ευθεία γραµµή ή σε πλάγια
γραµµή µέχρι και τον δεύτερο βαθµό.
3. Η εξέταση µαρτύρων πέρα από εκείνους τους οποίους δικαιούται να προτείνει ο διωκόµενος, σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 191, απόκειται στην κρίση του εισηγητή.
Άρθρο 195
Εξέταση διωκοµένου
Κατά την ανάκριση εξετάζεται ανωµοτί ο διωκόµενος δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος δικαιούται να λάβει γνώση, πριν από
την εξέτασή του, των στοιχείων του φακέλου και να παρίσταται
µε δικηγόρο. Η µη προσέλευση ή η άρνηση του διωκοµένου να
εξεταστεί δεν εµποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.
Άρθρο 196
Αυτοψία
Η αυτοψία ενεργείται µε την παρουσία γραµµατέα, είτε από
τον εισηγητή είτε, αν αυτός το προτείνει, από ολόκληρο το πειθαρχικό συµβούλιο, για να διαπιστωθούν οι πραγµατικές συνθήκες τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώµατος ή άλλα συναφή µε
αυτό στοιχεία. Η εξέταση δηµόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων ή
άλλων στοιχείων, που έχουν κατατεθεί σε δηµόσια αρχή, ενεργείται στο γραφείο στο οποίο φυλάσσονται.
Άρθρο 197
Πραγµατογνωµοσύνη
Ως πραγµατογνώµονες ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί ή δηµόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή επιστήµονες ή τεχνικοί, από τον πίνακα του άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας. Οι αµοιβές των πραγµατογνωµόνων εκκαθαρίζονται από τον πρόεδρο του πειθαρχικού συµβουλίου και καταβάλλονται από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις για το δηµόσιο
λογιστικό, µετά τη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης. Οι
πραγµατογνώµονες, πριν από τη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης, ορκίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 194 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 198
Αναζήτηση εγγράφων και άλλων στοιχείων
1. Ο εισηγητής δικαιούται να ζητήσει από κάθε δηµόσια αρχή
την παροχή στοιχείων ή την αποστολή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για θέµατα που ανάγονται στην αρµοδιότητά της ή αντιγράφων των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της.
2. Ο εισηγητής δικαιούται επίσης να ζητήσει έγγραφα και στοιχεία, τα οποία κατέχει ιδιώτης. Τα έγγραφα και στοιχεία αυτά επιστρέφονται υποχρεωτικά µετά το τέλος της πειθαρχικής δίκης.
Ο εισηγητής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από αίτηση του ιδιώτη,
να χορηγήσει ατελώς, εκτός από απόδειξη παραλαβής και επίσηµο αντίγραφο ή απόσπασµα των εγγράφων, τα οποία παρέλαβε. Έγγραφα ή στοιχεία που είναι αναγκαία στον ιδιώτη για
την εξυπηρέτηση υποθέσεών του, εξετάζονται στον τόπο, στον
οποίο βρίσκονται.
3. Η άρνηση παροχής στοιχείων σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2
τιµωρείται κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα.
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Άρθρο 199
Ορισµός συνεδρίασης - Κλήση του διωκοµένου
µετά την ανάκριση
1. Μετά το τέλος της ανάκρισης και τη σύνταξη του σχετικού
πορίσµατος, ο πρόεδρος του συµβουλίου, αφού λάβει τη δικογραφία, ορίζει µε πράξη του ηµεροµηνία για τη συζήτηση της
υπόθεσης ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου. Η πράξη αυτή
κοινοποιείται σε όλα τα µέλη του συµβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συζήτησης της υπόθεσης.
Η πράξη επιδίδεται και στον διωκόµενο δικαστικό υπάλληλο µε
κλήση να προσέλθει για να λάβει γνώση και αντίγραφα των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου και για να παραστεί κατά τη συζήτηση. Η κλήση επιδίδεται δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την ηµέρα της συζήτησης. Η µη προσέλευση του διωκοµένου δεν εµποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας.
2. Ο διωκόµενος δικαιούται να ζητήσει την εξέταση έως πέντε
(5) µαρτύρων, τους οποίους καλεί ο πρόεδρος ενώπιον του συµβουλίου. Ο πρόεδρος µπορεί αυτεπαγγέλτως να καλέσει και
κάθε άλλον µάρτυρα τον οποίο κρίνει αναγκαίο.
Άρθρο 200
Διαδικασία στα πειθαρχικά συµβούλια
1. Η διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθµιων πειθαρχικών συµβουλίων είναι µυστική. Οι συνεδριάσεις των δευτεροβάθµιων πειθαρχικών συµβουλίων είναι δηµόσιες, εφαρµοζοµένης της παρ.
7 του άρθρου 89.
2. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου ο
διωκόµενος υπάλληλος έχει δικαίωµα να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου.
3. Αν o διωκόµενος δικαστικός υπάλληλος δεν παραστεί όπως
προβλέπεται στην παρ. 2 κατά τη συζήτηση και δεν έχει κλητευθεί νοµίµως ή αν δεν προσέλθει από ανυπέρβλητο κώλυµα, ορίζεται νέα ηµεροµηνία για συζήτηση. Το συµβούλιο µπορεί, και
αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, να αναβάλει για µία µόνο
φορά τη συζήτηση λόγω της µη προσέλευσης του διωκοµένου ή
µάρτυρα του οποίου η εµφάνιση κρίνεται αναγκαία ή για άλλο
σπουδαίο λόγο. Αν δεν συντρέχει περίπτωση αναβολής, το συµβούλιο προχωρεί στη συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία
του διωκοµένου.
4. Ο διωκόµενος µπορεί, µε έγγραφη αίτησή του, να ζητήσει
την εξαίρεση µελών του πειθαρχικού συµβουλίου µε την προϋπόθεση ότι µε τα υπόλοιπα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά,
υπάρχει απαρτία. Η αίτηση αυτή που υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, περιέχει
κατά τρόπο σαφή και συγκεκριµένο τους λόγους της εξαίρεσης
και συνοδεύεται από τα στοιχεία µε τα οποία αυτοί αποδεικνύονται. Για την αίτηση εξαίρεσης το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει αιτιολογηµένα, µε συµµετοχή των νόµιµων αναπληρωτών
των µελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση. Τα µέλη που εξαιρούνται αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά τους. Αν εξαιρεθεί το τακτικό και το αναπληρωµατικό του µέλος, το συµβούλιο
συνεδριάζει µε τα υπόλοιπα µέλη του εφόσον έχει απαρτία. Η
εξαίρεση αναπληρωµατικού µέλους µπορεί να ζητηθεί και την
ηµέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή το συµβούλιο
αποφασίζει αµέσως επί της αιτήσεως εξαιρέσεως µε τα υπόλοιπα µέλη του.
5. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εισηγητής διαβάζει την
πειθαρχική αγωγή και το πόρισµα της ανάκρισης, αν έχει διενεργηθεί. Στη συνέχεια καλούνται για εξέταση οι µάρτυρες και, αν
πρόκειται για δικαστικά συµβούλια της παρ. 1 του άρθρου 88, δίνεται ο λόγος στους εκπροσώπους των δικαστικών υπαλλήλων.
Ακολούθως ο διωκόµενος αναπτύσσει προφορικά την απολογία
του και απαντά στα ερωτήµατα των µελών του συµβουλίου. Τις
απόψεις του αναπτύσσει και ο παριστάµενος δικηγόρος. Ο πρόεδρος µπορεί να χορηγήσει στον διωκόµενο προθεσµία έως
τριών (3) ηµερών για την υποβολή υποµνήµατος. Με το υπόµνηµα δεν επιτρέπεται να προβάλλονται νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί.
6. Ο πρόεδρος του συµβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, απευ-

θύνει ερωτήσεις και δίνει την άδεια στα µέλη του συµβουλίου,
στον διωκόµενο και στον παριστάµενο δικηγόρο του να υποβάλουν ερωτήσεις.
7. Για τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συµβουλίου συντάσσεται από τον γραµµατέα πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
αυτόν και τον πρόεδρο. Το πρακτικό περιέχει σε συντοµία τις καταθέσεις των µαρτύρων, την άποψη των εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων, αν πρόκειται για δικαστικά συµβούλια της
παρ. 1 του άρθρου 88, την προφορική απολογία του διωκοµένου,
καθώς και έκθεση για κάθε αξιόλογο γεγονός που έλαβε χώρα
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο πρόεδρος µπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του διωκοµένου, να διατάξει
την αυτολεξεί καταχώριση ουσιωδών µερών των καταθέσεων ή
δηλώσεων που γίνονται κατά τη συνεδρίαση.
8. Το συµβούλιο εκτιµά ελευθέρως τα αποδεικτικά στοιχεία.
Αν κρίνει ότι αυτά είναι ανεπαρκή, µπορεί µε απόφασή του, η
οποία επιδίδεται στον διωκόµενο, να διατάξει τη συµπλήρωση
των αποδείξεων. Αν αποφασιστεί η διενέργεια αυτοψίας, αυτή
διενεργείται από το συµβούλιο. Όταν συµπληρωθούν οι αποδείξεις σύµφωνα µε όσα διατάσσονται µε την απόφαση, επαναλαµβάνεται η κύρια διαδικασία.
9. Αν κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται για κάποιο ζήτηµα περισσότερες από δύο γνώµες, µε αποτέλεσµα να µην σχηµατίζεται πλειοψηφία, τα µέλη που ψήφισαν υπέρ της δυσµενέστερης
για τον διωκόµενο γνώµης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αµέσως ευνοϊκότερη.
10. Ο δικαστικός λειτουργός που άσκησε την πειθαρχική δίωξη
δεν επιτρέπεται να συµµετέχει στο πειθαρχικό συµβούλιο που
εκδικάζει το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα.
11. Η υπηρεσία του δικαστικού υπαλλήλου υποχρεούται να
του χορηγεί ανάλογη άδεια για να προσέλθει ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου κατά την κρίση της υπόθεσής του.
12. Κατά τη διαδικασία ενώπιον των δικαστικών πειθαρχικών
συµβουλίων καλούνται υποχρεωτικά να παραστούν οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων. Οι τελευταίοι έχουν δικαίωµα να
λάβουν γνώση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συλλεγεί, να απευθύνουν ερωτήσεις στους µάρτυρες και στον διωκόµενο δικαστικό υπάλληλο και να διατυπώσουν τις απόψεις
τους, οι οποίες καταχωρίζονται στο πρακτικό της παρ. 7. Οι εκπρόσωπο των δικαστικών υπαλλήλων αποχωρούν πριν από την
έναρξη της διάσκεψης.
Άρθρο 201
Συνεκδίκαση και χωρισµός πειθαρχικών υποθέσεων
1. Τα πειθαρχικά συµβούλια µπορούν σε κάθε στάση της διαδικασίας να διατάξουν τη συνεκδίκαση ή τον χωρισµό περισσότερων πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιόν τους.
2. Σε περίπτωση συνεκδίκασης υποθέσεων που ανήκουν στην
αρµοδιότητα διαφορετικών πειθαρχικών οργάνων, εφαρµόζεται
το άρθρο 170.
Άρθρο 202
Απόφαση
1. Το σχέδιο της απόφασης συντάσσεται από τον εισηγητή και
υπογράφεται από τον ίδιο και τον πρόεδρο. Το πρωτότυπο της
απόφασης υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα και
καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων
πειθαρχικών συµβουλίων δεν απαγγέλλονται σε δηµόσια συνεδρίαση. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθµιων πειθαρχικών συµβουλίων απαγγέλλονται σε δηµόσια συνεδρίαση.
2. Η απόφαση περιέχει τη σύνθεση του συµβουλίου, το ονοµατεπώνυµο των εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων που
παρέστησαν ή βεβαίωση του γεγονότος ότι κλήθηκαν νοµίµως
και δεν παρέστησαν, το ονοµατεπώνυµο και τον βαθµό του διωκοµένου, µνεία για την παράστασή του ή τη νόµιµη κλήτευσή
του, το ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό του δελτίου ταυτότητας
του οικείου δικηγορικού συλλόγου του δικηγόρου που παραστάθηκε, περίληψη του αποδιδόµενου παραπτώµατος και της απολογίας µε τους ουσιώδεις ισχυρισµούς του διωκοµένου,
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αιτιολογικό ως προς τη διαπίστωση ή µη της τέλεσης του παραπτώµατος και την επιµέτρηση της ποινής και διατακτικό. Καταχωρίζεται, επίσης, η γνώµη της µειοψηφίας.
3. Η οριστική απόφαση επιδίδεται, µε επιµέλεια του γραµµατέα, στον διωκόµενο δικαστικό υπάλληλο, στον προϊστάµενο ή
στον πρόεδρο του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της υπηρεσίας, στην οποίο υπηρετεί
ο διωκόµενος, και σε όσους έχουν δικαίωµα έφεσης.
4. Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.
Άρθρο 203
Τέλη και έξοδα πειθαρχικής διαδικασίας
Η πειθαρχική διαδικασία διενεργείται ατελώς. Έξοδα δεν επιδικάζονται ούτε σε βάρος του διωκοµένου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 204
Έφεση κατά των αποφάσεων µονοµελών
πειθαρχικών οργάνων
1. Έφεση κατά των αποφάσεων των µονοµελών πειθαρχικών
οργάνων ασκούν:
α) Ο δικαστικός υπάλληλος κατά της απόφασης µε την οποία
τιµωρήθηκε πειθαρχικώς ή απαλλάχθηκε µε µειωτική αιτιολογία.
β) Το αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο
κατά οποιασδήποτε απόφασης.
γ) Ο προϊστάµενος ή ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου
διεύθυνσης του αµέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας,
αντιστοίχως, κατά οποιασδήποτε απόφασης. Κατά των αποφάσεων των διευθυνόντων εφετεία ή εισαγγελίες εφετών ή προέδρων του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης των εφετείων και
των εισαγγελιών τους αφενός και των διοικητικών εφετείων αφετέρου, έφεση ασκούν ο πρόεδρος του επταµελούς υπηρεσιακού
συµβουλίου του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, αντιστοίχως.
δ) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά οποιασδήποτε απόφασης.
2. Η έφεση του δικαστικού υπαλλήλου ασκείται µε κατάθεση
στον γραµµατέα του κατά το άρθρο 205 αρµόδιου πειθαρχικού
συµβουλίου ή στον γραµµατέα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή στον προϊστάµενο της υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ή
σε ελληνική προξενική αρχή της αλλοδαπής. Η έφεση των προσώπων που αναφέρονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 ασκείται
µε κατάθεση ή αποστολή στον γραµµατέα του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου. Ως προς την προθεσµία για την άσκηση της
έφεσης και το µεταβιβαστικό και ανασταλτικό αποτέλεσµά της
εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 206.
Άρθρο 205
Αρµόδιο δευτεροβάθµιο όργανο
1. Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, η κατά το άρθρο
204 έφεση ασκείται ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου του οικείου εφετείου.
2. Η έφεση κατά της απόφασης διευθύνοντος ή προέδρου του
τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης εφετείου, διοικητικού εφετείου ή εισαγγελίας εφετών ασκείται ενώπιον του πενταµελούς
πειθαρχικού συµβουλίου του οικείου ανώτατου δικαστηρίου.
3. Η έφεση κατά της απόφασης του Γενικού Επιτρόπου των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ασκείται ενώπιον του επταµελούς πειθαρχικού συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας.
4. Η έφεση κατά της απόφασης των προέδρων των ανώτατων
δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ασκείται
ενώπιον του επταµελούς πειθαρχικού συµβουλίου του οικείου
ανώτατου δικαστηρίου.
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Άρθρο 206
Έφεση κατά των αποφάσεων
των πειθαρχικών συµβουλίων
1. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που εκδίδονται
σε πρώτο βαθµό υπόκεινται σε έφεση.
2. Δικαίωµα έφεσης έχουν:
α) Ο δικαστικός υπάλληλος κατά απόφασης µε την οποία τιµωρήθηκε πειθαρχικώς ή απαλλάχθηκε µε µειωτική αιτιολογία.
β) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και το αρµόδιο για την άσκηση
της πειθαρχικής δίωξης όργανο κατά οποιασδήποτε απόφασης.
3. Η έφεση του δικαστικού υπαλλήλου ασκείται µέσα σε ένα
(1) µήνα από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου ή την πλήρη γνώση αυτής από
τον υπάλληλο και ασκείται µε κατάθεση στον γραµµατέα του
συµβουλίου αυτού ή µε αποστολή σε αυτόν µε συστηµένη επιστολή ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, σύµφωνα µε το άρθρο
10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), ή
µε ηλεκτρονικό µέσο, εφόσον φέρει εγκεκριµένη ηλεκτρονική
υπογραφή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου
2014, σχετικά µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες
εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (L 257). Η
έφεση που έχει υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι
κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου
από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη
ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και εγκεκριµένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και περιέχει και την έκθεση
κατάθεσης. Η έφεση µπορεί επίσης να κατατεθεί στον γραµµατέα του δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή στον προϊστάµενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ή στον προϊστάµενο ελληνικής
προξενικής αρχής της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι
να την αποστείλουν, χωρίς καθυστέρηση, στον γραµµατέα του
συµβουλίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση. Η
παραπάνω προθεσµία για την άσκηση της έφεσης παρεκτείνεται
κατά ένα (1) µήνα για όσους διαµένουν στο εξωτερικό.
4. Η έφεση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του αρµόδιου για
την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης οργάνου ασκείται µέσα σε
ένα (1) µήνα από την περιέλευση σε αυτούς της απόφασης του
πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου, και πάντως όχι µετά την
πάροδο τριών (3) µηνών από την έκδοσή της, µε κατάθεση στον
γραµµατέα του συµβουλίου αυτού ή µε αποστολή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ή µε ηλεκτρονικό µέσο, εφόσον φέρει
εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 910/2014. Η έφεση που έχει υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα
θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα
του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που
φέρει προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και εγκεκριµένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, και περιέχει
και την έκθεση κατάθεσης.
5. Με την έφεση προβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου λόγοι
ορισµένοι, µε τους οποίους προσδιορίζονται µε σαφήνεια και
πληρότητα συγκεκριµένες νοµικές ή πραγµατικές πληµµέλειες
που αποδίδονται στην εκκαλούµενη απόφαση.
6. Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση µεταβιβάζεται στο
κατά το άρθρο 88 αρµόδιο δευτεροβάθµιο συµβούλιο, το οποίο
δεν µπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του διωκοµένου, αν έχει
ασκηθεί έφεση µόνο υπέρ αυτού.
7. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει την άµεση εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, αν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος,
εκτός εάν µε αυτή έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 207
Διαδικασία στα δευτεροβάθµια πειθαρχικά συµβούλια
Ως προς τη διαδικασία ενώπιον των δευτεροβάθµιων πειθαρχικών συµβουλίων, τα δικαιώµατα του διωκοµένου, την έκδοση και
επίδοση της απόφασης, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 200
έως 203.
Άρθρο 208
Επανάληψη πειθαρχικής δίκης
1. Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης, σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 171, µπορούν να ζητήσουν τα αρµόδια για την
άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανα στην περ. α) της παραγράφου αυτής, ο δικαστικός υπάλληλος στις περ. β), γ) και δ) της
ίδιας παραγράφου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε όλες τις πιο
πάνω περιπτώσεις.
2. Η αίτηση επανάληψης της πειθαρχικής δίκης απευθύνεται
στο πειθαρχικό όργανο που είχε εκδώσει την απόφαση κατά της
οποίας στρέφεται η αίτηση. Η αίτηση ασκείται µέσα σε ένα (1)
έτος από την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε αµετάκλητη η δικαστική απόφαση ή το απαλλακτικό βούλευµα ή αφότου αποκαλύφθηκαν τα νέα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περ. δ) της παρ. 4
του άρθρου 171, η αίτηση ασκείται µέσα σε ένα (1) έτος, που αρχίζει από τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, σύµφωνα µε
τις διακρίσεις του άρθρου 44 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Ως προς τη διαδικασία κατάθεσης και
εξέτασης της αίτησης επανάληψης εφαρµόζονται αναλόγως όσα
ορίζονται για την έφεση.
3. Η αίτηση επανάληψης της πειθαρχικής δίκης εξετάζεται από
το όργανο που εξέδωσε την πειθαρχική απόφαση κατά της οποίας
στρέφεται η αίτηση. Αν γίνει δεκτή η αίτηση επανάληψης, το πειθαρχικό όργανο εξαφανίζει την πειθαρχική απόφαση και ερευνά
κατ’ ουσίαν την υπόθεση.

δ) Η εκτέλεση της ποινής της προσωρινής παύσης αρχίζει την
επόµενη ηµέρα από την επίδοση της απόφασης του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού οργάνου στον δικαστικό υπάλληλο ή την εποµένη ηµέρα από εκείνη από την οποία η απόφαση του
πρωτοβαθµίου πειθαρχικού οργάνου έγινε τελεσίδικη. Ο χρόνος
της προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ποινής της προσωρινής
παύσης, ο δικαστικός υπάλληλος δεν µπορεί να ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα ούτε άλλη αρµοδιότητα ή καθήκον που έχει
ανατεθεί σε αυτόν µε την ιδιότητά του ως δικαστικού υπαλλήλου.
ε) Αν επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, η
υπαλληλική σχέση λύεται από την επίδοση στον δικαστικό υπάλληλο της σχετικής απόφασης του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού
οργάνου ή από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης
έφεσης κατά της απόφασης του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού οργάνου. Αν η απόφαση του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού οργάνου
δεν επιδοθεί στον δικαστικό υπάλληλο που τιµωρήθηκε µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοσή της, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την τριακοστή ηµέρα.
2. Η παράλειψη εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωµα.
Άρθρο 210
Ενέργειες µετά την τελεσιδικία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

1. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις των µονοµελών πειθαρχικών οργάνων και των πειθαρχικών συµβουλίων διαβιβάζονται, µε τον σχετικό φάκελο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο
µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων και την αρχειοθέτηση
των φακέλων. Αν η απόφαση αφορά σε υπάλληλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο φάκελος διαβιβάζεται στην υπηρεσία διοικητικού του
δικαστηρίου αυτού, η οποία µεριµνά για την εκτέλεση της απόφασης.
2. Οι πειθαρχικές αποφάσεις τίθενται στο κατά το άρθρο 130
προσωπικό µητρώο του δικαστικού υπαλλήλου. Οι πειθαρχικοί φάκελοι φυλάσσονται στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης ή, αν πρόκειται για υπαλλήλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας του
δικαστηρίου αυτού.

Άρθρο 209
Συνέπειες πειθαρχικών αποφάσεων

Άρθρο 211
Διαγραφή πειθαρχικών ποινών

1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων εκτελούνται υποχρεωτικά από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ως εξής:
α) Το πρόστιµο υπολογίζεται στις αποδοχές τις οποίες λαµβάνει
ο δικαστικός υπάλληλος κατά τον χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης. Η εκτέλεση της απόφασης µε την
οποία επιβάλλεται πρόστιµο γίνεται από το αρµόδιο για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανο, το οποίο παρακρατεί το ποσό του
προστίµου από τις αποδοχές του πρώτου µήνα µετά την πάροδο
άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση έφεσης ή µετά την επίδοση της απόφασης που εκδόθηκε σε δεύτερο βαθµό. Αν το ποσό
αυτό είναι ανώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) των µηνιαίων αποδοχών του δικαστικού υπαλλήλου, η παρακράτηση γίνεται σε περισσότερες µηνιαίες δόσεις, που ορίζονται µε την απόφαση. Καµία
δόση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των µηνιαίων αποδοχών του δικαστικού υπαλλήλου. Αν ο δικαστικός
υπάλληλος αποχωρήσει από την υπηρεσία, τα ποσά που οφείλονται εισπράττονται κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.. Τα ποσά προστίµου περιέρχονται στο δηµόσιο ταµείο. Αν ο δικαστικός υπάλληλος αποβιώσει,
η οφειλή, κατά το ποσό που δεν έχει εισπραχθεί, διαγράφεται.
β) Αν επιβληθεί η ποινή της διακοπής του δικαιώµατος για µισθολογική εξέλιξη και του δικαιώµατος για προαγωγή, ο χρόνος
της διακοπής υπολογίζεται από τον χρόνο, κατά τον οποίο ο δικαστικός υπάλληλος αποκτά το δικαίωµα για µισθολογική εξέλιξη ή
τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.
γ) Όποιος τιµωρείται µε υποβιβασµό δεν κρίνεται για προαγωγή
ούτε συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής προϊσταµένου, πριν παρέλθει από την επιβολή της ποινής χρονικό διάστηµα ίσο µε τον
χρόνο που απαιτείται για προαγωγή.

1. Διαγράφονται από το προσωπικό µητρώο των δικαστικών
υπαλλήλων και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελέσουν στοιχεία
κρίσης τους:
α) η ποινή της επίπληξης µετά ένα (1) έτος, β) η ποινή του προστίµου µετά δύο (2) έτη, γ) οι ποινές της στέρησης του δικαιώµατος για µισθολογική εξέλιξη, της στέρησης του δικαιώµατος για
προαγωγή, του υποβιβασµού και της προσωρινής παύσης µετά
πέντε (5) έτη, αν κατά τα χρονικά αυτά διαστήµατα δεν έχει επιβληθεί στον δικαστικό υπάλληλο οποιαδήποτε νέα πειθαρχική
ποινή. Οι παραπάνω προθεσµίες αρχίζουν από την ηµεροµηνία
κατά την οποία η απόφαση επιβολής της ποινής έγινε τελεσίδικη.
Αν µέσα στον παραπάνω χρόνο επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η
διαγραφή επέρχεται µετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που
προβλέπεται για την πρώτη.
2. Ποινές που δεν έχουν εκτελεστεί δεν διαγράφονται.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 212
Λόγοι λύσης της υπαλληλικής σχέσης
1. Η υπαλληλική σχέση του δικαστικού υπαλλήλου λύεται µε τον
θάνατο, την έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας, την αποδοχή της
παραίτησης, την οριστική παύση και την απόλυση λόγω ορίου ηλικίας.
2. Οριστική παύση επιβάλλεται στις περιπτώσεις ποινικής κατα-
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δίκης, πειθαρχικού παραπτώµατος, σωµατικής και νοητικής αναπηρίας και ανυπαίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων δικαστικού υπαλλήλου, όπως ορίζεται στα
άρθρα 215, 166 παρ. 2, 217 και 218, αντιστοίχως.
Άρθρο 213
Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας
1. Αν ο δικαστικός υπάλληλος απωλέσει την ιθαγένεια, την
οποία είχε κατά τον χρόνο διορισµού του, εκπίπτει αυτοδικαίως
από την υπηρεσία από την ηµεροµηνία απώλειας της ιθαγένειας,
εκτός εάν έχει άλλη ιθαγένεια, η οποία, κατά τον χρόνο απώλειας
της πρώτης, επέτρεπε τον διορισµό σε θέση δικαστικού υπαλλήλου.
2. Για την έκπτωση εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης διαπιστωτική πράξη, περίληψη της
οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 214
Παραίτηση
1. Η παραίτηση αποτελεί δικαίωµα του δικαστικού υπαλλήλου
και υποβάλλεται εγγράφως.
2. Αίρεση, όρος ή προθεσµία στην παραίτηση θεωρούνται ότι
δεν έχουν γραφεί.
3. Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, αν κατά την
υποβολή της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα από εκείνα που αναφέρονται στις περ. α) και δ) της
παρ. 1 του άρθρου 7 ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική
δίωξη ασκηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της παραίτησης. Αν δεν εκδοθεί οριστική απόφαση από το πειθαρχικό
συµβούλιο µέσα σε ένα (1) έτος από την άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης, ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα παραίτηση, εφόσον δεν εκκρεµεί ποινική δίωξη κατ’ αυτού για τα παραπάνω εγκλήµατα.
4. Ο υπάλληλος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1)
µηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης µπορεί να την
ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή σύµφωνα µε την παρ. 5.
5. Η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή µε πράξη που εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
υπηρεσία δεν µπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης
πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή
της. Αν µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ο
υπάλληλος επανέλθει µε δεύτερη αίτηση, εµµένοντας στην παραίτηση του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ηµέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. Η
αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται
αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της
οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η λύση
της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται σύµφωνα µε το άρθρο 220.
6. Οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που ρυθµίζουν την παραίτηση στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 110 του
Κώδικα ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 215
Παύση λόγω ποινικής καταδίκης
1. Ο δικαστικός υπάλληλος παύεται οριστικά από την υπηρεσία
αν καταδικαστεί µε δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα και τις
ποινές που προβλέπονται στις περ. α) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 7.
2. Η οριστική παύση επιβάλλεται ως παρεπόµενη ποινή µε την
καταδικαστική απόφαση.
3. Αν το δικαστήριο παραλείψει να επιβάλει την οριστική
παύση, ο εισαγγελέας εισάγει την υπόθεση αµέσως στο δικαστή-
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ριο, το οποίο έχει την υποχρέωση να συµπληρώσει την απόφαση
µε την επιβολή της παρεπόµενης ποινής.
4. Τα αποτελέσµατα της οριστικής παύσης επέρχονται από την
ηµεροµηνία, κατά την οποία καθίσταται αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση. Για την παύση εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης διαπιστωτική πράξη, περίληψη της
οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 216
Επαναφορά στην υπηρεσία µετά την παύση
1. Ο δικαστικός υπάλληλος που παύθηκε από την υπηρεσία
σύµφωνα µε το άρθρο 215 δεν επιτρέπεται να επανέλθει σε
αυτήν σε περίπτωση αποκατάστασης, χάριτος ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο άρσης του αξιόποινου της πράξης ή άρσης ή
µεταβολής των συνεπειών της καταδίκης.
2. Κατ’ εξαίρεση, ο δικαστικός υπάλληλος που παύθηκε, επανέρχεται αν εκδοθεί κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγµατος προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο αίρονται οι συνέπειες
της καταδίκης και ως προς την παύση. Επίσης, ο δικαστικός
υπάλληλος επανέρχεται αν, κατόπιν αίτησής του για την επανάληψη ποινικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 525 κι επόµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, η οποία έγινε δεκτή:
α. αθωωθεί για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο
215, ή
β. του επιβληθεί ποινή που δεν επισύρει την κατά το άρθρο
215 οριστική παύση, ή
γ. διαπιστωθεί ότι είναι αθώος για αδίκηµα των περ. α) και δ)
του άρθρου 7, για το οποίο είχε καταδικασθεί µε την ακυρωθείσα
ποινική απόφαση και παύσει οριστικά η ποινική δίωξη ή αυτή κηρυχθεί απαράδεκτη για οποιονδήποτε λόγο.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται ύστερα από αίτησή του µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που έφερε κατά την παύση.
4. Η επαναφορά είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία, αν η αίτηση υποβληθεί µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του
προεδρικού διατάγµατος ή τη δηµοσίευση της απόφασης του
ποινικού δικαστηρίου. Η πράξη επαναφοράς στην υπηρεσία εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης το
αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης
και δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, συστήνεται προσωποπαγής
θέση µε την πράξη της επαναφοράς και ο δικαστικός υπάλληλος
καταλαµβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον
κλάδο του, οπότε καταργείται η προσωποπαγής θέση.
Άρθρο 217
Οριστική παύση λόγω σωµατικής
ή νοητικής αναπηρίας
1. Ο δικαστικός υπάλληλος παύεται οριστικώς µε πράξη του
αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα
από απόφαση του δικαστικού συµβουλίου, αν διαπιστωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 106 και την παρ. 3 του άρθρου 159, σωµατική
ή νοητική αναπηρία του για την εκτέλεση καθηκόντων δικαστικού
υπαλλήλου.
2. Κατά της απόφασης για την οριστική παύση, σύµφωνα µε
την παρ. 1, επιτρέπεται προσφυγή στο αρµόδιο δευτεροβάθµιο
δικαστικό συµβούλιο. Η προθεσµία της προσφυγής και η άσκησή
της δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα.
Άρθρο 218
Οριστική παύση λόγω υπηρεσιακής
ανεπάρκειας χωρίς υπαιτιότητα
1. Δικαστικός υπάλληλος ο οποίος χωρίς υπαιτιότητά του επιδεικνύει ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του παύεται οριστικώς. Για την οριστική παύση απαιτείται αιτιολογηµένη
απόφαση του δικαστικού συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από
κλήση του δικαστικού υπαλλήλου για παροχή εξηγήσεων.
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2. Κατά της απόφασης για την οριστική παύση, σύµφωνα µε
την παρ. 1, επιτρέπεται προσφυγή στο αρµόδιο δευτεροβάθµιο
δικαστικό συµβούλιο. Η προθεσµία της προσφυγής και η άσκησή
της έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα. Μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης του δευτεροβάθµιου δικαστικού συµβουλίου
ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής, ο δικαστικός υπάλληλος παύεται οριστικώς µε πράξη
του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 219
Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας
1. Ο δικαστικός υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την
υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου (67ου)
έτους της ηλικίας του.
2. Ως ηµέρα γέννησης, για την εφαρµογή της παρ. 1, θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησης του δικαστικού υπαλλήλου.
3. Το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει
πράξη για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στους υπαλλήλους που αποχωρούν µετά από τριακονταετή
τουλάχιστον ευδόκιµο παραµονή, απονέµεται η ευαρέσκεια της
υπηρεσίας. Η ευαρέσκεια απονέµεται µε την πράξη λύσης της
υπαλληλικής σχέσης και περιλαµβάνεται στο κείµενο που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 220
Χρόνος λύσης της υπαλληλικής σχέσης
Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται αυτοδίκαιη λύση, η υπαλληλική σχέση λύεται από την κοινοποίηση στον
ενδιαφερόµενο της σχετικής πράξης του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αν η πράξη αυτή δεν κοινοποιηθεί
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, η υπαλληλική
σχέση λύεται αυτοδικαίως την εποµένη ηµέρα από την πάροδο
το εικοσαήµερου.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο 221
Προσωπικό που διατίθεται από άλλους φορείς
1. Όσοι απασχολούνται στους τοµείς του άρθρου 18 κατ’ απόσπαση, τοποθέτηση, κατανοµή ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο
διάθεσης από τους φορείς ή τις υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν
οργανικά αλλά δεν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού υπαλλήλου
ή του υπαλλήλου του άρθρου 224 αξιολογούνται, κατ’ έτος, και
από τον διευθύνοντα το δικαστήριο, την εισαγγελία ή τη γενική
επιτροπεία όπου υπηρετούν, και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα ή της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οργανικά. Προσφυγή κατά της
έκθεσης αξιολόγησης ασκείται ενώπιον υπηρεσιακού συµβουλίου που συγκροτείται από τους τρεις (3) δικαστικούς λειτουργούς του οικείου πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του
άρθρου 85.
2. Αρµόδιος για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά υπαλλήλου της παρ. 1 είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή ο υπουργός στον
οποίο υπάγεται η υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, µετά από αναφορά του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, την εισαγγελία ή τη γενική επιτροπεία, όπου
απασχολείται ο υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος της
παρ. 1 ανήκει οργανικά σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου,
πειθαρχική δίωξη, κατά το πρώτο εδάφιο, µπορεί να ασκήσει ο
κατά την παρ. 3 του άρθρου 118 του Υπαλληλικού Κώδικα πειθαρχικός προϊστάµενος. Σε κάθε περίπτωση, τα αρµόδια όργανα
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας µπορούν να ασκήσουν ή να δια-

τάξουν την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του υπαλλήλου
αυτού, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου.
3. Το πειθαρχικό συµβούλιο του οικείου Υπουργείου ή νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου που επιλαµβάνεται της κατά την
παρ. 2 πειθαρχικής δίωξης συγκροτείται όπως ορίζεται στην παρ.
1. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα ή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.
4. Κατά των αποφάσεων του πειθαρχικού συµβουλίου της παρ.
2, ο υπάλληλος, ανάλογα µε την οργανική του σχέση, έχει δικαίωµα να ασκήσει τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται.
5. Ειδικώς για τους αστυνοµικούς που µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου τοποθετούνται ως σκοποί στους τοµείς του άρθρου 18, ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο, την εισαγγελία
ή τη γενική επιτροπεία µπορεί οποτεδήποτε, για λόγους εύρυθµης λειτουργίας, να ζητήσει την αντικατάστασή τους από το αρµόδιο όργανο. Η αντικατάσταση υλοποιείται άµεσα.
Άρθρο 222
Γνωµοδότηση για την έκδοση διοικητικών πράξεων
Στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται γνώµη της Οµοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Δ.Υ.Ε.) ή του Συλλόγου
Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έκδοση προεδρικών
διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα, αυτή υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη λήψη του
σχετικού ερωτήµατος. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη,
η πράξη µπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώµη αυτή.
Άρθρο 223
Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
1. Εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του Κώδικα οι προϊστάµενοι των διευθύνσεων προσωπικού των δικαστηρίων, εισαγγελιών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, και, όπου δεν υπάρχουν, οι
προϊστάµενοι των διευθύνσεων, καλούν, µε απόδειξη, κατά τον
λόγο της αρµοδιότητάς τους, τους υπαλλήλους που υπηρετούν
επί δύο (2) τουλάχιστον έτη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου να λάβουν γνώση των υπηρεσιακών τους φακέλων και να
υποβάλουν οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο θεωρούν πρόσφορο, καθώς και υπόµνηµα, προκειµένου να κριθούν για µονιµοποίηση. Κάθε υπάλληλος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα
αυτά εντός τριάντα (30) ηµερών από την κλήση του. Μετά την
πάροδο αυτής της προθεσµίας ο προϊστάµενος αποστέλλει αµέσως στο αρµόδιο για τη µονιµοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων πρωτοβάθµιο δικαστικό συµβούλιο τον πλήρη υπηρεσιακό
φάκελο του υπαλλήλου και τα υποβληθέντα από αυτόν στοιχεία.
2. Με την περιέλευση του φακέλου στο δικαστικό συµβούλιο
ο πρόεδρος αυτού ορίζει µε πράξη του µέλος του συµβουλίου
ως εισηγητή, καθώς και τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα
της συνεδρίασης. Η πράξη κοινοποιείται, µε απόδειξη, στον κρινόµενο τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Στην αρχή της συνεδρίασης, η οποία δεν είναι δηµόσια, ο εισηγητής ενηµερώνει τα λοιπά µέλη για τα κρίσιµα στοιχεία του φακέλου και στη συνέχεια καλείται ο κρινόµενος σε συνέντευξη, η
οποία έχει ως σκοπό να συµβάλει στη διαµόρφωση της γνώµης
των µελών του συµβουλίου για την προσωπικότητά του, την ικανότητα και τη διάθεσή του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα µόνιµου δικαστικού υπαλλήλου. Για τη συνέντευξη συντάσσεται
συνοπτικό πρακτικό. Μετά τη συνέντευξη ο υπάλληλος αποχωρεί
και το συµβούλιο αποφασίζει για τη µονιµοποίησή του.
3. Το δικαστικό συµβούλιο, για τη µονιµοποίηση ή µη του υπαλλήλου και, σε καταφατική περίπτωση, για την τοποθέτησή του,
εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται, µε απόδειξη, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοσή της, µε επιµέλεια του γραµµατέα του συµβουλίου, στους δικαιούµενους να
ασκήσουν προσφυγή σύµφωνα µε την παρ. 4. Η απόφαση δεν
απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση.
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4. Η απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστικού συµβουλίου υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου για τη µονιµοποίηση
των δικαστικών υπαλλήλων δευτεροβάθµιου δικαστικού συµβουλίου εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή
της. Η προσφυγή κατατίθεται στη γραµµατεία του συµβουλίου
που εξέδωσε την απόφαση. Δικαίωµα προσφυγής έχουν ο κριθείς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και επιπλέον: α) για τον τοµέα
υπαλλήλων του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο πρόεδρος του
δικαστηρίου, β) για τον τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αντίστοιχα, γ) για τον τοµέα των
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Πρόεδρος και
ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας σε αυτό, αντίστοιχα και δ)
για τον τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
και της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ο Γενικός Επίτροπος. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων
συµβουλίων που δεν προσβλήθηκαν εµπροθέσµως κατά τα ανωτέρω δεν προσβάλλονται µε ένδικα µέσα.
5. Ο γραµµατέας του πρωτοβάθµιου δικαστικού συµβουλίου
διαβιβάζει αµέσως την προσφυγή, συνοδευόµενη από τα στοιχεία του φακέλου, στη γραµµατεία του αρµόδιου δευτεροβάθµιου δικαστικού συµβουλίου. Ο πρόεδρος αυτού ορίζει µε πράξη
του µέλος του συµβουλίου ως εισηγητή, καθώς και τον τόπο, την
ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης. Η πράξη κοινοποιείται, µε απόδειξη, στον υπάλληλο τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Εάν η προσφυγή δεν ασκήθηκε
από τον υπάλληλο, του κοινοποιείται µαζί µε την πράξη του Προέδρου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να µελετήσει τον φάκελο και
να λάβει αντίγραφα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν.
Οφείλει να παραστεί στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως και δικαιούται να έχει τη συµπαράσταση δικηγόρου. Στην αρχή της συνεδρίασης, η οποία είναι δηµόσια, εφαρµοζοµένης της παρ. 7
του άρθρου 89, ο πρόεδρος δίνει τον λόγο στον εισηγητή, ο
οποίος επισηµαίνει συνοπτικά τα κρίσιµα στοιχεία και τα ζητήµατα που ενδεχοµένως αναφύονται, χωρίς να εκφέρει γνώµη
υπέρ ή κατά της µονιµοποίησης του υπαλλήλου. Στη συνέχεια
αυτός δικαιούται να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις του είτε
αυτοπροσώπως είτε διά του δικηγόρου του. Κατόπιν τα µέλη του
συµβουλίου του θέτουν ερωτήσεις. Ο υπάλληλος δικαιούται να
υποβάλλει υποµνήµατα πριν από τη συνεδρίαση, καθώς και µετά
από αυτήν εντός της προθεσµίας που θα του χορηγήσει ο πρόεδρος. Το Συµβούλιο αποφαίνεται, µε διάσκεψη, η οποία δεν
είναι δηµόσια, επί των προσφυγών κατά τον νόµο και την ουσία.
Οι αποφάσεις του απαγγέλλονται σε δηµόσια συνεδρίαση και
δεν υπόκεινται σε ένδικα µέσα.
6. Οι υπάλληλοι που κρίθηκαν αµετακλήτως κατάλληλοι για µονιµοποίηση διορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην οργανική θέση που δέσµευαν ή στην προσωποπαγή θέση την οποία
κατείχαν και η οποία µετατρέπεται σε θέση µόνιµου δικαστικού
υπαλλήλου.
7. Με τη µονιµοποίηση δεν µεταβάλλονται η βαθµολογική κατάταξη του υπαλλήλου και ο πλεονάζων στον βαθµό χρόνος.
8. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθµιων δικαστικών συµβουλίων
µε τις οποίες υπάλληλοι κρίνονται µη µονιµοποιητέοι και οι οµοίου
περιεχοµένου αποφάσεις των πρωτοβάθµιων δικαστικών συµβουλίων που κατέστησαν αµετάκλητες λόγω µη άσκησης προσφυγής,
συνοδευόµενες από βεβαίωση του γραµµατέα του συµβουλίου
περί του αµετακλήτου, αποστέλλονται αµέσως στον Υπουργό
Εσωτερικών. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός µηνός από την περιέλευση σε αυτόν της απόφασης
του δικαστικού συµβουλίου, οι υπάλληλοι που κρίθηκαν αµετακλήτως µη µονιµοποιητέοι µεταφέρονται, χωρίς άλλη διαδικασία, σε
υπηρεσίες του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
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Άρθρο 224
Μεταβατική διάταξη για τις αποσπάσεις
Το άρθρο 156 δεν καταλαµβάνει υφιστάµενες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα αποσπάσεις.
Άρθρο 225
Μεταβατική διάταξη για τους κλάδους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προβλέπονται από
την παρ. 1 του άρθρου 18 του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4509/2017
(Α’ 201), διατηρείται σε ισχύ. Επίσης, διατηρείται σε ισχύ η υποπερ. α) της περ. Α. της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου 18. Συνιστώνται, επιπλέον των ανωτέρω οργανικών θέσεων, δύο (2)
θέσεις του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων, καθώς και
µία (1) του Κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων.
2. Η κατανοµή των οργανικών θέσεων των λοιπών κλάδων,
όπως προβλέπονται από το άρθρο 21 του παρόντος, εκτός της
υποπερ. α) της περ. Α. της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
4129/2013, διενεργείται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ύστερα από γνώµη του Προέδρου αυτού.
3. Με πράξη του Επιτρόπου της αρµόδιας για το προσωπικό
υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι δικαστικοί υπάλληλοι
που υπηρετούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος Κώδικα και έχουν τα τυπικά προσόντα των κλάδων που
προβλέπονται στο άρθρο 22, εντάσσονται στους αντίστοιχους
κλάδους, ύστερα από την ανακατανοµή των ως άνω οργανικών
θέσεων.
4. Με απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, όσοι δικαστικοί
υπάλληλοι υπηρετούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και τα πτυχία τους δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν σε έναν από τους κλάδους της παρ. 2 του άρθρου 21,
µετατάσσονται σε συναφείς µε την ειδικότητά τους κλάδους και
αν δεν υπάρχουν συναφείς, µετατάσσονται για την κατηγορία ΠΕ
στον κλάδο ΠΕ Δηµοσιονοµικού Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης και για την κατηγορία ΤΕ στον κλάδο ΤΕ Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης.
5. Με απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη δηµοσίευση του Κώδικα και έχουν τα τυπικά προσόντα κατηγορίας
ανώτερης από αυτήν στην οποία διορίστηκαν τα οποία δεν προβλέπονται για κανέναν κλάδο δικαστικών υπαλλήλων, µετατάσσονται σε παρεµφερείς ή συναφείς κλάδους και αν δεν
υπάρχουν συναφείς, µετατάσσονται για την κατηγορία ΠΕ στον
κλάδο ΠΕ Δηµοσιονοµικού Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης
και για την κατηγορία ΤΕ στον κλάδο ΤΕ Δηµοσιονοµικού Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης.
6. Έως τη µετάταξή τους οι υπάλληλοι των παρ. 4 και 5 εξακολουθούν να κατέχουν τις θέσεις των κλάδων από όπου προέρχονται, οι οποίοι (κλάδοι) καταργούνται µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας µετάταξης.
7. Τριάντα (30) από τις οργανικές θέσεις των υφισταµένων
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος θέσεων κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων - ΔΕ Γραµµατέων, µεταφέρονται
στην κατηγορία ΤΕ, κλάδο ΤΕ Δηµοσιονοµικού Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης και δύο (2) από τις ως άνω θέσεις µεταφέρονται στην κατηγορία ΥΕ, κλάδο Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, µε
ταυτόχρονη µείωση των θέσεων του Κλάδου ΔΕ Γραµµατέων
κατά τριάντα δύο (32).
8. Η κατά τις προηγούµενες παραγράφους µετάταξη διενεργείται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για τους ήδη υπηρετούντες δόκιµους υπαλλήλους η
προθεσµία αυτή αρχίζει από τη µονιµοποίησή τους.
9. Δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και φοιτούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος σε σχολή ή
τµήµα τα πτυχία των οποίων δεν αποτελούν τυπικό προσόν διο-
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ρισµού, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 22, δικαιούνται
µετά την αποφοίτησή τους να ζητήσουν τη µετάταξή τους, κατ’
ανάλογη εφαρµογή της παρ. 5.
Άρθρο 226
Μετάταξη υπαλλήλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Η πλήρωση κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιτρέπεται να γίνεται µε µετάταξη µόνιµων
υπαλλήλων του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
2. Προκειµένου να µεταταγεί ο υπάλληλος, απαιτείται να έχει
τα προσόντα και να µην έχει τα κωλύµατα που προβλέπονται για
τους δικαστικούς υπαλλήλους, καθώς και τα τυπικά προσόντα
που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη θέση και να έχει συµπληρώσει τριετή υπηρεσία από τον διορισµό του.
3. Για τη µετάταξη απαιτούνται αίτηση του υπαλλήλου και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα
στον οποίο υπηρετεί.
4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκδίδει δύο (2) φορές κατ’ έτος
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετάταξη υπαλλήλων
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µετά από πρόταση του προέδρου του,
για την πλήρωση συγκεκριµένων θέσεων. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες: α) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, β) του
Υπουργείου Εσωτερικών γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ) του
προγράµµατος Διαύγεια. Στην πρόσκληση ορίζονται οι προς
πλήρωση θέσεις µε προσδιορισµό του κλάδου, της κατηγορίας
και της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία
Επιτρόπου καθεµιάς από αυτές, τα απαιτούµενα κατά τον νόµο
τυπικά προσόντα, στα οποία µπορεί να προστίθενται και άλλα,
ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προθεσµία υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου και
των δικαιολογητικών, η υπηρεσία στην οποία κατατίθενται και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Οι αιτήσεις εισάγονται στο πενταµελές δικαστικό συµβούλιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο συνεκτιµά τη συνάφεια των
τυπικών προσόντων και της εµπειρίας των υποψηφίων µε τις αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την υπηρεσιακή τους
απόδοση, τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας στον βαθµό και τον
κλάδο και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους µητρώου και
επιλέγει τους καταλληλότερους µε αιτιολογηµένη απόφασή του.
Καταρτίζει πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και µη εχόντων τα
τυπικά προσόντα, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Οι µη επιλεγέντες έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση των
στοιχείων της διαδικασίας επιλογής, καθώς και αντίγραφα των
σχετικών εγγράφων και να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του
δευτεροβάθµιου δικαστικού συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός τριάντα (30) ηµερών από την ανάρτηση των πινάκων
της παρ. 5. Ο γραµµατέας του πρωτοβάθµιου δικαστικού συµβουλίου διαβιβάζει αµέσως την προσφυγή, συνοδευόµενη από
τα στοιχεία του φακέλου, στη γραµµατεία του δευτεροβάθµιου
δικαστικού συµβουλίου. Ο πρόεδρος αυτού ορίζει µε πράξη του
µέλος του συµβουλίου ως εισηγητή, καθώς και τον τόπο, την
ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης. Η πράξη κοινοποιείται, µε απόδειξη, στον υπάλληλο τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Ο εισηγητής µεριµνά για την
κοινοποίηση της προσφυγής και της πράξης του προέδρου τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση σε
όσους υπαλλήλους έχουν δικαίωµα παρέµβασης υπέρ του κύρους της απόφασης του πρωτοβάθµιου συµβουλίου. Η παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί έως δέκα (10) ηµέρες πριν από τη
συνεδρίαση. Ο προσφεύγων και οι παρεµβαίνοντες έχουν δικαίωµα να µελετήσουν τον φάκελο, να λάβουν αντίγραφα των
στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν και να υποβάλουν υποµνήµατα έως τρεις (3) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι διάδικοι
έχουν δικαίωµα να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση, να αναπτύσσουν προφορικά τις απόψεις τους είτε αυτοπροσώπως είτε µετά
ή διά δικηγόρου και να καταθέτουν υποµνήµατα εντός της προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεσµίας που τους χορηγει ο πρόεδρος. Το συµβούλιο, αν δεχθεί
την προσφυγή, αποφασίζει οριστικά επί της ουσίας. Οι αποφάσεις του, όπως και οι αποφάσεις του πρωτοβάθµιου δικαστικού
συµβουλίου που δεν προσβλήθηκαν µε προσφυγή, δεν υπόκεινται σε ένδικα µέσα.
7. Η µετάταξη διενεργείται, µετά από σύµφωνη γνώµη του
πρωτοβάθµιου δικαστικού συµβουλίου που είτε δεν προσβλήθηκε µε προσφυγή είτε αυτή απορρίφθηκε ή του δευτεροβάθµιου δικαστικού συµβουλίου, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων
οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της κατά περίπτωση
υπηρεσίας προέλευσης, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους
µε διορισµό δεν καλύπτονται µε µετάταξη.
9. Οι µεταταγέντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάλληλοι απαιτείται, για να καταλάβουν θέση προϊσταµένου τµήµατος, να υπηρετήσουν επί πέντε (5) έτη στο Ελεγκτικό Συνέδριο και για να
καταλάβουν θέση επιτρόπου να υπηρετήσουν επί τρία (3) έτη σε
θέση προϊσταµένου τµήµατος και να έχουν συνολική δηµόσια
υπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.
Άρθρο 227
Μεταβατική διάταξη για τους δικαστικούς υπαλλήλους
του τοµέα ε’ του άρθρου 16 του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων (ν. 2812/2000)
1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης των
έµµισθων υποθηκοφυλακείων και των κτηµατολογικών γραφείων,
όπως ορίζεται στα άρθρα 1 και 20 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά διέπονται από τον ν.
2812/2000 (Α’ 67) για όσα ζητήµατα υπηρεσιακής κατάστασης
δεν ρυθµίζονται από τον ν. 4512/2018.
2. Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται σε κλάδο δικαστικών
υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.
4512/2018, από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της µετάταξής
τους, διέπονται από τον παρόντα. Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες, σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, από
την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της µετάταξής τους, διέπονται
από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 2007,
Α’ 26).
Άρθρο 228
Μεταβατική διάταξη για την επιλογή προϊσταµένων
1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποστέλλει στον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ
το αίτηµα περί κίνησης της διαδικασίας για τη διεξαγωγή του σεµιναρίου που προβλέπεται στο άρθρο 145 του Κώδικα. Το
ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ολοκληρώνει τη διαδικασία του σεµιναρίου, µε την
αποστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της βαθµολογίας των
υπαλλήλων που θα έχουν µετάσχει, το συντοµότερο και, πάντως,
εντός δεκαπέντε (15) µηνών από την περιέλευση σε αυτό του αιτήµατος του Υπουργού.
2. Εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποστέλλει στον Πρόεδρο του
ΑΣΕΠ το αίτηµα περί κίνησης της διαδικασίας για τη διεξαγωγή
του γραπτού διαγωνισµού που προβλέπεται στο άρθρο 145 του
Κώδικα. Το ΑΣΕΠ ολοκληρώνει τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης, µε την αποστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της βαθµολογίας των υπαλλήλων που θα έχουν µετάσχει, το συντοµότερο
και, πάντως, εντός εννέα (9) µηνών από την περιέλευση σε αυτό
του αιτήµατος του Υπουργού.
3. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται
στις παρ. 1 και 2, η επιλογή προϊσταµένων δεν γίνεται σύµφωνα
µε το άρθρο 145, αλλά κατά τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 72 του
ν. 2812/2000.
4. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατά την εκτέλεση του καθήκοντος υπαλλήλου στο πλαίσιο των διαδικασιών των παρ. 1 και
2 συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
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Άρθρο 229
Μεταβατική διάταξη για τα δικαστικά
και υπηρεσιακά συµβούλια

3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο ν. 2812/2000
και ο Κώδικας που κυρώθηκε µε αυτόν, νοούνται εφεξής ο παρών
Κώδικας και ο κυρωτικός του νόµος.

1. Έως τη συγκρότηση των δικαστικών και υπηρεσιακών συµβουλίων κατά το άρθρο 85, εξακολουθούν να λειτουργούν τα υφιστάµενα µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται
από την παρ. 13 του άρθρου 86, εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 230
Μεταβατική διάταξη για κώλυµα διορισµού, ανάκληση
διορισµού και αναδιορισµό
1.Το άρθρο 16 εφαρµόζεται και για τους διορισµούς δικαστικών
υπαλλήλων που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Το άρθρο 17 εφαρµόζεται και για τους δικαστικούς υπαλλήλους που εξήλθαν της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Άρθρο 231
Θητεία υπηρετούντων προϊσταµένων
Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προϊστάµενοι γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τµηµάτων ή αντίστοιχου επιπέδου
οργανικών µονάδων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους
έως τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί σύµφωνα
µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 232
Πειθαρχικές διατάξεις
1. Για τη δίωξη πειθαρχικών παραπτωµάτων που έχουν τελεστεί
πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, εφόσον δεν
έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά την ηµεροµηνία αυτή, εφαρµόζονται οι διαδικαστικές και ουσιαστικές διατάξεις του παρόντος.
2. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα για τα οποία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη χωρίς να έχει
εκδοθεί οριστική απόφαση, εφαρµόζονται οι ευµενέστερες ουσιαστικές διατάξεις. Ως προς τα θέµατα διαδικασίας εφαρµόζονται
οι διατάξεις του παρόντος και οι σχετικές δίκες µεταβιβάζονται
στα όργανα που προβλέπονται από τον παρόντα.
3. Το επιτρεπτό της προσβολής σε δευτεροβάθµιο πειθαρχικό
όργανο των αποφάσεων που εκδόθηκαν πριν από τη δηµοσίευση
του παρόντος κρίνεται µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Στις
υποθέσεις στις οποίες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εκκρεµεί έφεση που έχει ασκηθεί παραδεκτώς σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφαρµόζονται εφεξής οι διαδικαστικές
διατάξεις του παρόντος.
4. Για την παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων που έχουν
τελεστεί πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, εφαρµόζονται οι
διατάξεις αυτού, αν είναι ευνοϊκότερες.
Άρθρο 233
Έκδοση κανονιστικών πράξεων
Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών προεδρικών διαταγµάτων
και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τον παρόντα,
εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευσή του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Άρθρο 234
Κατάργηση διατάξεων
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 227 έως 230, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 2812/2000 (Α’ 67).
2. Κάθε διάταξη γενική ή ειδική που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν, δεν εφαρµόζεται στους δικαστικούς υπαλλήλους.

Άρθρο 235
Διαγωνισµός υποψήφιων δικηγόρων
Ο διαγωνισµός υποψήφιων δικηγόρων Α’ και β’ εξεταστικής περιόδου 2021 δύναται, κατ' εξαίρεση, να διενεργηθεί είτε προφορικά είτε γραπτά, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ισχύοντα
υγειονοµικά µέτρα και περιορισµοί. Ο ως άνω διαγωνισµός δύναται να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως µέσω ψηφιακής πλατφόρµας ή άλλης διαδικτυακής εφαρµογής, υπό την προϋπόθεση ότι
διασφαλίζονται η ταυτοποίηση/πιστοποίηση των υποψηφίων και η
δυνατότητα επιτήρησής τους.
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζονται
ο ακριβής χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια, τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για
τη διενέργεια του διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση των άρθρων 18
επ. του Κώδικα Δικηγόρων.
Άρθρο 236
Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες - Τροποποίηση του άρθρου 47
του ν. 4557/2018
Η παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία ή επί τιµή, µε γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Ο εν ενεργεία ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επιλέγεται µαζί
µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου, µετά από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, και διορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης. Ο επί τιµή ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός
επιλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης ύστερα από πρόταση του
τελευταίου και γνώµη της Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής για την καταλληλότητα του προτεινοµένου
προσώπου. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους απασχόλησης.».
Άρθρο 237
Επαναπροσδιορισµός υποθέσεων του ν. 3869/2010
Αιτήσεις ρύθµισης οφειλών του ν. 3869/2010 (Α’ 130), που εκκρεµούν σε πρώτο βαθµό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης
του εισαγωγικού δικογράφου, και η συζήτηση των οποίων µαταιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων µέτρων προστασίας της δηµόσιας
υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 µε πράξη του
προέδρου του τµήµατος ή του προϊσταµένου του δικαστηρίου και
έχει οριστεί νέα ηµέρα και ώρα συζήτησης µετά τις 30.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύµφωνα
µε τα άρθρα 4Α έως 4Κ του ν. 3869/2010. Η αίτηση επαναπροσδιορισµού του παρόντος υποβάλλεται έως και τις 15.7.2021.
Άρθρο 238
Μετατάξεις πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων στα δικαστήρια
Στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016 (Α’224) προστίθεται παρ. 8 ως
εξής:
«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά η µετάταξη των
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υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά στους φορείς της παρ. 1, µέσω
των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας. Αρµόδιο όργανο της κατά το άρθρο 7 αξιολόγησης των υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο
των ως άνω φορέων υποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν
τα απαιτούµενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων
µόνιµων δικαστικών υπαλλήλων κατά τη διαδικασία του άρθρου
223 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη µετάταξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από το δικαστικό συµβούλιο. Μετά τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη µετάταξης κοινοποιείται αµελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του
υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) µηνός
από την πιο πάνω κοινοποίηση.»
Άρθρο 239
Καθορισµός αριθµού εισακτέων - Τροποποίηση
του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013
Στο δεύτερο εδάφιο της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ
του ν. 4186/2013 (Α’193) η λέξη «Απριλίου» αντικαθίσταται από
τη λέξη «Μαΐου» και η περ. θ’ διαµορφώνεται ως εξής:
«θ) Ο καθορισµός του αριθµού εισακτέων ανά σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η
απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τις 15 Μαΐου κάθε
έτους, ύστερα από γνώµη των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου
σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων, η γνώµη υποβάλλεται από το τµήµα, στο οποίο αυτές υπάγονται.»
Άρθρο 240
Αρµοδιότητες πρυτανικού συµβουλίου - Τροποποίηση
των άρθρων 12, 15, 16, 17 και 55 του ν. 4777/2021
1. Στις παρ. 4 και 7 του άρθρου 12, στην παρ. 3 του άρθρου 17
και στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4777/2021 (Α’25), όπου αναφέρεται η φράση «µε απόφαση της συγκλήτου», αντικαθίσταται
από τη φράση «µε απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου».
2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν.
4777/2021 αντικαθίσταται και η παράγραφος διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Η Ε.Α.Π. συγκροτείται µε απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εξαιρείται της υποχρεωτικής δηµοσίευσης στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την
ευθύνη του πρύτανη ή του αρµόδιου αντιπρύτανη.»
β) Οι Επιτροπές Ασφάλειας και Προστασίας των Α.Ε.Ι. που
έχουν συγκροτηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι
νόµιµες.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4777/2021 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του συστήµατος ελεγχόµενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. µε απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου του Α.Ε.Ι., το σύστηµα
ελεγχόµενης πρόσβασης εφαρµόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους του, όπως κτίρια και υποδοµές.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4777/2021 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Με απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, συγκροτείται η Ε.Α.Π. του άρθρου 15
σύµφωνα µε την παρ.2 του ίδιου άρθρου.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4777/2021 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Με απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου του Α.Ε.Ι. διαπιστώνεται η µη δυνατότητα εφαρµογής του συστήµατος ελεγχόµενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. σύµφωνα
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µε την παρ. 3 του άρθρου 16 για την εφαρµογή της ίδιας διάταξης.»
Άρθρο 241
Εφηµερίες στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία
Στις κατηγορίες επιστηµονικού προσωπικού που δύναται να
εφηµερεύουν στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο συµπεριλαµβάνονται και τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα µέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και οι ακαδηµαϊκοί υπότροφοι που υπηρετούν
στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Eπιτρέπεται η συµµετοχή στο πρόγραµµα εφηµεριών των ιατρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτών, φαρµακοποιών, χηµικών, βιοχηµικών,
κλινικών χηµικών, βιολόγων, φυσικών νοσοκοµείων – ακτινοφυσικών και ψυχολόγων που υπηρετούν στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η αµοιβή των
εφηµεριών των ιατρών, οδοντιάτρων, καθώς και των µελών Δ.Ε.Π.
των Πανεπιστηµίων καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Υγείας ορίζονται το ύψος της αµοιβής των λοιπών ανωτέρω κατηγοριών επιστηµονικού προσωπικού για τις εφηµερίες τους στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, καθώς και κάθε
ζήτηµα συναφές µε την αµοιβή των εφηµεριών τους.
Άρθρο 242
Ρυθµίσεις για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση
πρακτικών, κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων
1. Ο µέγιστος αριθµός των εξαµήνων φοίτησης που τίθεται ως
προϋπόθεση προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης προπτυχιακοί φοιτητές τµηµάτων ΤΕΙ, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 5 του
άρθρου 21, την παρ. 5 του άρθρου 31, την παρ. 5 του άρθρου 43
και την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4610/2019 (Α’70), την παρ. 5
του άρθρου 5 και την παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν.
4559/2018 (Α’142), την παρ. 5 του άρθρου 6 και την παρ. 5 του
άρθρου 12 του ν. 4589/2019 (Α’13), προσαυξάνεται, σε περίπτωση
που στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών των Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. περιλαµβάνεται κλινική, πρακτική ή εργαστηριακή άσκηση, η πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή µετά
τη θέση σε εφαρµογή των διατάξεων περί λήψης µέτρων για τον
περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Τα σύµφωνα µε την παρ. 1 εξάµηνα φοίτησης προσαυξάνονται για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον χρόνο που απαιτείται για την
πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση των ανωτέρω ασκήσεων, µε απόφαση της συνέλευσης του οικείου τµήµατος, σε κάθε περίπτωση
λαµβανοµένων υπόψη των ειδικότερων ρυθµίσεων και των µέτρων
που επιβάλλονται για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3. Η διαπίστωση της αδυναµίας πραγµατοποίησης των ανωτέρω
ασκήσεων και ο καθορισµός του κατά τα ως άνω χρόνου προσαύξησης γίνονται µε απόφαση της συνέλευσης του οικείου τµήµατος.
Άρθρο 243
Παράταση ισχύος προϋπολογισµού Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού
Ειδικά για το έτος 2021, η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου
160 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006, Α’
114), ως προς την ισχύ του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2021.
Άρθρο 244
Ρύθµιση για τον µηχανισµό αποτροπής συσσώρευσης
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους από
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Ειδικά για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31ης.3.2021,
δεν εφαρµόζεται η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν.
4714/2020 (Α’ 148). Ποσά που έχουν κατατεθεί στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 µπορούν
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να αποδεσµευτούν, κατόπιν σχετικής αίτησης του προϊσταµένου
οικονοµικών υπηρεσιών του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης,
που υποβάλλεται προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 246
Λύση κοινωφελών επιχειρήσεων, Δ.Ε.Υ.Α.
και των αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 Τροποποιήσεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010

Άρθρο 245
Τέλη υπέρ οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 339/1976

Στην περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’87)
προστίθεται ενδέκατο εδάφιο, , τροποποιείται η υποπερ. αα) της
περ. γ) και οι περ. β) και γ) της παρ. 9 διαµορφώνονται ως εξής:
«β. Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς
και των αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 που λύονται, προς
το Ελληνικό Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τρίτους,
συµπεριλαµβανοµένων των δεδουλευµένων αποδοχών του µεταφερόµενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλλονται από τον
οικείο δήµο, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου δεν διώκονται ποινικώς για την κατά το προηγούµενο εδάφιο αναδοχή του
χρέους.
Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης επέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από τον δήµο των κατά την ηµεροµηνία
αυτή βεβαιωµένων οφειλών, της υπό εκκαθάριση επιχείρησης
προς το Δηµόσιο και προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς,
κατά το ποσό που αναλαµβάνεται. Ο δήµος καθίσταται πλέον ο
µοναδικός υπόχρεος για την καταβολή των οφειλών που αναδέχεται και η υπό εκκαθάριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής τους. Τα συνυπόχρεα µε την υπό εκκαθάριση πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε αστική, ποινική ή άλλη
ευθύνη για την καταβολή των οφειλών αυτών. Τα πρόσωπα που
ορίζονται εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση νοµικών προσώπων
δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση,
ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για
χρέη των φορέων αυτών προς το Δηµόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Εµπράγµατες ασφάλειες και αναγκαστικά µέτρα είσπραξης που
έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχείρησης ή/και των συνυπόχρεων
µε αυτήν προσώπων για τις οφειλές αυτές, εξαλείφονται ή αίρονται. Προληπτικά ή διασφαλιστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.
4174/2013, ή και µε προϊσχύουσες του νόµου αυτού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που ο δήµος αναλαµβάνει
το σύνολο των οικείων, των µέτρων, οφειλών. Ήδη καταβληθέντα
ή εισπραχθέντα µε οποιονδήποτε τρόπο ποσά, από το Ελληνικό
Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, για τις οφειλές της
υπό εκκαθάριση επιχείρησης από την ίδια ή από τα συνυπεύθυνα
µε αυτήν πρόσωπα, δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται. Η
έκδοση απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου περί αναδοχής
οφειλών διακόπτει τον χρόνο παραγραφής αυτών. Ποσά, που
έχουν ήδη κατασχέσει το Ελληνικό Δηµόσιο και οι ασφαλιστικοί
οργανισµοί από τα συνυπεύθυνα µε την υπό εκκαθάριση επιχείρηση πρόσωπα και συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση περί αναδοχής οφειλών, µπορούν να καταβάλλονται σε αυτά από τον
οικείο δήµο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του.
γ. Οι ρυθµίσεις της περ. β’ εφαρµόζονται αναλόγως και για
οφειλές των:
αα. κάθε είδους εταιρειών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νοµικά τους πρόσωπα, ή εφόσον συµµετέχουν και
τρίτοι εταίροι, µόνο κατά το ποσοστό συµµετοχής των Ο.Τ.Α., ή
και των νοµικών τους προσώπων,
ββ. ανωνύµων, αναπτυξιακών εταιρειών και ναυτικών εταιρειών
του ν. 959/1979 (Α’ 192) στις οποίες οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού
τους κεφαλαίου, εφόσον τέθηκαν υπό εκκαθάριση µέχρι τις
31.10.2018,
γγ. των αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών στις οποίες οι
Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν
την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν
υπό εκκαθάριση.
Αν µέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισµός, o οποίος κατέχει
έως το πέντε τοις εκατό (5%) του µετοχικού κεφαλαίου της επι-

Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Επιβάλλεται υπέρ των δήµων, στην περιφέρεια των οποίων
ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας
των ακινήτων τέλος σε ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε τοις εκατό
(0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, µορφής και
ονοµασίας καταστηµάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση
εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήµατος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα
και γλυκίσµατα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα,
β) ζυθοπωλείων και µπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και
κατηγορίας, γ) καντινών και δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών
χορού και άλλων καταστηµάτων µε ποτά και θέαµα, καφωδείων,
κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων µε µουσική, µε την
επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήµατα της περ. δ) το τέλος
σε ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα
έσοδα αυτών εφαρµόζεται για τα έτη 2021 και 2022, το δε επιβαλλόµενο ετήσιο τέλος για κάθε ένα από τα προαναφερόµενα έτη
δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού των τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος ανέρχεται
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’
αποκοπή ποσό.
Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και
τα καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν
µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής µορφής
και κατηγορίας, τα καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων που
λειτουργούν µέσα σε εµπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωµένα τµήµατα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστηµάτων,
στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά.
Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων
που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).
Στους δήµους και στις περιοχές - τµήµατα δήµων όπου δεν
ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας
των ακινήτων το ανωτέρω τέλος µπορεί να επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Το ανωτέρω τέλος µπορεί να επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστηµάτων:
α) ειδών λαϊκής τέχνης, β) ενθυµίων και δώρων, γ) ενοικιάσεως
σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων,
ιστιοσανίδων, ειδών χρησιµοποιούµενων στην παραλία, σχολών
εκµάθησης θαλάσσιων σπορ και εκµάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που χρησιµοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόµενους, δ) ειδών χειµερινών σπορ, σκι και ορειβασίας, σχολών
εκµάθησης χειµερινών σπορ, ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών
οχηµάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και παρόχων Ε.Π.Η.Ο. προς κοινή χρήση και
στ) τουριστικών προϊόντων-αναµνηστικών κάθε είδους.
Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο
άσκησης πολλαπλών οικονοµικών δραστηριοτήτων από τα ανωτέρω καταστήµατα, για τον προσδιορισµό του οφειλόµενου τέλους λαµβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία
προέρχονται µόνο από τη λιανική πώληση των προϊόντων και των
υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος,
όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6
του ν. 1080/1980 (Α’ 246) και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα του
Φ.Π.Α..
Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα
εκδιδόµενα στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει τον
λογαριασµό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δηµοτικό ταµείο.»
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χείρησης και υπάρχει αδυναµία εκ µέρους του, να αναλάβει τις
αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, δύναται ο δήµος ή η περιφέρεια
που κατέχει την πλειοψηφία των µετοχών της λυθείσας επιχείρησης, µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να βεβαιώσει την ως άνω
αδυναµία και να αναλάβει το σύνολο των οφειλών που αναλογούν
στον συνεταιρισµό. Το ύψος των οφειλών που µπορεί να αναλάβει
ο κάθε φορέας προκύπτει από τον λόγο συµµετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν µέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της
οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.»
Άρθρο 247
Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους
συνδέσµους δήµων - Τροποποίηση του άρθρου 25
του ν. 4479/2017
Στο άρθρο 25 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) προστίθεται τίτλος, στην
παρ. 1 αντικαθίστανται: α. η αναφορά στον «Υπουργό Εσωτερικών» από αναφορά στο «αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών», β. η αναφορά στον «Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας» από το «αρµόδιο όργανο της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας», µετά το ακρωνύµιο «Ο.Τ.Α.» προστίθενται
οι λέξεις «Α’ βαθµού», στην παρ. 2 αντικαθίσταται: η αναφορά στο
έτος «2020» από την αναφορά στο έτος «2021», η λέξη «µπορεί»
από τη λέξη «µπορούν», µετά τις λέξεις «Υπουργείου Εσωτερικών», προστίθεται η φράση «ύστερα από γνώµη του αρµόδιου οργάνου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,»
διορθώνεται το ακρωνύµιο Ο.Τ.Α. µε την προσθήκη σηµείων στίξης (τελείας) µεταξύ των γραµµάτων, προστίθενται οι λέξεις «Α’
βαθµού» και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 25
Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
1. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου οργάνου της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, µπορούν να διατίθενται πιστώσεις από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’87)
σε Συνδέσµους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού µέσω των οικείων δήµων για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
2. Ειδικά για τα έτη 2017 έως και 2021, οι πόροι του άρθρου 259
του ν. 3852/2010 µπορούν να κατανέµονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη
του αρµόδιου οργάνου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, απευθείας στους Συνδέσµους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.»
Άρθρο 248
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ)
του Πολεµικού Ναυτικού
Στo στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
«14. Επιπλέον ποσό µέχρι τρία εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα
πέντε χιλιάδες (3.175.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης
του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’
αριθµ. 6, που έχει ήδη παραληφθεί από το Πολεµικό Ναυτικό, και
του ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω
χρηµατοδοτήσεις και αφορούν στη συµβασιοποίηση προµήθειας
υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεµούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωµή της µισθοδοσίας, των
λογαριασµών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών

µετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ
Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεµικό Ναυτικό των µηνιαίων αµοιβών
των εργαζοµένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστηµα
τριών µηνών από την 1η Απριλίου 2021, όσο και το χρονικό διάστηµα παράτασης του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των
υπογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού και των εργαζοµένων
της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021. Το ελληνικό Δηµόσιο επιφυλάσσεται παντός νοµίµου ή συµβατικού δικαιώµατός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύµβαση υπ’ αριθµ.
001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η οποία
παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021. Επί των εγκριθεισών µε
το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό τρίτο
του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 216 του
ν. 4635/2019
(Α’ 167), το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 80 του
ν. 4712/2020 (Α’ 146), το άρθρο 37 του ν. 4734/2020 (Α’ 196) και
το άρθρο 151 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως
και τον Ιούνιο 2021.»
Άρθρο 249
Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β)
του Πολεµικού Ναυτικού
Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), προστίθενται εδάφια δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο ως εξής:
«Επιπλέον ποσό µέχρι δέκα εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες
(10.300.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη
επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών που
προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιµές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
των δοκιµών των Υ/Β, κατ’ εφαρµογή των αναγραφόµενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 61 του
ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019
(Α’ 89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 66 του
ν. 4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α’ 196) και
το άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2021.»
Άρθρο 250
Παράταση θητείας ΚΔΣ Ανώτατης Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Εφέδρων Αξιωµατικών και των Δ.Σ.
των Συνδέσµων Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού
Η θητεία των µελών του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου
(ΚΔΣ) της Ανώτατης Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εφέδρων Αξιωµατικών (ΑΠΟΕΑ) και των Διοικητικών Συµβουλίων (ΔΣ) των Συνδέσµων Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού (ΣΕΑΝ), η οποία έληξε ή
λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως
τις 30.6.2021.
Άρθρο 251
Αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
Στο άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 (Α’ 251) τροποποιείται η παρ.
4, προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 53
Αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
1. Κάθε είδους υλικό των Ενόπλων Δυνάµεων που καθίσταται
άχρηστο ή χαρακτηρίζεται ως τέτοιο ή είναι ακατάλληλο ή πλεονάζει, µε βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Ανεφοδιασµού και Διαχειρίσεως Υλικού Ενόπλων Δυνάµεων, που εκδίδεται
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κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32, µπορεί να διατίθεται προς
τρίτους κατόπιν ανταλλάγµατος.
2. Όπλα των Ενόπλων Δυνάµεων τα οποία χαρακτηρίζονται ως
συλλεκτικά ή ιστορικά κειµήλια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
2168/1993 (Α’ 147), µπορεί να διατίθενται προς τρίτους κατόπιν
ανταλλάγµατος, εφόσον δεν εκτίθενται σε µουσεία ή συλλογές
των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και σε µουσεία που υπάγονται ή
εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εµπορία τους.
3. Όπλα και λοιπά αντικείµενα τα οποία δηµεύονται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση και φυλάσσονται σε αποθήκες των
Ενόπλων Δυνάµεων, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 2168/1993,
και από τη δήµευση των οποίων έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς να έχει παραγγελθεί η παράδοσή τους σε άλλη δηµόσια αρχή σύµφωνα µε την παρ. 3 του
ανωτέρω άρθρου, εγγράφονται ως περιουσιακό στοιχείο των
Ενόπλων Δυνάµεων. Τα όπλα αυτά µπορεί να διατίθενται προς
τρίτους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για
την εµπορία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2168/1993.
4. Το σύνολο του προς αξιοποίηση υλικού των παρ. 1 έως 3
υπάγεται σε ενιαίο σύστηµα καταγραφής και διαχείρισης αυτού
και αξιοποιείται µε κριτήριο τον οικονοµικά συµφερότερο τρόπο,
είτε ως αυτούσιο, είτε ως τµήµα αυτού, είτε µετά από επεξεργασία ή µετασκευή, είτε ύστερα από µετατροπή του σε πρώτη ύλη.
Η αξιοποίηση του υλικού ενεργείται είτε µε ηλεκτρονική πλειοδοτική δηµοπρασία από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας
(ΓΕΕΘΑ) και αντικείµενό της µπορεί να είναι είτε ενοχικό είτε εµπράγµατο δικαίωµα, είτε µε ανταλλαγή µε άλλο υλικό του ίδιου
ή διαφορετικού προορισµού, µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, που διενεργείται µε µέριµνα του
κατά περίπτωση Γενικού Επιτελείου, το οποίο διαθέτει το υλικό
καλύπτοντας τις εκάστοτε απαιτήσεις του.
5. Τα έσοδα από τη διάθεση των υλικών αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού. Ισόποσο των εσόδων ύψος πίστωσης εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και εκτελείται υπέρ του Γενικού Επιτελείου (ΓΕ) στο
οποίο ανήκε το αξιοποιηθέν υλικό, ή του ΓΕ στο οποίο είχε ανατεθεί η διαχείριση ή η φύλαξή του, για την κάλυψη των λειτουργικών ή και εξοπλιστικών αναγκών του.
6. Για την αξιοποίηση του εύχρηστου στρατιωτικού εξοπλισµού, πλην του πολεµικού υλικού, που χαρακτηρίζεται ως µη επιχειρησιακά αναγκαίος για τις Ένοπλες Δυνάµεις και αξιοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 (Α’
137), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως στρατιωτικός εξοπλισµός
νοείται ο οριζόµενος στην περ. 20 της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3978/2011.
7. Για την αξιοποίηση υλικού των παρ. 1 έως 3 µε ανταλλαγή,
σύµφωνα µε την παρ. 4, εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 54.»

παρασκευής των Ενόπλων Δυνάµεων, πλην του υλικού του άρθρου 53, µέσω ανταλλαγής µε άλλο στρατιωτικό εξοπλισµό, του
ίδιου ή διαφορετικού πολεµικού προορισµού καλύπτοντας τις
εκάστοτε απαιτήσεις πολεµικής προπαρασκευής των Ενόπλων
Δυνάµεων, µε συµβάσεις απευθείας µεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και των βιοµηχανιών κατασκευής του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε της
ελληνικής Κυβέρνησης και Κυβερνήσεων ξένων κρατών, που διαθέτουν το αναγκαίο υλικό.
2. Οι όροι των συµβάσεων της παρ. 1, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο τρόπος αντιµετώπισης των δαπανών µεταφοράς
του αντικαθιστάµενου και παραλαµβανόµενου στρατιωτικού εξοπλισµού, διατυπώνονται κατόπιν διαπραγµατεύσεων του οικείου
Κλάδου µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εγκρίνονται πριν την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, µε αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας, που εκδίδονται µετά από γνώµη των οικείων
κατά Κλάδο Ανώτατων Συµβουλίων, πρόταση του Αρχηγού
ΓΕΕΘΑ και απόφαση του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζονται,
ο τρόπος εκτίµησης της αξίας του αντικαθιστάµενου και παραλαµβανόµενου στρατιωτικού εξοπλισµού, για τον προσδιορισµό
της σχέσης των ανταλλασσόµενων ποσοτήτων, η διαδικασία
ελέγχου της ποιότητας του υπό παραλαβή εξοπλισµού, ο τρόπος
ελέγχου της εκτέλεσης των όρων των συναπτόµενων συµβάσεων, η λογιστική τακτοποίηση και κάθε λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
4. Η εκπροσώπηση του ελληνικού Δηµοσίου, για την υπογραφή των κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
συναπτόµενων συµβάσεων, ανατίθεται, είτε σε µέλη της Κυβέρνησης, είτε σε όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων, κατόπιν απόφασης του ΣΑΓΕ.»

Άρθρο 252
Αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισµού

Άρθρο 254
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων του Αυτόνοµου
Οικοδοµικού Οργανισµού Αξιωµατικών
άνευ διαγωνισµού για κοινωφελείς σκοπούς

Στο άρθρο 54 του ν.δ. 721/1970 (Α’ 251) αντικαθίσταται ο τίτλος, τροποποιείται η παρ. 1, αντικαθίστανται οι όροι «υλικό» και
«πολεµικό υλικό» στις παρ. 2 και 3 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 54
Αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισµού
1. Επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,
που εκδίδεται µετά από γνώµη των οικείων κατά Κλάδο Ανώτατων Συµβουλίων και πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), η αντικατάσταση καινούριου ή
χρησιµοποιηµένου στρατιωτικού εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και στρατιωτικού εξοπλισµού µη επιχειρησιακά
αξιοποιήσιµου που δεν εξυπηρετεί τις απαιτήσεις πολεµικής προ-

Άρθρο 253
Φοίτηση στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου
(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) - Τροποποίηση του άρθρου 2
του ν. 3186/2003
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3186/2003 (Α’ 230) τροποποιείται
και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Φοίτηση στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)
1. Στη Σχολή φοιτούν ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις ανώτεροι αξιωµατικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων. Για
τη φοίτηση στη Σχολή, οι αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων
πρέπει να έχουν συνολική πραγµατική υπηρεσία αξιωµατικού
από δεκαέξι (16) έως είκοσι έξι (26) έτη.
2. Οι αξιωµατικοί των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πρέπει να έχουν βαθµό αντίστοιχο του Ταγµατάρχη ή Αντισυνταγµατάρχη.»

1. Ακίνητα που κείνται εντός της καθοριζόµενης µε το από
31.8.1978 προεδρικό διάταγµα (Δ’ 544) «Περί καθορισµού ζωνών
ρυθµίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού»,
Ζώνης Β και ανήκουν κατά κυριότητα στον Αυτόνοµο Οικοδοµικό
Οργανισµό Αξιωµατικών (Α.Ο.Ο.Α.) µπορεί µε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου να παραχωρούνται κατά χρήση άνευ
διαγωνισµού και έναντι ανταλλάγµατος, σε σωµατεία ή άλλα µη
κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το δηµόσιο, εφόσον µε την παραχώρηση αυτή εξυπηρετούνται κοινωφελείς σκοποί και ιδίως
αθλητικοί και περιβαλλοντικοί. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
καθορίζονται πρόσθετοι όροι υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία σε κάθε περίπτωση µπορεί να ανακληθεί, εφόσον
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εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.
2. Εκµισθώσεις ή παραχωρήσεις της χρήσης ακινήτων που
κείνται στη ζώνη της παρ. 1, οι οποίες έχουν λήξει εντός της τελευταίας τετραετίας και εφόσον έχουν συναφθεί αποκλειστικά
για κοινωφελείς σκοπούς, θεωρούνται ισχυρές από τη λήξη τους
και παρατείνονται για πέντε ακόµη έτη από τη δηµοσίευση του
παρόντος, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.
3. Το µηνιαίο µίσθωµα ή αντάλλαγµα για τη χρήση των ακινήτων της παρ. 2 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της αντικειµενικής
αξίας των ακινήτων, όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά, µε
ανάλογη αναπροσαρµογή του ποσού του µισθώµατος ή του ανταλλάγµατος. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
Α.Ο.Ο.Α. µπορεί να ορίζεται µικρότερο ποσοστό.
4. Η παράβαση των όρων και περιορισµών του από 31.8.1978
προεδρικού διατάγµατος συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.
Άρθρο 255
Σύµπραξη e-ΕΦΚΑ µε πιστοποιηµένους επαγγελµατίες για
την επιτάχυνση της απονοµής
συνταξιοδοτικών παροχών
1.α. Πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες µπορούν να συµπράττουν,
σύµφωνα µε τους όρους του κεφαλαίου αυτού, στη διαδικασία
απονοµής συνταξιοδοτικών παροχών (κύριων συντάξεων, και επικουρικών συντάξεων) από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
β. Οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες: α) διαπιστώνουν τον
χρόνο ασφάλισης σε ένα ή περισσότερους οργανισµούς κυρίας
ή επικουρικής ασφάλισης και εκδίδουν σχετική βεβαίωση, β) διαπιστώνουν την ύπαρξη ή µη οφειλοµένων εισφορών του αυτοαπασχολούµενου ή ελεύθερου επαγγελµατία ασφαλισµένου και
εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή υποβάλλουν αίτηση για ρύθµιση,
γ) υπολογίζουν το οφειλόµενο ποσό για την αναγνώριση πλασµατικού χρόνου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση, δ) συντάσσουν
σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής
κύριας και επικουρικής σύνταξης, ε) εκδίδουν την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’1).
γ. Σε περίπτωση παράλληλης ή διαδοχικής ασφάλισης, οι βεβαιώσεις και τα σχέδια αποφάσεων της περ. β) περιλαµβάνουν
τα παραπάνω στοιχεία για όλα τα ταµεία, στα οποία ο ασφαλισµένος είχε ασφαλισθεί ή όφειλε να έχει ασφαλισθεί.
δ. Τα σχέδια και οι βεβαιώσεις της περ. β) που συντάσσουν και
εκδίδουν οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες παράγουν πλήρη
απόδειξη ως προς τα στοιχεία που εµπεριέχονται σε αυτές.
ε. Με βάση τις βεβαιώσεις της περ. β) οι αρµόδιες υπηρεσίες
του e-ΕΦΚΑ υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και εκδίδουν την
πράξη απονοµής της σύνταξης. Η πράξη απονοµής της σύνταξης αναρτάται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.Ειδικά όταν υποβληθεί σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης
κύριας ή επικουρικής, αυτή περιλαµβάνει υπολογισµό του ποσού
της σύνταξης και η συνταξιοδοτική απόφαση εκδίδεται εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του σχεδίου
απόφασης. Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής,
το σχέδιο θεωρείται εγκεκριµένο και επέχει θέση πράξης απονοµής σύνταξης, η οποία αναρτάται στην προσωπική θυρίδα του
πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης
(ΕΨΠ-gov.gr).
στ. Οι υπάλληλοι που εκδίδουν πράξεις απονοµής σύνταξης,
κύριας ή επικουρικής, ή εφάπαξ µε βάση τα σχέδια και τις βεβαιώσεις της περ. β), δεν έχουν καµία ευθύνη για εγγραφές και ενδείξεις των πράξεων που οφείλονται σε σφάλµατα των
βεβαιώσεων.
2.α. Για την εκτέλεση του έργου της παρ. 1 µπορούν, µετά από
επιτυχή περάτωση σεµιναρίου επιµόρφωσης, να πιστοποιηθούν:
α) µέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας µε τριετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας και β) λογιστές-φοροτεχνικοί, κάτοχοι
επαγγελµατικής ταυτότητας Α’ τάξης, οι οποίοι έχουν υποβάλει
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την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ.
340/1998 (Α’ 228).
β. Οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες εγγράφονται σε ειδικό µητρώο πιστοποιηµένων επαγγελµατιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ,
εποπτεύεται από αυτόν και είναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).
3.α. Οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες ασκούν το έργο τους
µετά από ανάθεση που γίνεται από τον ενδιαφερόµενο ασφαλισµένο ή τον δικαιοδόχο του ασφαλισµένου.
β. Η ανάθεση από τον ενδιαφερόµενο ασφαλισµένο ή δικαιοδόχο γίνεται µέσω υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986
(Α’ 75) που απευθύνεται στον e-ΕΦΚΑ, µε βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής του αναθέτοντος από δηµόσια υπηρεσία ή µέσω
της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr, και καθορίζει το ειδικότερο αντικείµενο του έργου. Η ανάθεση µπορεί να γίνει και µε καταχώρηση σε ειδική πλατφόρµα στο πληροφοριακό σύστηµα του
e-ΕΦΚΑ που είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ- gov.gr), στην οποία εισέρχονται ο ενδιαφερόµενος ασφαλισµένος και ο πιστοποιηµένος
επαγγελµατίας χρησιµοποιώντας τους τρόπους αυθεντικοποίησης του άρθρου 24 του
ν. 4727/2020 για χρήση υπηρεσιών µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr). Ο
e-ΕΦΚΑ καταβάλλει κατ’ αποκοπήν αποζηµιώσεις στους πιστοποιηµένους επαγγελµατίες για κάθε επιµέρους πράξη από αυτές
της περ. β) της παρ. 1. Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από
τον e-ΕΦΚΑ είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες
και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο και εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
(Α’ 167).
γ. Με την ανάθεση παρέχεται αυτοδικαίως, ακόµη κι εάν δεν
µνηµονεύεται ρητώς στο σχετικό έγγραφο, εξουσιοδότηση για
την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που αφορούν στον
αναθέσαντα ασφαλισµένο ή δικαιοδόχο. Η αποδοχή της ανάθεσης γίνεται µε συνυπογραφή του πιστοποιηµένου επαγγελµατία
στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία όµως δεν απαιτεί θεώρηση του
γνησίου αυτής, ή µε τη σχετική καταχώρηση στο πληροφοριακό
σύστηµα του e-ΕΚΦΑ της περ. β).
δ. Οι βεβαιώσεις και τα σχέδια αποφάσεων της περ. β) της
παρ. 1 που εκδίδουν και συντάσσουν, αντίστοιχα, οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης και υποβάλλονται, µαζί µε τα αναγκαία
δικαιολογητικά, σε ψηφιοποιηµένα έντυπα αντίγραφα µαζί µε
την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης. Συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που απευθύνεται στον eΕΦΚΑ, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του πιστοποιηµένου επαγγελµατία από δηµόσια υπηρεσία ή µέσω της
ηλεκτρονικής πύλης gov.gr, µε την οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους. Η καταχώρησή τους στο πληροφοριακό σύστηµα του eΕΦΚΑ υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης µε το παραπάνω περιεχόµενο. Επίσης, µπορούν να υποβληθούν και σε
προγενέστερο ή µεταγενέστερο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στάδιο.
ε. Τα πρωτότυπα έγγραφα που τεκµηριώνουν τις βεβαιώσεις
και αποφάσεις της περ. β) της παρ. 1 υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη υποβολή της αίτησης της περ. δ) στον
e-ΕΦΚΑ.
4.α. Η αρµόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ πραγµατοποιεί υποχρεωτικά κάθε µήνα τυχαίο δειγµατοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό
τουλάχιστον 5% των πράξεων απονοµής σύνταξης που εκδόθηκαν βάσει βεβαιώσεων πιστοποιηµένων επαγγελµατιών τον προηγούµενο µήνα. Επίσης, γίνεται έλεγχος µετά την έκδοση της
απόφασης απονοµής συνταξιοδοτικών παροχών και σε άλλες περιπτώσεις που επιλέγονται κατά την κρίση της υπηρεσίας βάσει
κριτηρίων, όπως το ύψος της απονεµόµενης σύνταξης ή περιπτώσεις οριακής θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
β. Εάν από µεταγενέστερο έλεγχο προκύψει ότι βεβαιώσεις ή
σχέδια αποφάσεων της περ. β) της παρ. 1 µε βάση τις οποίες χορηγήθηκε η σύνταξη είναι εσφαλµένα ή ελλιπή, η απόφαση απονοµής σύνταξης που βασίζεται σε αυτές, κατά περίπτωση,
ανακαλείται ή µεταρρυθµίζεται λόγω πλάνης περί τα πράγµατα
το αργότερο εντός δεκαετίας από την έκδοση της πράξης απο-
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νοµής της σύνταξης.
5.α. Εάν από τους ελέγχους της παρ. 4 διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιηµένος επαγγελµατίας έχει εκδώσει εσφαλµένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον
ασφαλισµένους, η πιστοποίησή του ανακαλείται µε απόφαση του
Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και αποκλείεται η εκ νέου χορήγησή της
για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.
β. Ο πιστοποιηµένος επαγγελµατίας, εάν το σφάλµα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει οφείλεται σε βαρεία αµέλεια
ή δόλο, ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον αχρεωστήτως λαβόντα
για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας του σφάλµατος. Τα ως άνω ποσά αναζητούνται βάσει του
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) εντόκως. Επίσης,
είναι δυνατή µε απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ η επιβολή διοικητικού προστίµου από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ για κάθε εσφαλµένη βεβαίωση ή σχέδιο που οφείλεται σε
βαρεία αµέλεια ή δόλο.
γ. Οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες έχουν το δικαίωµα να
ασκήσουν αυτοτελώς κατά των πράξεων µεταρρύθµισης ή ανάκλησης συντάξεων της περ. β) της παρ. 4 προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όταν οι
ανακαλούµενες ή µεταρρυθµιζόµενες συντάξεις απονεµήθηκαν
βάσει βεβαιώσεων ή σχεδίων που εξέδωσαν.
6. α. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδοµένων είναι η
απονοµή συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ. Η νόµιµη βάση επεξεργασίας των απλών προσωπικών δεδοµένων των ασφαλισµένων είναι
οι περ. γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, «ΓΚΠΔ», L 119). Νοµική βάση επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδοµένων είναι η περ. β) της παρ.
2 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ και η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
22 του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
β. Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας, ο e-ΕΦΚΑ
ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας κατά την
έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ και οι πιστοποιηµένοι
επαγγελµατίες ενεργούν υπό την ιδιότητα των εκτελούντων την
επεξεργασία κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ.
Αµφότεροι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν
απο τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019, και ιδίως, οι
εκτελούντες την επεξεργασία:
βα) επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των
ασφαλισµένων µόνο βάσει καταγεγραµµένων εντολών του eΕΦΚΑ, ως υπευθύνου επεξεργασίας,
ββ) αναλαµβάνουν την υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
βγ) λαµβάνουν όλα τα µέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας δυνάµει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ.
γ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από τους πιστοποιηµένους επαγγελµατίες διέπεται από σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του e-ΕΦΚΑ και του Πιστοποιηµένου
Επαγγελµατία, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ
µε την οποία αποδέχονται εγγράφως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων του e-ΕΦΚΑ. Κατά την επεξεργασία
των δεδοµένων λαµβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται
αναλυτικά στη σύµβαση που θα συναφθεί.
δ. Για την εκτέλεση του έργου τους οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και δεδοµένα που τηρούνται σε ηλεκτρονικά και έγχαρτα αρχεία του e-ΕΦΚΑ, τα οποία
αφορούν στον ασφαλισµένο που τους ανέθεσε την έκδοση βεβαίωσης ή τη σύνταξη σχεδίου της περ. β) της παρ. 1, και έχουν τη
δυνατότητα να καταχωρίζουν τις βεβαιώσεις και, όταν απαιτείται,
κάθε αναγκαίο στοιχείο στο πληροφοριακό σύστηµα του e- ΕΦΚΑ,
το οποίο είναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), κατόπιν αυθεντικοποίησής
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
7.α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ορίζονται η ύλη και το πρόγραµµα επιµόρφωσης, ο
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φορέας επιµόρφωσης και ο φορέας πιστοποίησης των πιστοποιηµένων επαγγελµατιών, οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία επιµόρφωσης και εγγραφής στο ειδικό µητρώο πιστοποιηµένων
επαγγελµατιών και για τη διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας
του, η διαδικασία και τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με
την ίδια ή όµοια απόφαση περιορίζονται ή διευρύνονται οι κατηγορίες συντάξεων, για τις οποίες µπορούν να χορηγούνται βεβαιώσεις ή να συντάσσονται σχέδια αποφάσεων από τους
πιστοποιηµένους επαγγελµατίες αυτού του κεφαλαίου, αυξάνεται το ποσοστό υποθέσεων, επί των οποίων γίνεται υποχρεωτικός
δειγµατοληπτικός έλεγχος, ορίζεται ανώτατος αριθµός υποθέσεων που µπορούν να χειρίζονται ταυτοχρόνως οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες της παρ. 1 και ορίζονται τα πρότυπα έγγραφα
σχεδίων αποφάσεων και βεβαιώσεων, καθώς και η χρονική διάρκεια της εξουσιοδότησης που έχουν λάβει.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσόν
της αποζηµίωσης που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ για κάθε µία
από τις εργασίες της περ. β) της παρ. 1, οι προϋποθέσεις και ο
τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης αυτής και ο τρόπος αποτύπωσής της στα βιβλία του πιστοποιηµένου επαγγελµατία.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της περ. β) της παρ. 3, οι τυχόν
απαιτούµενες διαλειτουργικότητες µε πληροφοριακά συστήµατα
των φορέων του δηµοσίου τοµέα και κάθε συναφής τεχνική ή άλλη
λεπτοµέρεια.
δ. Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ορίζονται σε κάθε
υπηρεσία έκδοσης συντάξεων αρµόδιοι υπάλληλοι για την απρόσκοπτη συνεργασία των πιστοποιηµένων επαγγελµατιών µε τον eΕΦΚΑ, τη χορήγηση στοιχείων από το φυσικό ή τα ηλεκτρονικά
αρχεία και την απάντηση σε ερωτήµατα που αφορούν στις υποθέσεις που εξετάζουν οι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες.
8. Τα σχέδια και οι βεβαιώσεις της περ. β) της παρ. 1 αξιοποιούνται και για τη χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών επί αιτήσεων που είναι εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 256
Χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ –
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α 85)
προστίθεται περ. γ) ως εξής:
«γ. Χρόνος ασφάλισης έως τις 31.12.2016 στον πρώην Κλάδο
Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, για τον οποίο οι ασφαλισµένοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.
3050/2002 (Α’ 214), και βάσει της ασκούµενης δραστηριότητας
πρόεκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, παραµένει
ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.
Οι ανωτέρω ασφαλισµένοι θεωρείται ότι καλώς ασφαλίζονται
στον πρώην ΟΓΑ και µετά την 1η.1.2017, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), εφόσον συνεχίζουν να ασκούν
την ίδια δραστηριότητα, και εξαιρούνται της ασφάλισης του
πρώην ΟΑΕΕ.
Τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ, βεβαιωµένες ή µη, που έχουν
προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισµένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται.
Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών
πριν από την ισχύ του παρόντος δεν αναζητούνται και προσµετρώνται κατά τον υπολογισµό της σύνταξης ως εισφορές στον
πρώην ΟΓΑ.
Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).»
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και επί των εκκρεµών αιτήσεων
συνταξιοδότησης και εκκρεµών υποθέσεων αµφισβητήσεων ενώπιον αρµόδιων διοικητικών οργάνων.»
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Άρθρο 257
Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ
και πιστοποιηµένους επαγγελµατίες –
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999
1. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’ 1) τροποποιούνται ως προς τον φορέα ασφάλισης, η παρ. 2 τροποποιείται ως προς τον φορέα υποβολής της αίτησης προσδιορισµού
του χρόνου ασφάλισης και το άρθρο 47 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«1. Μετά από αίτηση του ασφαλισµένου, που υποβάλλεται στα
τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης
του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται
να προβαίνει σε προσδιορισµό του χρόνου ασφάλισής του και
να χορηγεί την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αφού
καλέσει τον ασφαλισµένο να συµπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα
δικαιολογητικά.
Η βεβαίωση εξοµοιώνεται µε απόφαση, αποτελεί εκτελεστή
πράξη της Διοίκησης και υπόκειται στις διοικητικές προσφυγές
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
Η υπηρεσία που είναι αρµόδια για την έκδοση της βεβαίωσης
αποφαίνεται εντός τριών (3) µηνών από τη συµπλήρωση των
κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών.
2. Όταν ο ασφαλισµένος έχει υπαχθεί στην ασφάλιση περισσότερων του ενός πρώην ασφαλιστικών φορέων, η αίτηση είναι
υποχρεωτική, υποβάλλεται άπαξ, λογίζεται δε ότι συµπεριλαµβάνει όλους τους πρώην ασφαλιστικούς φορείς. Η σχετική προσυνταξιοδοτική βεβαίωση συνυποβάλλεται µε την αίτηση
συνταξιοδότησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του e-ΕΦΚΑ καθορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησης και
την έκδοση της βεβαίωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα
στοιχεία και το περιεχόµενο της βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
2. Οι προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις του άρθρου 47 του ν.
2676/1999 (Α’ 1) µπορούν να εκδίδονται και από πιστοποιηµένους
επαγγελµατίες του άρθρου 1 και παράγουν πλήρη απόδειξη ως
προς τα στοιχεία που εµπεριέχονται σε αυτές.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 2676/1999, όπως
αυτή τροποποιείται µε το παρόν, άρχεται από την έναρξη λειτουργίας του ειδικού µητρώου πιστοποιηµένων επαγγελµατιών
που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ.
Άρθρο 258
Τεκµήριο από Δελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
(ΔΑΥΚ) - Τροποποίηση
του άρθρου 17 του ν. 4670/2020
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020
(Α’ 43) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως ακολούθως:
«3. Σε περίπτωση ασφαλισµένου του Δηµοσίου, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των Ενόπλων Δυνάµεων,
των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συµπληρώνεται το Δελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο
αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης
συνταξιοδότησης και της αίτησης απονοµής εφάπαξ παροχής
και την έναρξη της επεξεργασίας τους.
Το ΔΑΥΚ συµπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισµένος,
ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία
προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δηµοσίου.
Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάµενο του αρµόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του
ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καµία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδοµένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής
απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής.
Δελτία Ατοµικής Υπηρεσιακής Κατάστασης που έχουν εκδοθεί
και πριν από την 26η.11.2020 και έχουν οριστικοποιηθεί από τον
κατά περίπτωση αρµόδιο προϊστάµενο του υπαλλήλου δεν απαι-
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τούν καµία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδοµένων από φυσικά
παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και
απόφασης εφάπαξ παροχής. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος
διαθέτει χρόνο ασφάλισης που δεν έχει συµπεριληφθεί σε ΔΑΥΚ
εκδοθέν πριν τις 26.11.2020 συνυποβάλλει κατά την αίτηση συνταξιοδότησης οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 102/2004 (Α’ 70).»
2. Το παρόν άρθρο καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτήσεις
συνταξιοδότησης.
Άρθρο 259
Όριο οφειλών σε ασφαλιστικό φορέα –
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115)
1. Η παρ. 1 τροποποιείται ως προς την έναρξη καταβολής σύνταξης, οι παρ. 2 και 3 τροποποιούνται, η περ. α της παρ. 4 του
άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) καταργείται και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζει
το άρθρο 1 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), εφόσον ο ασφαλισµένος
προχωρήσει σε ρύθµιση των οφειλών του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόµενο
από τον ασφαλισµένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους
ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασµατικού
χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν
είναι µεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου.
Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν µόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη καταβάλλεται,
εφόσον το οφειλόµενο από τον ασφαλισµένο ποσό δεν ξεπερνά
το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που εµπλέκονται στη συνταξιοδότηση,
η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόµενο ποσό
δεν είναι µεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και σωρευτικά εφόσον τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΓΑ δεν ξεπερνούν
το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Εφόσον το οφειλόµενο ποσό είναι µεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον
πρώην Ο.Γ.Α., ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το
υπερβάλλον ποσό, ενώ, ως προς το υπόλοιπο ποσό, ισχύουν όσα
προβλέπονται στην παρ. 3. Εφόσον το υπερβάλλον ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ στον
πρώην Ο.Γ.Α. δεν εξοφληθεί εντός διµήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την
πρώτη µέρα του επόµενου µήνα της εξόφλησης αυτού.
3.α) Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που
δεν µπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο µήνα απονοµής της
σύνταξης. Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν
ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, ο συµψηφισµός ή παρακράτηση διενεργείται από τον απονέµοντα φορέα για λογαριασµό
όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τοµέων, κλάδων
λογαριασµών κύριας ασφάλισης.
β) Ειδικά για τις συντάξεις αναπηρίας ορισµένου χρόνου, ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της µηνιαίας δόσης προκύπτει από
τη διαίρεση του οφειλόµενου ποσού µε τον µέγιστο αριθµό δόσεων, σύµφωνα µε την περ. α’. Αν µετά από νέα υγειονοµική
κρίση παραταθεί εκ νέου η σύνταξη αναπηρίας για ορισµένο
χρόνο, ανεξαρτήτως διάρκειας, αλλά µε συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας µικρότερο της προηγούµενης υγειονοµικής κρίσης, το
ποσό της µηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο.
Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωµα δεν παραταθεί, το υπόλοιπο της
οφειλής, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί µε τιµές που ίσχυαν κατά
την ηµεροµηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται
στον συνταξιούχο και αναζητείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ελάχιστο ποσό της µηνιαίας δόσης των περ. α’ και β’
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
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4. α) Καταργείται.
β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο
εφαρµόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανοµής και καταβολής του
ως άνω ποσού µεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Το παρόν άρθρο καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτήσεις
συνταξιοδότησης.
Άρθρο 260
Κατάργηση του άρθρου 68 του ν. 4144/2013
Το άρθρο 68 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Διακανονισµός καθυστερούµενων οφειλών» καταργείται.
Άρθρο 261
Προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών
συνταξιοδότησης και χρόνος έναρξης δικαιώµατος
σύνταξης – Τροποποίηση του άρθρου 1
του ν. 4554/2018
Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 (Α’ 130)
τροποποιείται ως προς την ηµέρα υποβολής των δικαιολογητικών και την ηµέρα έναρξης του δικαιώµατος σύνταξης και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«2.α) Το δικαίωµα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη
του επόµενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα,
υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ηµεροµηνία αυτή πληρούνται
όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε
περίπτωση, από την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται εκείνου
κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται µέχρι την τελευταία ηµέρα
του πρώτου (1ου) µήνα που έπεται του µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισµένων του e-ΕΦΚΑ, πραγµατοποιήθηκαν σε επόµενο
ηµερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα, ως χρόνος
έναρξης του δικαιώµατος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόµενου της συµπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων µήνα.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου για την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών µε
υπαιτιότητα του ασφαλισµένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.»
Άρθρο 262
Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης –
Τροποποίηση των άρθρων 29 και 29 Α του ν. 4387/2016
1. Στο άρθρο 29 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) τροποποιούνται οι
παρ. 1, 6 και 8 ως προς την υποχρεωτικότητα της προσωρινής
σύνταξης, στην παρ. 7 καταργείται η περ. α) και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στους ασφαλισµένους οι οποίοι έχουν υποβάλει στον eΕ.Φ.Κ.Α. από τις 13.5.2016 έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, χορηγείται προσωρινή σύνταξη µέχρι την έκδοση της
οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται ως εξής:
α) Για τους µισθωτούς το 80% του µέσου όρου των µηνιαίων
αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τους δώδεκα (12) µήνες
ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης
του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών, οποτεδήποτε και αν καταβλήθηκαν, διά του δώδεκα (12).
β) Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους, τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους στον Ο.Γ.Α., όπως αυτοί
ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 70% του µέσου µηνιαίου εισοδήµατος των δώδεκα (12) τελευταίων µηνών ασφάλισης που
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προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως
µέσο µηνιαίο εισόδηµα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το
πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκαν κατά τους µήνες αυτούς, διαιρούµενου
δια του 20% και διά του δώδεκα (12).
γ) Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από τη δηµοσίευση του νόµου εργασία και
δικαιούνται σύνταξη, καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη
δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής µειωµένη κατά ποσοστό
30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατηρούν την
ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.
δ) Η µείωση της περ. γ) εφαρµόζεται και επί των ποσών που
προκύπτουν από τις παρ. 2 και 3.
2. Για τους µισθωτούς και τους ασφαλισµένους στον Ο.Γ.Α. η
προσωρινή σύνταξη δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού της
εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης
και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται µε το διπλάσιο αυτής, στο
ύψος που διαµορφώνεται κάθε φορά.
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους και τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, η προσωρινή σύνταξη δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι
(20) έτη ασφάλισης και µεγαλύτερη από το ποσό που ισούται µε
το ύψος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασιαζόµενο επί δυόµισι
φορές, στο ύψος που διαµορφώνεται κάθε φορά.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν στις περιπτώσεις αίτησης για πλήρη
σύνταξη λόγω γήρατος. Σε περιπτώσεις αίτησης για µειωµένη
σύνταξη λόγω γήρατος το ποσό της προσωρινής σύνταξης µειώνεται κατά ποσοστό 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από
τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την
πλήρη σύνταξη.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης, στο ύψος που διαµορφώνεται κατά τα ανωτέρω, µειώνεται αντίστοιχα κατά τα
ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η
προσωρινή σύνταξη, όπως διαµορφώνεται µε τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται στους δικαιούχους σε ποσοστό 70%. Το ποσοστό αυτό επιµερίζεται µεταξύ των δικαιοδόχων, σύµφωνα µε
τα ποσοστά επιµερισµού της σύνταξης.
5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισµένο
µε την προσωρινή σύνταξη συµψηφίζεται µε το ποσό της σύνταξης που προκύπτει µετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονοµής της σύνταξης.
6. Στην περίπτωση ασφαλισµένου µε διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόµενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, η προσωρινή σύνταξη εξετάζεται και
χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται
στον παρόντα
για την επαγγελµατική δραστηριότητα στην
οποία υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά την τελευταία χρονική περίοδο πριν από την αίτησή του. Αν για τον υπολογισµό του ποσού
της προσωρινής σύνταξης, ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης
της παρ. 1 δεν επαρκεί, λόγω αλλαγής επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου, λαµβάνεται υπόψη και διαδοχικά
διανυθείς χρόνος ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό προσωρινής σύνταξης, όπως προβλέπεται στο παρόν. Το ανωτέρω ισχύει
και στις περιπτώσεις διαδοχικά ασφαλισµένων που έχουν οφειλή
µέχρι του ποσού που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
7. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης δεν
εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Καταργείται.
β) Όταν δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
γ) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµοστούν οι Κανονισµοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισµό των
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου
2009, για καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 για τον συντονισµό των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινω-
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νικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µόνο µε τον χρόνο ασφάλισης
σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
δ) Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ε) Όταν λαµβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για
την ίδια αιτία.
στ) Όταν είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώριση χρόνων
ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων. Στην
περίπτωση αυτή, ο λόγος θεωρείται ότι εκλείπει εφόσον, µετά από
την υποβολή σχετικής αίτησης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου,
εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόµα και
αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τµηµατικά µε παρακράτηση
του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου.
ζ) Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού
που υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις
ποσά.
η) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν.
4387/2016.
Εάν µεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ζ) και η) προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόµενου
µήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφεροµένου.
8. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται ή απορρίπτεται µε απόφαση του αρµόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ή από την
ηµεροµηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονοµικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται µε την εκτίµηση του βαθµού αναπηρίας του ασφαλισµένου.
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.
9. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτοµα µε αναπηρία, µε
χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόµιµους κηδεµόνες που
προστατεύουν άτοµα µε αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή µε
βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου
εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ.
169/2007 (Α’ 210) είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν
σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.
10. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις ασφαλισµένων που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από τη 13η.5.2016 και εφεξής και τους έχει ήδη χορηγηθεί
προσωρινή σύνταξη, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί οριστική, καθώς
και σε απασχολούµενους συνταξιούχους που δεν δικαιούνταν
προσωρινή σύνταξη πριν από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος.
Η καταβολή της διαφοράς από την εφαρµογή των διατάξεων
των περ. α) και β) της παρ. 1, καθώς και των παρ. 3 και παρ. 4,
καταβάλλεται αναδροµικά στους δικαιούχους.
11. Εάν, µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής απόφασης απονοµής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη
δήλωση του ασφαλισµένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την καταβολή της διαφοράς στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, η εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος στις εκκρεµείς κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του
παρόντος.»
2. Στο άρθρο 29 Α του ν. 4387/2016 τροποποιούνται οι παρ. 1
και 3 ως προς την υποχρεωτικότητα της προσωρινής σύνταξης
ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«1. Στους ασφαλισµένους οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά
στο πληροφοριακό σύστηµα του e-ΕΦΚΑ, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) αίτηση συνταξιοδότησης, χορηγείται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη
του επόµενου της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα, µέχρι το τέλος του µήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις επόµενες
παραγράφους.
3. H προσωρινή σύνταξη χορηγείται ή απορρίπτεται µε απόφαση του αρµόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της παρ. 4
ή και από την ηµεροµηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονοµικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται
µε την εκτίµηση του βαθµού αναπηρίας του ασφαλισµένου. Η
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.»
Άρθρο 263
Προθεσµία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής
σε ρύθµιση του ν. 4611/2019
Η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’
73), ως προς την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο δεύτερο
στάδιο της ρύθµισης ασφαλιστικών οφειλών του ν. 4611/2019,
µετατίθεται στις 30.9.2021.
Άρθρο 264
Παράταση σύµβασης τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών προς e-ΕΦΚΑ
Η διάρκεια της από 14.4.2016 σύµβασης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
µε αντικείµενο «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέδου (SLA) µετάδοσης δεδοµένων
φωνής και εικόνας µέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)»,
παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη της, έως την ένταξη του eΕΦΚΑ στο σύστηµα επικοινωνιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, οπότε και λύεται
αυτοδικαίως και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2022.
Άρθρο 265
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση
σε αγροτικές εργασίες – Τροποποίηση της παρ. 8
του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του
ν. 4783/2021 (Α’ 38) αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαµορφώνεται
ως εξής:
«8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρµας των παρ.
1 και 2, και πάντως όχι πέραν της 15ης.6.2021, η αίτηση της παρ.
1 µε τα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3 υποβάλλεται είτε
µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4 αποστέλλεται και στον e-ΕΦΚΑ για τις ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός
δύο (2) εργασίµων ηµερών από την έναρξη της λειτουργίας της
πλατφόρµας των παρ. 1 και 2, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει σε αυτήν όλα τα προβλεπόµενα στο παρόν στοιχεία
του πολίτη τρίτης χώρας.»
Άρθρο 266
Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων – Αντικατάσταση τριακοστού δεύτερου άρθρου του ν. 4771/2021
To άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων
1. Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστηµα
µέχρι την 30ή.9.2021, τα εµβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν
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εντός των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Αρεταίειου Νοσοκοµείου, του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου, των δηµόσιων
δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Οµάδων Υγείας, καθώς και τα εµβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναµικότητας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, δύνανται να λειτουργούν
επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα από Δευτέρα έως Κυριακή (συµπεριλαµβανοµένων και ηµερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείµενων γενικών ή
ειδικών διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται σε δύο
βάρδιες από τις 07:00 έως τις 24:00. Με τη λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων συµπληρώνονται και ενισχύονται οι παρεχόµενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
2. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠε ή του αρµοδίου
εποπτεύοντος οργάνου του εµβολιαστικού κέντρου καταρτίζεται
µηνιαίο πρόγραµµα απασχόλησης του προσωπικού των εµβολιαστικών κέντρων, µε το οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλη την εβδοµάδα από το σύνολο
του προσωπικού αυτών.
3. Η απασχόληση του ιατρικού προσωπικού στα εµβολιαστικά
κέντρα των δηµόσιων δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
και στα εµβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναµικότητας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες (Σάββατα - Κυριακές
- αργίες) αποζηµιώνεται ως µικτή εφηµερία, σύµφωνα µε το
άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), πλην των ειδικευόµενων ιατρών, η οποία αποζηµιώνεται ως ενεργής εφηµερία. Η απασχόληση του ιατρικού προσωπικού των Τοπικών Οµάδων Υγείας
κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες (Σάββατα- Κυριακές- αργίες) αποζηµιώνεται ως µικτή εφηµερία Επιµελητή Α’.
4. Η απασχόληση του λοιπού προσωπικού των εµβολιαστικών
κέντρων της παρ. 1, τις ηµέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή,
πραγµατοποιείται σε δύο βάρδιες ως εξής: α) πρωινή βάρδια:
07:00 -14:30, β) απογευµατινή βάρδια: 14:30 - 22:00.
5. Η απασχόληση του λοιπού προσωπικού των εµβολιαστικών
κέντρων της παρ. 1 τις ηµέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και
κατά τις ώρες 22:00 έως 24:00 αποζηµιώνεται, σύµφωνα µε την
περ. β’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν.
4354/2015 (Α’ 176). Η απασχόληση του προσωπικού του πρώτου
εδαφίου τα Σάββατα αποζηµιώνεται σύµφωνα µε την περ. γ’ της
υποπαρ. 3 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. Οι ώρες
απασχόλησης του λοιπού προσωπικού στα εµβολιαστικά κέντρα
πραγµατοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου ωρών
της υποπαρ. 2 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
6. Στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εµβολιαστικά
κέντρα της παρ. 1, χορηγείται επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20)
ευρώ, ανά εργαζόµενο για εκάστη ηµέρα απασχόλησής του κατά
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, υπό την προϋπόθεση
της απασχόλησής του τουλάχιστον έξι (6) ώρες ηµερησίως κατά
τις ανωτέρω ηµέρες. Το ανωτέρω ποσό είναι αφορολόγητο,
ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµoσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013 (A’ 167), δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται
µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.
7. Οι αποζηµιώσεις του προσωπικού των Τοπικών Οµάδων
Υγείας καταβάλλονται µέσω ενωσιακών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Συγχρηµατοδοτούµενου
Προγράµµατος.
8. Οι ρυθµίσεις του παρόντος ισχύουν και για το προσωπικό
των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας που έχει µετακινηθεί και
απασχολείται στα εµβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναµικότητας
που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Οι πρόσθετες αµοιβές, καθώς και η παροχή
της παρ. 6 καταβάλλονται από τους φορείς προέλευσής τους.
9. Το παρόν ισχύει από την έναρξη λειτουργίας κάθε εµβολιαστικού κέντρου.
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Άρθρο 267
Αποζηµίωση προσωπικού Κινητών Οµάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19
1. Στο προσωπικό που απασχολείται στις Κινητές Οµάδες
Υγείας του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόµενο, για εκάστη ηµέρα
απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες. Η ανωτέρω
αποζηµίωση δύναται να καλυφθεί µέσω ενωσιακών πόρων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Συγχρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος.
2. Λοιπό προσωπικό των Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού
COVID-19, που απασχολείται τα Σάββατα, αποζηµιώνεται σύµφωνα µε την υποπερ. αα’ της περ. γ’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Άρθρο 268
Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος
Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών
κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστηµα µέχρι
την 30ή.9.2021, δύνανται να πραγµατοποιούν εµβολιασµούς και
ιδιωτικά πολυΐατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70),
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, µέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού. Για κάθε
εµβολιασµό χορηγείται στους ανωτέρω ιδιωτικούς φορείς αποζηµίωση ύψους τριών (3) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης
αναλωσίµων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται η διαδικασία προµήθειας, παραλαβής, φύλαξης και διενέργειας των εµβολίων, ο
προγραµµατισµός των εµβολιασµών φυσικών προσώπων από
τους ανωτέρω φορείς, η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών, η καταβολή της αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 269
Ευθύνη των µελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, της Επιτροπής Αντιµετώπισης Εκτάκτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας
από Λοιµογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών
Τα µέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, της Επιτροπής Αντιµετώπισης Εκτάκτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας από Λοιµογόνους
Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
στο πλαίσιο της λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. Δίωξη επιτρέπεται µόνο για συκοφαντική δυσφήµηση ή εξύβριση.
Άρθρο 270
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης
και πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις για την
παροχή ευεργετήµατος µη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
1.α) Από την 1η.5.2021 και µέχρι την 31η.5.2021, για τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που,
είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρµογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά
από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής οφειλόµενων από αυτές
αξιογράφων κατά εξήντα (60) ηµέρες από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για
την εφαρµογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες
εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών κατά το διάστηµα Οκτωβρίου – Δεκεµβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό µεγαλύτερο
του 40% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήµατος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
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µετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι
ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας. Με όµοια απόφαση δύναται να µεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το
χρονικό διάστηµα που λαµβάνεται υπόψη για τη µείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν
µετά την 1η.1.2020, προκειµένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας αρκεί να δραστηριοποιούνται µε ΚΑΔ που
περιλαµβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρούσας,
µη συνυπολογιζοµένου του κύκλου εργασιών τους.
β) Τα οριζόµενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να
διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους,
στα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών του ν. 4537/2018 (Α’
84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α’
218), καθώς και των υποκαταστηµάτων και των αντιπροσώπων
ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που
εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα,
εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της συµπερίληψης των συγκεκριµένων ΚΑΔ στις πληττόµενες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της περ. α’ ή εντός έξι (6) εργάσιµων
ηµερών από την επόµενη της δηµοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α’. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των
αξιογράφων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο πραγµατοποιείται µέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω του συστήµατος πληρωµών της εταιρίας
ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε σκοπό τη διευκόλυνση εφαρµογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά
ιδρύµατα, προκειµένου να ισχύσει γι’ αυτά η προβλεπόµενη στην
περ. α’ αναστολή των προθεσµιών. Για τον σκοπό εφαρµογής της
παρούσας τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να λαµβάνουν τα απαιτούµενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζοµένων στην περ. β’, για τα
οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ.
Α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα
πληρωτέα από επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της περ. Α’ της παρ. 1, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια Τράπεζα έως την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της απόφασης του τρίτου εδαφίου της περ. Α’ της
παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν
αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ηµερών
από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται για περίοδο
εξήντα (60) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
2.α) Παρατείνονται µέχρι και την 31η.8.2021 οι προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών
από δηλώσεις Φ.Π.Α. µε ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1ης.4.2021 έως την
30ή.4.2021, καθώς και οι προθεσµίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα βάσει
εµπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 30ή.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν
δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ.
1, είναι µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου φορο-
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λογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές,
εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες
δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν
δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Από την εφαρµογή της παρούσας εξαιρούνται κοµιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων
που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάµει της υπό
στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β’ 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούµενα
στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρµογή της παρούσας, οι
διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουµένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
β) Οι κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της
αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%)
του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε
βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και
τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α.,
είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος
εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαµβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ.
α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτηµα της
µη καταχώρισης των οφειλόµενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται από
τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς
που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφλήσουν εντός εξήντα (60) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους,
αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή
πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια
τράπεζα από την 1η.5.2021 έως την 31η.5.2021. Αξιόγραφα που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος
και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη
τους. Από την εφαρµογή της παρούσας εξαιρούνται κοµιστές που
ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σηµαντική
αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίζονται µε την υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για
την εφαρµογή της παρούσας οι κοµιστές των αξιογράφων λαµβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά µε
τον µέσο µηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους.
3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εµποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει
εντολή πληρωµής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύµατα
της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συµφωνήσουν µεταξύ τους την απευθείας πληρωµή του αξιογράφου
από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να ρυθµίζονται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτηµα,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
4.α) Οι προθεσµίες των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών της περ.
Α’ της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου
35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), οι οποίες παρατάθηκαν κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 28
του ν. 4772/2021 (Α’ 17), και στη συνέχεια κατά τριάντα (30) ηµέρες σύµφωνα µε την περ. Α’ της παρ. 4 του άρθρου 78 του
ν. 4790/2021 (Α’ 48), παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ηµέρες. Η προθεσµία της 30ής.4.2021 της περ. Α’ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’227) παρατείνεται έως την
30ή.6.2021.
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β) Οι προθεσµίες των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών της περ. Α’
της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 28
του ν. 4772/2021, οι οποίες παρατάθηκαν κατά τριάντα (30) ηµέρες σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 78 του ν.
4790/2021, παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ηµέρες. Η
προθεσµία της 31ης.5.2021 της περ. Α’ της παρ. 3 του άρθρου 28
του ν. 4772/2021 παρατείνεται έως την 31η.7.2021.
γ) Οι προθεσµίες των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών των περ. Α’
και δ’ της παρ. 1 και της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν.
4781/2021 (Α’ 31), παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ηµέρες. Η προθεσµία της 30ής.6.2021 της περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 παρατείνεται έως την 31ή.7.2021.
δ) Οι προθεσµίες των τριάντα (30) ηµερών της παρ. α’ της παρ.
1 και της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ηµέρες. Η προθεσµία της
31ης.7.2021 της περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.
4790/2021 παρατείνεται έως την 30ή.9.2021.
ε) Η προθεσµία της 30ής.4.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. Α’ της παρ. 2 του έβδοµου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 161), η οποία
κυρώθηκε µε τον ν. 4722/2020 (Α’ 177), όπως αυτή παρατάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), παρατείνεται έως την 31η.8.2021. Μέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας
αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη
πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης.
στ) Η προθεσµία της 30ής.4.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β’ της παρ. 2 του έβδοµου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 161), η οποία
κυρώθηκε µε τον ν. 4722/2020, η οποία παρατάθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020, παρατείνεται έως την
31η.8.2021. Μέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας αναστέλλονται
η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως
µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
ζ) Η προθεσµία της 30ής.4.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ’ της παρ. 2 του έβδοµου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 4722/2020, όπως αυτή παρατάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020, παρατείνεται έως την 31η.8.2021.

12131

Μέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση
διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή
η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
5. Η παρ. 3.α του έβδοµου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε τον ν.
4722/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 3, επί των
οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεµβρίου 2020, δεν
καταχωρούνται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,
που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν έως τις 31.8.2021. Για τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής
πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την
31η.8.2021.»
Άρθρο 271
Ισχύς και ανάρτηση στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης των Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθµού και των νοµικών προσώπων
αυτών που εκδόθηκαν µε ηµεροµηνία 31.12.2020
Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις) των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των νοµικών
προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν µε ηµεροµηνία 31.12.2020,
ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η.5.2021.
Άρθρο 272
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,.............................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
25. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
24. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
26. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς
την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): H εξουσιοδότηση παρεσχέθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.47’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 9.00’ µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικός έλεγχος: συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

