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Αθήνα, σήµερα στις 21 Σεπτεµβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 11.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής, κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Τετάρτης 22 Σεπτεµβρίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ πρώτου κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1059/16-9-2021 ερώτηση του Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Έλεγχος σε προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού ΟΤΑ, οι
οποίες δεν πληρούν την αρχή της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών».
2.Η µε αριθµό 1073/20-9-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τα
ΑΜΕΑ και οι οικογένειές τους για µια ακόµα φορά θύµατα των
πρωτοκόλλων λάστιχο και των αντιεπιστηµονικών και αντιφατικών αποφάσεων της Κυβέρνησης».
3.Η µε αριθµό 1069/20-9-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία
Αρσένη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ενίσχυση και
µονιµοποίηση του προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία της
δυτικής Αθήνας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
16ης Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους τη συζήτηση του νοµοσχεδίου
σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των
τροπολογιών.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Ένας κύκλος κατά προτεραι-

ότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την εξής
αναλογία: Πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ,
ένας από το Κίνηµα Αλλαγής, ένας από το Κοµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25.
Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης πλατφόρµα Webex ή και µε φυσική παρουσία προτείνεται επίσης ένας δωδεκαµελής κύκλος
οµιλητών µε την ίδια ως άνω αναλογία. Τα ονόµατα των οµιλητών
έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές
επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος
- Πέτρος Σπανάκης για δεκαπέντε λεπτά.
Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος εν όψει του ότι και οι οµιλητές
είναι αρκετοί αλλά και γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι
οποίοι έχουν και άλλες υπηρεσίες στις επιτροπές.
Ορίστε, κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή σήµερα να εισηγούµαι στην Ολοµέλεια της Βουλής το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών για τον Οργανισµό του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής έγινε ουσιαστική
συζήτηση και µε τους συναδέλφους εισηγητές και µε τους ειδικούς αγορητές, Βουλευτές καθώς και µε τους αρµόδιους φορείς. Όλοι συµφώνησαν πως το προτεινόµενο νοµοσχέδιο είναι
σε θετική κατεύθυνση και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και η
πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους «η φιλοσοφία
του νέου σχεδίου για τον οργανισµό είναι πιο δηµοκρατική και
αποτελεσµατική ως προς τα συµφέροντα του δηµοσίου και την
εξυπηρέτηση των πολιτών.» Στις όποιες επιφυλάξεις των συναδέλφων από την Αντιπολίτευση για επιµέρους διατάξεις ο Υπουργός απάντησε µε λεπτοµέρεια και σαφήνεια, ενώ µας ανέφερε
πως θα φέρει βελτιώσεις, όπου, και αν, είναι αναγκαίο.
Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αποτελεί ενιαία ανώτατη
αρχή του κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό των Οικονοµικών. Είναι συνταγµατικά προβλεπόµενος και κατοχυρωµένος θεσµός µε το 100α’ άρθρο του Συντάγµατος. Αρµοδιότητα
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους είναι η νοµική υποστήριξη
του κράτους, αλλά και των ανεξάρτητων αρχών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Σήµερα γραφεία νοµικού συµβούλου του κράτους λειτουρ-
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γούν στη Βουλή, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, σε κάθε
Υπουργείο, σε σηµαντικές γενικές γραµµατείες στον Πειραιά, σε
ανεξάρτητες αρχές, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου όπως ο e-ΕΦΚΑ, ο Εθνικός
Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ δηλαδή, το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και στα µεγαλύτερα
πανεπιστήµια της χώρας. Επίσης, δικαστικά γραφεία λειτουργούν σε είκοσι εννέα επαρχιακές πόλεις. Σχεδόν είκοσι έτη µετά
από την έκδοση του εκτελεστικού του Συντάγµατος ν.3086/2002
«Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους κ.λπ. παρίσταται αναγκαία η αναµόρφωσή του, προκειµένου να υπάρξει εκσυγχρονισµός, ανασχεδιασµός, ευελιξία, επιτάχυνση και
απλούστευση των διαδικασιών. Συµβολή στη γρήγορη απονοµή
της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων, αλλά και µεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Το ίδιο ισχύει και για το προεδρικό
διάταγµα 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους». Η αναµόρφωση αυτή αφορά στις αρµοδιότητες, στη διάρθρωση και στη συγκρότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους αλλά και στην υπηρεσιακή κατάσταση
και πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.
Στόχος αυτών των αλλαγών που εισάγει ο νέος Οργανισµός
είναι το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να αναβαθµίσει και να
εναρµονίσει τις υπηρεσίες του στις σύγχρονες προκλήσεις και
να προσφέρει ακόµα υψηλότερης ποιότητας νοµικές υπηρεσίες
στο δηµόσιο και στους δεκάδες λοιπούς φορείς των οποίων
ενεργεί τη νοµική υποστήριξη. Να διεξάγει τις εργασίες του µε
έναν πιο ευέλικτο, σύγχρονο και αποτελεσµατικό τρόπο προσιτό
προς τη διοίκηση και φιλικό προς τους πολίτες που θα αξιοποιεί
αφ’ ενός την υψηλή επιστηµονική κατάρτιση των λειτουργών του
και αφ’ ετέρου τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η τεχνολογία.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων του διευκολύνεται µε τον
εκτεταµένο ψηφιακό µετασχηµατισµό του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους που ήδη βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και συµβαδίζει µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του υπόλοιπου δηµόσιου
τοµέα και των δικαστηρίων.
Ποιες είναι, όµως, οι βασικές προτεραιότητες του νέου Οργανισµού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους; Πρώτη προτεραιότητα: Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και η ηλεκτρονική
λειτουργία που βρίσκεται σε αρµονία µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του υπόλοιπου δηµόσιου τοµέα και των δικαστηρίων.
Δεύτερη προτεραιότητα: Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός
της δοµής και της λειτουργίας µε τη δηµιουργία οκτώ θεµατικών
σχηµατισµών για τον χειρισµό οµοειδών υποθέσεων και µε έµφαση στην εξειδίκευση και στην οικονοµία προσωπικού και
µέσων. Τρίτη προτεραιότητα: Η απλοποίηση των διαδικασιών, η
αποσυµφόρηση και η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών και
η συµβολή του στη γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης και στην
εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων. Τέταρτη προτεραιότητα: Η ενίσχυση της συνταγµατικά προβλεπόµενης αρµοδιότητας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για εξωδικαστική ή
συµβιβαστική επίλυση των διαφορών του δηµοσίου και των λοιπών φορέων µε τους ιδιώτες.
Επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράστηκαν επιφυλάξεις και διαφωνία από την Αντιπολίτευση, σχετικά µε αυτό, επιτρέψτε µου από την πλευρά µου να εκφράσω την απορία µου ως
προς το γιατί µπορεί κάποιος να έχει αντίρρηση µε τη συµβιβαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών, ενώ σε κάθε περίπτωση θα
έπρεπε αυτό να είναι η βασική προτεραιότητα; Είναι µια πρακτική
που εφαρµόζεται σε όλα τα σύγχρονα συστήµατα. Συµβάλλει σε
µεγάλο βαθµό στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων και στη
γρήγορη απονοµή δικαιοσύνης και όλοι γνωρίζουν τις επιδόσεις
της χώρας µας στον τοµέα αυτό. Και φυσικά, το παραπάνω οδηγεί σε εξοικονόµηση και µείωση του κόστους για όλους.
Τέλος, πέµπτη προτεραιότητα του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και του οργανισµού που έρχεται είναι η επικαιροποίηση
των διατάξεων που αφορούν στη γενική υπηρεσιακή κατάσταση
των λειτουργών τόσο ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εισαγωγής, ο οποίος γίνεται πλέον σε τακτική βάση ανά διετία µε
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νέα κριτήρια και τρόπο βαθµολόγησης, όσο και ως προς την επιθεώρηση, τις προαγωγές και το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Μεταξύ των
βασικότερων αλλαγών που επέρχονται µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, είναι: Εκσυγχρονίζεται, απλοποιείται, αυστηροποιείται
το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους. Βελτιώνεται το σύστηµα επιθεώρησης των λειτουργών. Για παράδειγµα, δηµιουργείται αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης, επανακαθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης,
προκειµένου να συµβαδίζουν µε τις αυξηµένες σύγχρονες απαιτήσεις για την ποιότητα της εργασίας που οφείλει να παρέχει
ένας ανώτατος δηµόσιος λειτουργός.
Συγκεκριµένα, το νοµοσχέδιο αυτό χωρίζεται σε τέσσερα µέρη
και αποτελείται από εκατόν είκοσι πέντε άρθρα. Το πρώτο µέρος
αφορά στην αποστολή, τις αρµοδιότητες, τη διάρθρωση και τη
συγκρότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Με το
πρώτο άρθρο ορίζεται ο σκοπός του παρόντος που είναι ο εκσυγχρονισµός λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών µε στόχο
την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευµένων υπηρεσιών προς
το κράτος, αλλά και τη µεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη λειτουργία του.
Στο άρθρο 4 προσδιορίζονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως θεσµικού παραστάτη του
κράτους, των ανεξάρτητων αρχών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αλλά και των πανεπιστηµίων µας.
Με τα επόµενα άρθρα 5, 6 και 7 καταγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, της ολοµέλειας, των τµηµάτων και των
τριµελών επιτροπών, καθορίζονται τα θέµατα απαρτίας, ορίζεται
η αρµοδιότητα των τριµερών επιτροπών να γνωµοδοτούν µε
πρακτικά ή να αποφασίζουν µε πράξεις για ορισµένες κατηγορίες υποθέσεων.
Επίσης απλοποιείται και επιταχύνεται ο τρόπος χειρισµού των
υποθέσεων. Καταγράφονται οι αρµοδιότητες των τµηµάτων και
της ολοµέλειας. Στο άρθρο 9 επισηµαίνεται η λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως συλλογικού οργάνου. Το
άρθρο 11 µιλάει για τις αρµοδιότητες του προέδρου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ενώ επίσης εισάγονται οι απαραίτητες
αλλαγές ενόψει του ψηφιακού µετασχηµατισµού κυρίως ως προς
τον τρόπο χορήγησης των εντολών, ενώ το άρθρο 12 ορίζει τις
αρµοδιότητες του προέδρου ως αντιπροσώπου της ελληνικής
δηµοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Στο ίδιο κεφάλαιο ξεκαθαρίζονται οι ρόλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Γραφείου του Προέδρου και της Γραµµατείας του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ενώ επίσης δηµιουργείται η
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Να πω δυο λόγια για το άρθρο 16 και τους σχηµατισµούς δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων. Είναι σηµαντικό -το ανέφερα και νωρίτερα- διότι αποτελεί µία από τις βασικές
προτεραιότητες του νέου οργανισµού. Με την προτεινόµενη διάταξη δύναται να συγκροτηθούν µε απόφαση του προέδρου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους θεµατικοί σχηµατισµοί µε αντικείµενο τον χειρισµό οµάδων υποθέσεων. Σήµερα, υπάρχουν
τρεις τέτοιοι σχηµατισµοί και δηµιουργήθηκαν καθώς παρουσιάστηκε η ανάγκη για εξειδικευµένη υπεράσπιση υποθέσεων. Αυτοί
οι σχηµατισµοί διευρύνονται. Με τον τρόπο αυτό θα έχουµε πολύ
καλύτερη αντιµετώπιση υποθέσεων που χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις και υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης.
Στην κεντρική υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
λειτουργούν επίσης τα αυτοτελή Γραφεία Επιθεώρησης και Προστασίας Δεδοµένων. Αυτά αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19. Με
τις αλλαγές αυτές βελτιώνεται το σύστηµα επιθεώρησης των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Με το άρθρο 26 ορίζονται τα γενικά καθήκοντα των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου για πίστη και αφοσίωση στην Ελλάδα και τη δηµοκρατία, για την εχεµύθεια που πρέπει να
τηρούν, ενώ ορίζονται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους µετά
την ανάθεση σε αυτούς κάποιας υπόθεσης.
Το άρθρο 28 µιλάει για τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών για
παροχή στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων και οτιδήποτε χρει-
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αστεί για την υποστήριξη κάθε υπόθεσης. Μάλιστα, η άρνηση, η
καθυστέρηση ή η αλληγορία για την εκπλήρωση των παραπάνω
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
Εισέρχοµαι τώρα στο δεύτερο µέρος που καταλαµβάνει και το
µεγαλύτερο τµήµα του νοµοσχεδίου. Τα πρώτα κεφάλαια αναφέρονται αναλυτικά σε όλα τα υπηρεσιακά θέµατα των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως στις οργανικές
θέσεις, στην ιεραρχία, στη διαδικασία του διαγωνισµού και των
διορισµών, τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις σε θέµατα µεταθέσεων, αποσπάσεων, µετακινήσεων, στις άδειες, στις προαγωγές των λειτουργών και άλλα.
Να σηµειωθεί πως ήδη έχει δροµολογηθεί ο νέος γραπτός διαγωνισµός.
Έχουµε στη συνέχεια τις διατάξεις σχετικά µε τις περιπτώσεις
διαθεσιµότητας και αργίας των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Το έκτο κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρεται µεταξύ άλλων στο Γραφείο Επιθεώρησης, στις
αρµοδιότητες των επιθεωρητών και στην επιθεώρηση των λειτουργών.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 74 ρυθµίζεται η σύνθεση του Γραφείου Επιθεώρησης, οι στόχοι και η αποστολή του. Η απασχόληση των τακτικών µελών είναι κατά κύριο λόγο αποκλειστική
προκειµένου να ενεργούν τις επιθεωρήσεις των λειτουργών και
την αξιολόγηση των υπηρεσιακών µονάδων αποτελεσµατικά, ενώ
στο επόµενο άρθρο παρατίθενται αναλυτικά όλες οι αρµοδιότητες του προϊσταµένου του Γραφείου Επιθεώρησης.
Με το άρθρο 77 θεσµοθετείται πρώτη φορά η αξιολόγηση των
υπηρεσιακών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Αυτή θα διενεργείται µία τουλάχιστον φορά ανά τριετία. Η αξιολόγηση και ειδικά όταν µιλάµε για δηµόσιους λειτουργούς, όταν
µιλάµε για δηµόσιο συµφέρον και υπηρεσίες προς πολίτες είναι
στην πρώτη γραµµή της ατζέντας της Κυβέρνησής µας. Θέλουµε
την αξιολόγηση. Την εισάγουµε σε κάθε σχετικό νοµοσχέδιο. Βάζουµε όµως κριτήρια και αξιοκρατικές διαδικασίες. Επιβραβεύουµε, από την άλλη πλευρά, αλλά δεν τιµωρούµε. Δίνουµε
κίνητρα και ευκαιρίες.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αξιολόγηση αποτελεί χρήσιµο
εργαλείο προκειµένου να διαπιστωθούν προβλήµατα στελέχωσης, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή, προβλήµατα συνεργασίας και γενικότερα στην οµαλή λειτουργία της υπηρεσιακής
µονάδας.
Το άρθρο 78 αναφέρεται αναλυτικά στην επιθεώρηση των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Είναι σηµαντική
η βελτίωση που φέρνει το νοµοσχέδιο αυτό στο σύστηµα επιθεώρησης το οποίο µέσω των προτεινόµενων αλλαγών συµβαδίζει
µε τις αυξηµένες σύγχρονες απαιτήσεις για την ποιότητα της εργασίας που οφείλει να παρέχει ένας ανώτατος δηµόσιος λειτουργός.
Το έβδοµο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 81 έως 102 και
είναι αφιερωµένο στο Πειθαρχικό Δίκαιο.
Αξίζει να σηµειωθεί για ακόµη µία φορά πως ένα από τα βασικά σηµεία που αλλάζει µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο είναι
πως αυστηροποιείται το Πειθαρχικό Δίκαιο. Και αυτό είναι κάτι
µε το οποίο συµφωνούν οι ίδιοι οι λειτουργοί. Το επεσήµανε αυτό
και η πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στη συνεδρίαση µε τους φορείς.
Το τρίτο µέρος ρυθµίζει τα θέµατα του διοικητικού προσωπικού.
Το τελευταίο, τέταρτο µέρος, περιλαµβάνει τις εξουσιοδοτικές,
µεταβατικές ρυθµίσεις. Εδώ, θα αναφερθώ στο άρθρο 120. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους συντάσσει έκθεση για κάθε δικαστικό
έτος. Η ετήσια αυτή έκθεση διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονοµικών, παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής και παρουσιάζεται
στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προτεινόµενο νοµοσχέδιο
είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, είναι τοµή για τη λειτουργία του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Αποτελεί προσαρµογή στα σηµερινά δεδοµένα. Είναι προσιτό προς τη δηµόσια διοίκηση και φιλικό προς
τους πολίτες. Πρόκειται άλλωστε για ένα νοµοσχέδιο που προ-
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ετοιµάζεται εδώ και χρόνια. Αποτελούσε ζητούµενο και αναγκαιότητα η επικαιροποίηση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου όχι
µόνο για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, αλλά για τον πλήρη εκσυγχρονισµό του, για να επιτευχθεί ευελιξία, επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών,
αποσυµφόρηση, εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών καθώς
και µεγαλύτερη διαφάνεια, τόσο στη συγκρότηση του οργανισµού, όσο και στη διάρθρωσή του και τις αρµοδιότητές του, στην
υπηρεσιακή και πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού.
Έγινε αντιληπτό κατά την επεξεργασία του από την Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων και τις συζητήσεις που έγιναν πως είναι
ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο συµφωνούν όλοι, οι περισσότεροι
για να είµαι πιο ακριβής. Όλοι το χαρακτήρισαν «πολύ σηµαντικό
νοµοσχέδιο» και κατέληξαν πως είναι κοινός ο στόχος για µια
σύγχρονη λειτουργία του νέου οργανισµού. Οι όποιες επιφυλάξεις ακούστηκαν µε προσοχή, απαντήθηκαν διεξοδικά, ενσωµατώθηκαν προτάσεις και θα γίνουν και άλλες βελτιώσεις αν
χρειαστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για όλους τους παραπάνω λόγους -και ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, για τον χρόνο που µου δίνετε- καλώ όλες πτέρυγες να
υπερψηφίσουν το νέο θεσµικό πλαίσιο για το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους που εδώ και δεκαετίες έχει προσφέρει πολλά στη
δηµόσια διοίκηση, στο κράτος, στους πολίτες, στην ελληνική κοινωνία.
Σήµερα, όµως, καλούµαστε να υπερψηφίσουµε και πολύ σηµαντικές τροπολογίες, όπως την τροπολογία για τη µεταφορά
ζηµιών που φέρνει το Υπουργείο Οικονοµικών, την τροπολογία
για το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», για τη µείωση του ποσοστού παρακράτησης και συµψηφισµού οφειλών
της ΕΑΒ και σηµαντικές διατάξεις για την ΕΑΒ, τις οποίες ανέλυσε ο Υπουργός χθες στην αρµόδια επιτροπή, καθώς επίσης
και σηµαντικές διατάξεις που έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα µέτρα επιτάχυνσης έργων και µελετών για τον
έλεγχο και τη ρύθµιση των πληµµυρικών` ροών, καθώς επίσης
και πολλές άλλες διατάξεις, όπως για παράδειγµα του Υπουργείου Υγείας για τα κίνητρα για εµβολιασµό και παρατάσεις ρυθµίσεων για τον COVID, όπως και την τροπολογία του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπανάκη.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς θα
αναφερθώ σε µια τροπολογία που κατατέθηκε από Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και τον σχετικό τοµεάρχη µας κ. Φίλη και αφορά τους
εργαζόµενους στην καθαριότητα των δηµοσίων σχολείων, µεταναστών και µεταναστριών οι οποίοι δεν προσλήφθηκαν φέτος
γιατί δεν διέθεταν την ελληνική ιθαγένεια, παρ’ όλο που είχαν
προσληφθεί πέρσι. Να σας θυµίσω ότι το σχετικό θέµα το προηγούµενο σχολικό έτος είχε λυθεί µε έκτακτη τροπολογία και οι
άνθρωποι αυτοί πήγαν στην εργασία τους, λύνοντας ένα πάγιο
πρόβληµα των σχολείων, το πρόβληµα της ελλιπούς καθαριότητας. Επίσης, υπάρχει και σχετικό αίτηµα από το Δηµοτικό Συµβούλιο Αθηνών που ζητά να προσληφθούν όλοι αυτοί οι
άνθρωποι διότι είναι αναγκαίοι και έχουν τα τυπικά προσόντα,
απλά δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Επί του νοµοσχεδίου, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αναρτήθηκε σε δηµόσια διαβούλευση στις 5 Ιουνίου του 2021 στις οκτώ
η ώρα το πρωί και έµεινε ανοικτό σε σχόλια έως τις 19 Ιουνίου,
µόλις λίγες µέρες, παρ’ όλο που το ενδιαφέρον των αναγνωστών
ήταν πάρα πολύ µεγάλο. Κατατέθηκαν εκατοντάδες σχόλια στα
εκατόν είκοσι πέντε άρθρα του νοµοσχεδίου, πολλά από τα οποία
ήταν κλειστά και δεν επιδέχονταν σχολιασµό. Τα σχόλια και οι
παρατηρήσεις που κατατέθηκαν δείχνουν πόσο ελλιπές είναι
αυτό το νοµοσχέδιο σε συγκεκριµένα σηµεία.

20380

Επίσης, στη διάσκεψη των φορέων δεν παραστάθηκαν άµεσα
ενδιαφερόµενοι φορείς, όπως εκπρόσωποι του δικηγορικού σώµατος, όπως εκπρόσωποι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και επίσης δεν µπόρεσαν να παραστούν λόγω τεχνικού, απ’
ό,τι έµαθα, προβλήµατος οι εκπρόσωποι των επιτυχόντων του
διαγωνισµού του 2019. Θα αναφερθώ για το θέµα αυτό αναλυτικά παρακάτω.
Με το άρθρο 100α’ του Συντάγµατος το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους ως µεγάλο σώµα της διοίκησης καθίσταται συνταγµατικά προβλεπόµενος και κατοχυρωµένος θεσµός. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αποτελεί ενιαία ανώτατη αρχή του κράτους
και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών. Στην αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ανήκει η νοµική
υποστήριξη του κράτους και η υπεράσπιση των συµφερόντων
του. Από την παράθεση των αρµοδιοτήτων του στο άρθρο 4 πιστεύουµε ότι καθίσταται ξεκάθαρος ο κρίσιµος ρόλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρεί ουσιαστικά να επανιδρύσει το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, αφού είµαστε µπροστά σ’ έναν
νέο οργανισµό µετά από σχεδόν είκοσι χρόνια λειτουργίας.
Υπάρχει, λοιπόν, σίγουρα ανάγκη για αναµόρφωση στη δοµή και
τη λειτουργία του. Υπάρχει σίγουρα ανάγκη την οποία έχει αναδείξει ακόµα περισσότερο η πανδηµία, ενώ είναι κρίσιµο να ανανεωθεί και να συµπληρωθεί το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί
σ’ αυτό.
Είπαµε και στις επιτροπές και επισηµαίνουµε και τώρα ότι οι
οργανικές θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγµή ίσα που καλύπτουν τις ανάγκες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ειδικά
οι διακόσιες πενήντα πέντε θέσεις δικαστικών πληρεξουσίων θα
έλεγα ότι είναι ελάχιστες σε σχέση µε τις ανάγκες, γι’ αυτό αναγκάζεστε σε πάρα πολλές πόλεις, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν δικαστικά γραφεία, να αναθέτετε υποθέσεις σε ιδιώτες
δικηγόρους, σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο νόµου, ακόµα και ποινικές υποθέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το δηµόσιο, µε
πολύ µεγάλο κόστος για το ελληνικό δηµόσιο.
Στα άρθρα του νοµοσχεδίου αυτού περιλαµβάνονται προβλέψεις οι οποίες δηµιουργούν ερωτηµατικά τόσο ως προς τη σκοπιµότητά τους όσο και ως προς την αποτελεσµατικότητά τους,
αλλά και την επίδραση που θα έχουν στη λειτουργία του νοµικού
συµβουλίου και στην προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Κύριε Υπουργέ, σας επαναλάβαµε συγκεκριµένες παρατηρήσεις και αντιρρήσεις µας σε όλες τις συνεδριάσεις της αρµόδιας
επιτροπής σε συγκεκριµένα άρθρα, τις οποίες βέβαια αγνοήσατε
ως σήµερα. Πιστεύουµε ότι σήµερα, δεδοµένου ότι χθες µας
ανακοινώσατε ότι θα γίνουν κάποιες τροποποιητικές βελτιώσεις,
θα ενσωµατώσετε σε αυτό το νοµοσχέδιο και τις παρατηρήσεις
µας. Εγώ είµαι υποχρεωµένη να τις ξαναπώ.
Στο άρθρο 5, λοιπόν, το οποίο αφορά τη δυνατότητα των πειθαρχικών συµβουλίων να συνεδριάζουν µε τηλεδιάσκεψη είµαστε
κάθετα αντίθετοι. Ειδικά για τις συνεδριάσεις των πειθαρχικών
συµβουλίων, όταν δηλαδή υπάρχει πειθαρχικά διωκόµενος, η διαδικασία θα πρέπει να είναι εκ του σύνεγγυς. Θα πρέπει ο πειθαρχικά διωκόµενος να λαµβάνει όλα τα έγγραφα της πειθαρχικής
διαδικασίας µε εµπιστευτική αλληλογραφία και όχι όπως προβλέπεται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο µε ηλεκτρονική αλληλογραφία. Θα
πρέπει να λαµβάνει και όλα τα έγγραφα της πειθαρχικής διαδικασίας µε εµπιστευτική αλληλογραφία και να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συµβουλίου.
Σχετικά µε το άρθρο 7, αρµοδιότητες τµηµάτων και ολοµέλειας και συγκεκριµένα σχετικά µε την παράγραφο 3 του άρθρου
7, θα πρέπει να θεσπιστεί η δυνατότητα σύγκλισης της διοικητικής ολοµέλειας και στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μελών του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Στο άρθρο 9, λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως συλλογικού οργάνου, αναφέρεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων και ιδίως για λόγους υπέρτερου δηµοσίου
συµφέροντος µπορεί κατά την κρίση της ολοµέλειας ή του τµήµατος να µην καταχωρίζεται στη γνωµοδότηση η γνώµη της µειοψηφίας. Αυτό είναι πραγµατικά απαράδεκτο και η βελτίωση που
φέρατε στο άρθρο αυτό ότι για να µην καταχωριστεί η γνώµη της
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µειοψηφίας θα πρέπει να το ψηφίσουν τα τρία τέταρτα του τµήµατος ή της ολοµέλειας δεν λύνει το πρόβληµα. Το πρόβληµα
είναι ότι η γνώµη της µειοψηφίας, όπως και σε κάθε δικαστική
απόφαση, θα πρέπει να καταχωρείται αναλυτικά, όπως και η αιτιολογία της, άλλως έρχεται σε αντίθεση η µη καταχώρησή της
µε τη συλλογική, διαφανή και δηµοκρατική λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και σε πολλές περιπτώσεις ενέχει
κίνδυνο και για το δηµόσιο συµφέρον, καθώς ο Υπουργός ή η
αρµόδια υπηρεσία δεν έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν
γνώση της γνώµης της µειοψηφίας, που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να µη δεχτούν τη γνώµη της πλειοψηφίας ή να θέσουν
το ερώτηµα στα τµήµατα ή στην ολοµέλεια.
Στα δικαστικά γραφεία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
προβλέπεται ότι µπορεί να ορίζεται προϊστάµενος µε το βαθµό
του νοµικού συµβούλου του κράτους µε απόφαση του Προέδρου
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Η υπερεξουσία που έχετε
δώσει στον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους είναι
διάχυτη σε όλο το νοµοσχέδιο, ξεκινάει από το άρθρο 16 και
υπάρχει σε πάρα πολλά άρθρα του νοµοσχεδίου και αυτό είναι
απαράδεκτο. Δηµιουργείτε µια κατάσταση όπου ο πρόεδρος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µαζί σε κάποιες περιπτώσεις
µε τον Υπουργό Οικονοµικών αποφασίζουν για τα πάντα, για
προαγωγές, για κατάργηση γραφείων, για συγχώνευση γραφείων, για τα πάντα. Θα πρέπει, λοιπόν, για τις προαγωγές να
υπάρχει σύµφωνη γνώµη της διοικητικής ολοµέλειας για να αποφεύγονται κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις και για να γίνεται
όλη η διαδικασία µε διαφάνεια και αξιοκρατία.
Επίσης, το ίδιο θα πρέπει να συµβαίνει και στις περιπτώσεις
συγχώνευσης ή κατάργησης δικαστικών γραφείων. Ως προς τις
καταργήσεις των δικαστικών γραφείων, αυτήν τη στιγµή ούτε τα
δικαστήρια ούτε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είναι έτοιµα
να καταργηθεί οποιοδήποτε δικαστικό γραφείο. Αντιθέτως,
πολλά δικαστικά γραφεία τα οποία έχουν καταργηθεί στο παρελθόν έχουν ξανανοίξει γιατί υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη εκπροσώπησης του δηµοσίου από λειτουργούς του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους σε εκατοντάδες υποθέσεις. Ακόµη και
σε επαρχιακές πόλεις στα πινάκια καθηµερινά υπάρχουν εκατοντάδες υποθέσεις συµφέροντος του ελληνικού δηµοσίου.
Επίσης, τα δικαστήρια δεν έχουν ακόµη ενταχθεί όλα στο ηλεκτρονικό σύστηµα solon.gov.gr. Ακόµα, όµως, και να ενταχθούν
όλα, έχετε παρατείνει την ισχύ, βάζετε ως έναρξη εφαρµογής
του άρθρου 21 όχι τη 15η-9-2022, όπως κατατέθηκε το νοµοσχέδιο, αλλά είπατε ότι θα παρατείνετε την ισχύ για έναν χρόνο, αν
δεν κάνω λάθος. Ακόµα, όµως, και το 2023 να έχουν ενταχθεί όλα
τα δικαστήρια στο πρόγραµµα «ΣΟΛΩΝ» και να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης των εγγράφων, υπάρχουν διαδικασίες τόσο στα διοικητικά δικαστήρια όσο και στα πολιτικά
δικαστήρια και στα ποινικά δικαστήρια που θα πρέπει οι λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους να παρίστανται αυτοπροσώπως. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δυσχεράνει κατά πολύ
το έργο τους, θα εντατικοποιήσει την εργασία τους ή θα επιλέξετε την άλλη λύση να διορίζετε ιδιώτες δικηγόρους σε εκατοντάδες υποθέσεις καθηµερινά στα γραφεία των περιφερειακών
δικαστηρίων, µε αποτέλεσµα το πολύ µεγάλο κόστος για το ελληνικό δηµόσιο.
Να διευκρινίσω ότι όταν ιδιώτης δικηγόρος παρίσταται σε δικαστήριο, πληρώνει το γραµµάτιο του δικηγορικού συλλόγου, το
οποίο είναι κατ’ ελάχιστον εκατό και κάτι ευρώ στην πιο απλή
υπόθεση. Όταν παρίσταται λειτουργός του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, τότε δεν πληρώνεται αυτό το έξοδο. Πληρώνεται
µόνο ο µισθός του λειτουργού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και φυσικά ένας εξειδικευµένος λειτουργός µπορεί πολύ
καλύτερα να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ελληνικού δηµοσίου.
Το άρθρο 27 «Συµβιβαστική Επίλυση Διαφορών» είναι πρωτόγνωρο, πρωτάκουστο. Δίνετε τη δυνατότητα είτε σε µεµονωµένο
λειτουργό είτε σε τµήµα είτε σε ολοµέλεια να συµβιβάζεται σε
περίπτωση δικαστικής διένεξης µε το ελληνικό δηµόσιο. Και πώς
να συµβιβάζεται; Πιθανολογώντας ότι το ελληνικό δηµόσιο θα
χάσει. Και σας είπα ότι αυτή η διάταξη είναι εγκληµατική. Μετά
το έκανα πιο απλό. Σας είπα ότι ενέχει κίνδυνο για το δηµόσιο
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συµφέρον. Εσείς, όµως, συνεχίζετε να µην αλλάζετε τίποτα από
τη συγκεκριµένη διάταξη. Μέχρι τώρα για να µην προβεί σε δικαστική ενέργεια είτε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είτε
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο θα εκπροσωπηθεί από λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, θα έπρεπε να υπάρχει πάγια νοµολογία ανώτατων
δικαστηρίων για το πιο απλό, για να µην πω αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Πώς θα έρθει τώρα κάποιος να πιθανολογήσει
όταν το χρέος του και η δουλειά του είναι να υπερασπίζεται τα
συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου µέχρι τον τελευταίο βαθµό,
ακόµη και αν πιστεύει ότι στο τέλος θα χάσει; Αυτό, λοιπόν, είναι
κόκκινη γραµµή για εµάς, το άρθρο 27. Σας παρακαλούµε µέχρι
το τέλος της συζήτησης να το δείτε ξανά και ενδεχοµένως να φέρετε κάποια αλλαγή, γιατί εµείς καλόπιστα προσήλθαµε σε αυτή
τη συζήτηση.
Για τις οργανικές θέσεις των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους επαναλαµβάνω ότι είναι πάρα πολύ λίγες, ειδικά οι θέσεις δικαστικών πληρεξουσίων. Ο εκσυγχρονισµός στη
δοµή και στη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
απαιτεί την αύξηση των οργανικών θέσεων.
Δηµιουργείται ένα θέµα, το οποίο ανέφερε ένας συνάδελφος
από άλλο Κόµµα, στο άρθρο 37. Αναφέρεται -και συµφωνώ- ότι
για τον διορισµό στη θέση λειτουργού του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους δεν ισχύουν οι ειδικές διατάξεις νόµου που θεσπίζουν προνόµια για την κατά προτίµηση κατάληψη θέσεων. Εδώ
πρέπει να διευκρινίσετε αν το ίδιο αφορά και για περιπτώσεις
ΑΜΕΑ, σωµατικής αδυναµίας.
Πάµε στον διαγωνισµό. Εµείς είµαστε υπέρ τακτικού διαγωνισµού. Όµως, εδώ υπάρχει µια πολύ µεγάλη αδικία και θέλω να
σας πω συµπληρωµατικά σε όσα είπα στις επιτροπές ότι όλοι οι
προηγούµενοι πίνακες επιτυχόντων που συντάχθηκαν σύµφωνα
µε το προεδρικό διάταγµα 238/2003 εξαντλήθηκαν και διορίστηκαν όλοι οι επιτυχόντες. Ο µοναδικός πίνακας από τον οποίον
δεν διορίστηκαν όλοι οι επιτυχόντες είναι ο πίνακας του 2019.
Και επειδή υπάρχει αµφισβήτηση σε αυτό, σας αναφέρω: Το
2003 είχαµε προκήρυξη για δεκαεπτά θέσεις. Ήταν είκοσι οχτώ
οι επιτυχόντες. Διορίστηκαν όλοι. Το 2006 έγινε προκήρυξη για
έντεκα θέσεις και είχαµε δώδεκα επιτυχόντες. Διορίστηκαν όλοι.
Στον διαγωνισµό του 2012 υπήρχε προκήρυξη για είκοσι θέσεις,
πίνακας επιτυχόντων µε είκοσι ένα θέσεις και διορίστηκαν όλοι.
Στον διαγωνισµό του 2013 η προκήρυξη ήταν για δεκαπέντε θέσεις, συντάχθηκε πίνακας εξήντα τριών επιτυχόντων και διορίστηκαν όλοι. Και οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό του 2019
περίµεναν έξι χρόνια για να προκηρυχθεί διαγωνισµός -έξι ολόκληρα χρόνια- και για να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες του
2013. Και έρχεστε τώρα εσείς και τι κάνετε; Επιλέγετε πριν την
πρόωρη λήξη του πίνακα, δηλαδή την 30η -9-2020, να καλύψετε
µόνο τις τέσσερις από τις δεκατρείς θέσεις που υπήρχαν κενές
εκείνη την περίοδο.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µια πολύ µεγάλη αδικία. Δεν θέλω να
επαναλάβω όσα είπαµε στις επιτροπές. Οι άνθρωποι, τα παιδιά
αυτά, έχουν ένα αίτηµα, που µε πολλές θυσίες περίµεναν έξι χρόνια, συµµετείχαν στο διαγωνισµό και πέτυχαν στον διαγωνισµό,
περιµένουν από εσάς να τους δικαιώσετε. Δεν είναι αργά έστω
και σήµερα µε µεταβατική διάταξη να αρχίσει η ισχύς του άρθρου 40 για τακτικούς διαγωνισµούς, αφού προσληφθούν οι επιτυχόντες του 2019.
Για το Πειθαρχικό Δίκαιο είχαµε πάρα πολλές αντιρρήσεις. Το
Πειθαρχικό Δίκαιο γίνεται αυστηρότερο. Άκουσα τον εισηγητή
σας να λέει ότι είναι περήφανος που γίνεται το Πειθαρχικό αυστηρότερο.
Κύριε Σπανάκη, το Πειθαρχικό δεν γίνεται απλά αυστηρότερο.
Είναι αυστηρότερο από ότι ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς σε πάρα πολλά σηµεία. Το Πειθαρχικό Δίκαιο δεν γίνεται
απλά αυστηρότερο, αλλά γίνεται µε τηλεδιάσκεψη όλη η διαδικασία, τα έγγραφα επιδίδονται µε ηλεκτρονική αλληλογραφία,
γίνεται αυστηρότερος ο αναδιορισµός, γίνεται αδύνατη η εκπαιδευτική άδεια λόγω εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, γίνεται
αδύνατη η εκπαιδευτική άδεια για ηλικίες πάνω από σαράντα
πέντε.
Στους ατοµικούς φακέλους των λειτουργών εµπεριέχεται ότι
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να είναι. Το περιεχόµενο των εν λόγω φακέλων δεν το καθορίζετε
εξ αρχής για να ξέρουν τι θα υπάρχει µέσα και τι όχι, υπάρχουν
ασαφείς έννοιες ως προς την αξιολόγηση και την εξέλιξη των λειτουργών, συγκρίνονται οµοιόβαθµοι µε ίσα προσόντα, λειτουργεί
χωρίς να υπάρχει κανένα διευκρινισµένο κριτήριο και όλα αυτά
τα οποία σας είπαµε στις επιτροπές.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά εµείς θέλουµε να ψηφίσουµε
όσες περισσότερες διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου µπορούµε,
γιατί πραγµατικά πιστεύουµε ότι είναι αναγκαία η αναδιαµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός και της δοµής και της λειτουργίας
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και πιστεύουµε πραγµατικά στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ότι όλα αυτά τα χρόνια
πραγµατικά υποστηρίζει τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου. Με τις διατάξεις, όµως, που φέρνετε, µε πολλές από τις
διατάξεις που φέρνετε, πετυχαίνετε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα.
Ελπίζουµε µέχρι το τέλος της συζήτησης να φέρετε τις τροποποιήσεις που µας υποσχεθήκατε και να µπορέσουµε να συγκλίνουµε σε ακόµα περισσότερα σηµεία από αυτά που
συγκλίναµε και δεν εµπεριέχονται στις παρατηρήσεις µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ελευθεριάδου.
Τον λόγο έχει τώρα έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από την απάντηση που µου δώσατε για την παρατήρηση που σας έκανα για την παροχολογία
στην επιτροπή.
Πιστεύω ότι έχετε κάνει µια παρανόηση αν εµείς πιστεύουµε
ότι υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος που εξαιτίας της πολιτικής
της Κυβέρνησης έχει διευρυνθεί και, άρα µπορεί να αξιοποιηθεί
προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις που είναι οι παροχές, η δυνατότητα να κάνετε παροχές σε διάφορες κατευθύνσεις.
Εµείς δεν αµφισβητήσαµε ποτέ ότι κάτω από τη διαδικασία
που υπάρχει σήµερα στη χώρα µας και τους πόρους που έχει να
αξιοποιήσει θα µπορούσε να διευρυνθεί ο δηµοσιονοµικός
χώρος, ίσως και κάτω από τις αντικειµενικές συνθήκες της εξέλιξης των οικονοµικών θεµάτων στη χώρα.
Εµείς διαφωνούµε για την κατεύθυνση των παροχών. Παραδείγµατος χάρη, νοµίζουµε ότι µε όλα τα µέτρα που παίρνει µέχρι
τώρα η Κυβέρνηση ουσιαστικά ενισχύονται επιχειρηµατίες και,
µάλιστα, µε τρόπο άνισο. Δεν βοηθά τις επιχειρήσεις που κοντεύουν να χρεοκοπήσουν αυτή η διαδικασία.
Επίσης, ενισχύετε µε παροχές, κατά κανόνα γλίσχρες, τα
µικρά εισοδήµατα και εδώ επιλεκτικά. Αρνείστε, όµως, να αντιµετωπίσετε, από την άλλη µεριά, την ακρίβεια και τις απαράδεκτες ανατιµήσεις, που φέρνουν µια άνιση ισορροπία σε ό,τι
αφορά το δούναι και λαβείν των εισοδηµάτων.
Κατά τη γνώµη µας, υπάρχει τρόπος να προχωρήσει η Κυβέρνηση σε µια άλλη κατεύθυνση, να συνδεθούν οι παροχές στις επιχειρήσεις µε συγκεκριµένες επενδύσεις σε αυτές, άρα να δούµε
και το αύριο των επιχειρήσεων πέρα από το να εισπράξουν οι επιχειρηµατίες τα χρήµατα. Και, δεύτερον, να ελεγχθεί αυστηρά η
αγορά και οι τιµές για τα είδη πρώτης ανάγκης. Και µη µου πείτε
ότι απαγορεύονται οι αγορανοµικές διατάξεις. Εδώ είναι έκτακτες οι συνθήκες και η Ισπανία έβαλε ήδη πλαφόν σε µερικά προϊόντα.
Ακόµα και το ζήτηµα που φαίνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ θα είναι δικαιότερος και χαµηλότερος, κατά τη γνώµη µας, δεν είναι ούτε δικαιότερος ούτε χαµηλότερος. Είναι χαµηλότερος για τους
λίγους, καθώς για το 5% των πλουσιότερων ιδιοκτητών ουσιαστικά µηδενίζεται µέσω των γονικών παροχών και την κατάργηση
του συµπληρωµατικού φόρου και είναι υψηλότερος για τους
πολλούς µε βάση την αλλαγή των αντικειµενικών αξιών και την
πρόβλεψη που υπάρχει για τους επόµενους µήνες και τα επόµενα χρόνια.
Άρα και εδώ έχουµε διαφορά φιλοσοφίας, διαφορά κατεύθυνσης, διαφορά πολιτικής. Είναι η εικόνα της επόµενης φάσης για
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τη χώρα µας. Δυστυχώς, µε την πολιτική σας θα είναι χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις και φτωχοποίηση των µη προνοµιούχων Ελλήνων όπου και αν βρίσκονται αυτοί.
Κλείνοντας, ως προς αυτό, ένα ιδεολογικοπολιτικό ζήτηµα που
συνδέεται µε αυτά είναι το εξής: Παρακολουθούµε την αντιπαράθεση των δύο µονοµάχων υπέρ της εκπροσώπησης των συµφερόντων και της προοπτικής της µεσαίας τάξης. Νοµίζω,
αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ερίζετε σε ξένο αχυρώνα, ξένο για την
πολιτική, την ιδεολογία σας και το χώρο σας.
Επί της τροπολογίας, κατ’ αρχάς να πω τις δύο θετικές θέσεις
µας, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά την αµυντική µας βιοµηχανία.
Η επιβίωση και η ανάπτυξη της πολεµικής βιοµηχανίας για εµάς
δεν εξυπηρετεί µονάχα την άµυνα της χώρας και την αποτρεπτική της ικανότητα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που η πολεµική
βιοµηχανία είναι προνοµιακός χώρος για την επίτευξη προστιθέµενης αξίας πιο εύκολα από άλλους τοµείς.
Άρα η ανάπτυξη της πολεµικής βιοµηχανίας και κατ’ αρχάς η
επιβίωσή της θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ θετική και ασφαλώς
πρέπει να υποστηριχθεί από την Κυβέρνηση και ασφαλώς είναι
αξιοσηµείωτα, αν είναι αληθινά, τα στοιχεία που µας δώσατε, σε
ό,τι αφορά την τωρινή της κατάσταση και τη µελλοντική της προοπτική.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα της αναβαλλόµενης φορολογίας.
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση των τραπεζών συνιστά
το µεγαλύτερο µέρος της κεφαλαιακής βάσης του τραπεζικού
συστήµατος. Μέχρι τον ανασχηµατισµό, η Κυβέρνηση απέρριπτε
την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για σύσταση εταιρείας
διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, στην οποία θα µεταβιβαστούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια στην καθαρή λογιστική τους
αξία και στη συνέχεια θα τιτλοποιηθούν σε πραγµατικούς όρους
αγοράς. Η µεταβίβαση, σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος,
στην καθαρή εισηγητική τους αξία παρέχει κίνητρα στις τράπεζες µε υψηλό δείκτη, ενώ η τιτλοποίηση σε όρους αγοράς αυξάνει τη ρευστότητα των τραπεζών, ενισχύει την οργανική
κερδοφορία και βελτιώνει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων.
Υπενθυµίζουµε ότι ήδη οι τρεις συστηµικές τράπεζες έχουν
προχωρήσει σε εταιρικό µετασχηµατισµό που αποτελεί ένα εργαλείο αποφυγής ενεργοποίησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
Μάλιστα, στην περίπτωση της Πειραιώς τον εταιρικό µετασχηµατισµό ακολούθησε µια αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ισοπεδωτικές συνέπειες για τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου,
αλλά και των ιδιωτών µετόχων, πλην τριών µετόχων που αναδείχθηκαν από τη διαδικασία σε επενδύσεις θεµέλιου λίθου.
Με την τροπολογία σας προβλέπεται ότι η χρεωστική διαφορά
από την ανταλλαγή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου εταιρικών
οµολόγων µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου κατ’ εφαρµογή
του προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους εκπίπτει κατά προτεραιότητα έναντι της χρεωστικής διαφοράς λόγω πιστωτικού κινδύνου από τα ακαθάριστα έσοδα των
παραπάνω νοµικών προσώπων. Έχετε στόχο, προφανώς, να
αποφευχθεί µια σηµαντική εφάπαξ µείωση ως αποτέλεσµα της
φορολογικής απόσβεσης των συσσωρευµένων ζηµιών δανείων.
Γι’ αυτό επιτρέπεται µια πιο ευέλικτη φορολογική χρήση των ζηµιών από δάνεια εντός της περιόδου απόσβεσης των είκοσι ετών.
Ποια είναι η στάση µας; Υπενθυµίζουµε ότι το Κίνηµα Αλλαγής
είχε ήδη προτείνει από τον Απρίλιο του 2017 τη δηµιουργία Bad
Bank για τη διαχείριση των επιχειρηµατικών δανείων, χωρίς η
πρότασή µας να αξιοποιηθεί ούτε από την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αλλά ούτε από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Επιπλέον, µετά από πρότασή µας, στις 19 Φεβρουαρίου έγινε
συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών για το αντίστοιχο θέµα.
Στη συζήτηση εκείνη εσείς, σε συνεργασία µε τον κ. Ζαββό, συνεχίσατε να υποστηρίζετε ότι ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι αρκετός για να
σηκώσει τα βάρη του τραπεζικού συστήµατος και απορρίψατε
εκ νέου και τη δικιά µας πρόταση αλλά και αυτή της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Πρέπει λοιπόν να µας ενηµερώσετε για την πρόθεσή σας έστω
και τώρα που η τραπεζική αρµοδιότητα επέστρεψε σε σας, µιας
και ο κ. Ζαββός δεν είναι πια στην Κυβέρνηση. Και, εντάξει, είναι
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επιλογές του Πρωθυπουργού αυτές, µπορούµε να κρίνουµε πώς
γίνονται. Η διάταξη που φέρνετε επιβεβαιώνει την άποψη ότι η
υπερβολική πίστη στις δυνατότητες του «ΗΡΑΚΛΗ» και του εταιρικού µετασχηµατισµού είναι ανεδαφικές.
Μάλιστα, στην περίπτωση στην Πειραιώς αποδείχθηκε ότι η
δυνητική ζηµία για το δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να είναι καταστροφική. Το τραπεζικό σύστηµα αποδεικνύει
καθηµερινά ότι αδυνατεί να επιτελέσει το χρηµατοδοτικό ρόλο
µε αποτελεσµατικό τρόπο σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή για την ελληνική οικονοµία και ενώ η ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τεράστια.
Σε αυτά τα ζητήµατα πρέπει να απαντήσετε µε επάρκεια, για
να καθοριστεί η στάση µας και για να µπορέσουµε µέχρι το τέλος
της ηµέρας να υποστηρίξουµε ή να καταψηφίσουµε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Μπαίνουµε τώρα στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου. Έχουν περάσει
είκοσι χρόνια από την έκδοση του εκτελεστικού του Συντάγµατος
νόµου και προφανώς πια έχει έρθει η στιγµή για την αναµόρφωσή του, προκειµένου να υπάρχει εκσυγχρονισµός, ανασχεδιασµός, ευελιξία, επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών,
συµβολή στη γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων, αλλά βέβαια και µεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του.
Η σηµασία λοιπόν του νοµοσχεδίου εκ των πραγµάτων είναι
αρκετά µεγάλη, γιατί πρόκειται ιστορικά για έναν θεσµό που λειτουργεί περίπου ενάµιση αιώνα, που οι λειτουργοί του παρίστανται σε όλα τα δικαστήρια της ηµεδαπής -διοικητικά, πολιτικά,
ποινικά- στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ειδικό Δικαστήριο, σε όλα
τα όργανα τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά και που χειρίζονται πάνω
από πενήντα χιλιάδες δικαστικές υποθέσεις του δηµοσίου και
των φορέων που εκπροσωπούν κάθε χρόνο και συµµετέχουν σε
εξακόσιες είκοσι πέντε επιτροπές και συµβούλια που λειτουργούν στο στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και καθοδηγούν τη
διοίκηση µε νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις.
Ο νέος οργανισµός έχει κάποιες βασικές προτεραιότητες, µε
τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να διαφωνήσει κανείς. Τι µπορεί
να πει κανείς για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του; Τι µπορεί να
πει για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της δοµής και
της λειτουργίας του, για την απλοποίηση των διαδικασιών του,
για την ενίσχυση της συνταγµατικά προβλεπόµενες αρµοδιότητάς του για εξωδικαστική συµβιβαστική επίλυση των διαφορών
και για την επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν τη γενική περιουσιακή κατάσταση των λειτουργών του, γενικά του
προσωπικού του, τις προαγωγές, το πειθαρχικό δίκαιο και λοιπά;
Είναι θετικοί στόχοι.
Σας είπαµε από την επιτροπή κάτι πολύ σηµαντικό, ότι εµείς
κρίνουµε ιδιαίτερα σηµαντική και θετική τη διαδικασία, µε την
οποία φέρατε το σχετικό νοµοσχέδιο στη Βουλή και ως προς την
πρόταση, η οποία συνδιαµορφώθηκε ουσιαστικά µε τα διοικητικά
όργανα, την Ένωση Μελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µέσα από ένα διάλογο σοβαρό και µέσα από δικές τους
προτάσεις, αλλά και ως προς τη νοµοθέτηση.
Γιατί για εµάς είναι πάρα πολύ σηµαντικό -το ξανατονίζω, το
είπα και στην Επιτροπή- να µην γίνονται σε βασικούς θεσµούς
που έχει εξαντληθεί η δυνατότητά τους να παράξουν το έργο σε
καινούργιες συνθήκες που απαιτείται, να µην γίνεται µια σταδιακή και επιµέρους διεύρυνση -ας πούµε- ή επιµέρους αλλαγές,
αλλά να γίνεται µια συνολική αναµόρφωση, προκειµένου να µπει
σε µια καινούργια εποχή ο οργανισµός.
Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτή η διαδικασία διαµόρφωσης και το
περιεχόµενό της πρέπει να τύχουν της θετικής µας ψήφου γιατί
αφορά πραγµατικά µια κατ’ εξαίρεση λειτουργία της Κυβέρνησής σας -επαναλαµβάνω, κατ’ εξαίρεση. Τα άλλα νοµοσχέδια
είναι γονατογραφήµατα κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία.
Επί της ουσίας, θα προχωρήσετε καταρχάς σε µια θεµατική
αναδιοργάνωση της κεντρικής υπηρεσίας, η οποία περιγράφεται
στο άρθρο 16 και στην αναδιοργάνωση των γραφείων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και στα ειδικά γραφεία, τα οποία
περιγράφονται στο άρθρο 21. Σε αυτά τα δύο θέµατα είχαµε και
έχουµε και κάποιες σοβαρές διαφορές.
Ως προς τη θεµατική αναδιοργάνωση του άρθρου 16, οι τρεις
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υφιστάµενοι σχηµατισµοί θα ενταχθούν στο νέο σχήµα και παράλληλα θα υπάρξουν άλλοι πέντε οι οποίοι θα διαµορφωθούν
και οι οποίοι, κατά τη γνώµη µας, εκφράζουν πραγµατικές ανάγκες, δηλαδή είναι πραγµατική εξειδίκευση και καταµερισµός του
τεράστιου έργου που έχει να επιτελέσει το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους και δεν θα µπορούσε κανείς να αµφισβητήσει την
ορθότητα µιας τέτοιας κατεύθυνσης που φτιάχνει επιπλέον
δοµές και άρα νοµικούς συµβούλους µε εξειδίκευση µε βάση τη
συγκεκριµένη ύλη.
Εδώ είχα µια ένσταση, η οποία έχει να κάνει κυριολεκτικά µε
αυτό το µεγαλεπήβολο οργανόγραµµα και τη διαδικασία υλοποίησής του στο χρόνο και στον τρόπο. Και εδώ θα µου επιτρέψετε
να αµφισβητήσω αυτή τη δυνατότητα να υπάρξει και θα θέλαµε
από εσάς να µας εγγυηθείτε και να µας πείτε µε ποιους όρους,
µε ποιες διαδικασίες, µε ποιους ρυθµούς και σε ποιους χρόνους
θα ολοκληρωθεί η εφαρµογή αυτού του οργανισµού.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σηµείο, πιστεύαµε και πιστεύουµε
σε έναν βαθµό ότι δεν εξυπηρετείται µε την παρούσα νοµοθέτηση η αποτελεσµατικότητα στην παροχή των νοµικών υπηρεσιών λόγω της χωρικής κατανοµής των γραφείων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, που σήµερα είναι διάσπαρτα παντού
και εσείς θέλετε να τα συγκεντρώσετε. Και θεωρούµε θετικό το
ότι δεχθήκατε να πάτε και στις εφετειακές περιφέρειες εκτός
από τις διοικητικές περιφέρειες, για να συγκροτηθούν γραφεία.
Εγώ θα ήθελα να το δείτε αυτό µε ακόµα πιο µεγάλη προσοχή,
γιατί θα είναι µια ανασταλτική διαδικασία η συγκέντρωση, από
τη στιγµή που πολλαπλασιάζετε και εξειδικεύετε το αντικείµενο.
Και βέβαια, εξακολουθεί να παραµένει η αντιπαράθεσή µας και
η αντίθεσή µας στην υπερεξουσιοδότηση του προέδρου να παίρνει αποφάσεις µόνος του για ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη διαδικασία. Θα έπρεπε η διοικητική ολοµέλεια να µπορεί να
συµµετέχει ενεργά στις αποφάσεις και στους µετασχηµατισµούς, για να υπάρχει πιθανότητα να υλοποιηθούν µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Είναι θέµα µιας αντίθεσης ανάµεσα στο
συγκεντρωτικό µοντέλο που σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης
επιλέγετε και στη δική µας αντίληψη που είναι πολύ πιο αποκεντρωτική και κατά τη γνώµη µας πιο αποτελεσµατική από τον δικό
σας συγκεντρωτισµό.
Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις εµείς, κύριε Υπουργέ, περιµένουµε -αν θέλετε- και τις απόψεις σας γύρω από αυτά τα θέµατα και θα καθορίσουµε εκτός από τη θετική ψήφο µας επί της
αρχής τη στάση µας στην κατ’ άρθρον συζήτηση και στο τέλος
στην ψηφοφορία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, η κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
Ορίστε, κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αρχικά η συνέπεια ως προς την κατάθεση των
τροπολογιών σας εξαντλήθηκε νωρίς, τέσσερις ακόµα κατατέθηκαν χτες το βράδυ και αναρωτιόµαστε αν περιµένουµε και
άλλες. Και βέβαια, αυτό που παραµένει το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι αυτή η λαθροχειρία που γίνεται και κάποια στιγµή
πρέπει να σταµατήσει.
Σας ρωτήσαµε και χτες σε σχέση µε την τροπολογία του
Υπουργείου Οικονοµικών που ενσωµατώθηκε στο νοµοσχέδιο.
Όµως, ενσωµατώθηκε και πάλι ως ένα ενιαίο άρθρο, άρα, δεν
µπορούµε, µας εµποδίζει να ψηφίσουµε χωριστά τις παντελώς
διαφορετικές διατάξεις τις οποίες περιλαµβάνει, όπως για παράδειγµα τα άρθρα που αφορούν την ΕΑΒ, για τα οποία σας είπαµε
ότι δεν διαφωνούµε, όµως, µας δεσµεύει η αντίθεσή µας µε
άλλες σοβαρές διατάξεις της τροπολογίας, όπως για παράδειγµα η νοµιµοποίηση της αποστολής προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων εκτός συνόρων σε αποστολές που καµµία
σχέση, βέβαια, δεν έχουν µε τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας, αδυνατίζοντας και την αµυντική της ικανότητα, δηµιουργώντας και ταυτόχρονα άλλους κινδύνους για τον λαό της χώρας
µας την οποία έχετε µετατρέψει σε µαγνήτη εχθρικών επιθέσεων.
Τώρα, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, για να µπορέσει να τοπο-
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θετηθεί και να κρίνει κανείς τον νέο οργανισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους πρέπει πρώτα να απαντήσει σε ένα βασικό
ερώτηµα για το ποιος είναι ο χαρακτήρας και ο ρόλος ενός τέτοιου φορέα στο πλαίσιο του αστικού κράτους.
Στις τοποθετήσεις τους όλα τα άλλα κόµµατα υπερτονίζουν τη
σηµασία που έχει το Νοµικό Συµβούλιο για την προάσπιση του
δηµοσίου συµφέροντος, δηλαδή των οικονοµικών συµφερόντων
του κράτους, ρόλο που πράγµατι του έχει ανατεθεί από το Σύνταγµα. Όµως, για να γίνει πραγµατικά κατανοητή η ουσία του χαρακτήρα και του ρόλου που έχει ένας τέτοιος φορέας γεννιέται
το ερώτηµα: Μπορεί σήµερα το λεγόµενο «δηµόσιο συµφέρον»
να έχει γενικό, ουδέτερο χαρακτήρα; Είναι δηλαδή -ας µου επιτραπεί η έκφραση- ένα ενιαίο συµφέρον όλων και κυρίως αφορά
αυτό τη µεγάλη πλειοψηφία του λαού;
Σε αυτό το κρίσιµο ερώτηµα µόνο το ΚΚΕ απαντά ξεκάθαρα
ότι σε ένα αστικό κράτος, το οποίο έχει στον πυρήνα του τη διασφάλιση των καπιταλιστικών κερδών, την ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας που υπηρετεί τους κανόνες αυτής της ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς, αντικειµενικά το δηµόσιο συµφέρον καθορίζεται µε βάση τους κανόνες που επιβάλλει αυτή η κυρίαρχη
τάξη.
Εποµένως και η νοµοθεσία που καλείται να εφαρµόσει το Νοµικό Συµβούλιο κάθε άλλο παρά προστατεύει το πραγµατικά δηµόσιο λαϊκό συµφέρον, αλλά εναρµονίζεται µε τα συµφέροντα του
µεγάλου κεφαλαίου, εγχώριου και ξένου. Το προκαθορισµένο, για
παράδειγµα, σήµερα πλαίσιο είναι τα αντιλαϊκά προαπαιτούµενα
του Ταµείου Ανάκαµψης, δηλαδή το νέο «υπερ-µνηµόνιο» που
φορτώνει νέα βάρη στους λαούς, για να µοιράσει χρήµα στους
µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, η στρατηγική της πράσινης
ψηφιακής µετάβασης, που µεταφράζεται σε νέα βάρη και ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια για τον λαό από τη µια και από την άλλη,
νέα προνόµια στο κεφάλαιο για τις «πράσινες» µπίζνες.
Μήπως αυτά τα συµφέροντα δεν υπηρετήθηκαν και από τα
τρία προηγούµενα µνηµόνια, τους εκατοντάδες εφαρµοστικούς
νόµους; Και σε αυτά, βέβαια, συναντιέστε όλοι, την ίδια στρατηγική µοιράζεστε και ονοµάζετε ως δηµόσιο τάχα συµφέρον, γι’
αυτό περιορίζετε και την αντιπαράθεσή σας κυρίως σε λεπτοµέρειες, για να ανεβάζετε βολικά και τους τόνους.
Είναι χαρακτηριστικό -ας πούµε- το παράδειγµα της κριτικής
που ασκήθηκε στις επιτροπές από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αφαίρεση
από τις αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους της
νοµικής υποστήριξης προς τη διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σε θέµατα που αφορούν τη
διαδικασία και τους όρους των αποκρατικοποιήσεων, πράγµα το
οποίο και έσπευσε, βέβαια, στη συνέχεια ο Υπουργός να επαναφέρει προς αποφυγή -λέει- παρερµηνειών.
Η ουσία, όµως και σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται, πρώτον,
στο ότι δεν διαφωνείτε στο ίδιο το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, στο οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε από εκεί
που είχε σταµατήσει η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και
τούµπαλιν σήµερα και το ΠΑΣΟΚ προηγούµενα και δεύτερον, η
οµολογία του Υπουργού ότι αυτή η δυνατότητα ουδέποτε χρησιµοποιήθηκε από οποιαδήποτε κυβέρνηση στα είκοσι χρόνια
της ισχύος της διάταξης αποτελεί και τη µεγαλύτερη οµολογία
για τον διακοσµητικό ρόλο τέτοιων ρυθµίσεων και θεσµών εν
γένει, τις οποίες η εκάστοτε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα µε
µεγάλη ευκολία να παρακάµπτει, όταν το κρίνει απαραίτητο.
Ειδικά σήµερα µε την ολοένα µεγαλύτερη σύµφυση του κράτους µε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, τις ιδιωτικοποιήσεις της
δηµόσιας περιουσίας και λοιπά αυτό γίνεται όλο και πιο φανερό.
Αυτή, άλλωστε, είναι και η βάση για τα σκάνδαλα, είτε πρόκειται για πολύκροτες υποθέσεις, όπως η «SIEMENS», η «NOVARTIS», είτε οποιαδήποτε άλλη βγαίνει κατά καιρούς στην
επιφάνεια, τις οποίες, φυσικά, τόσο η Κυβέρνηση όσο και τα
άλλα αστικά κόµµατα, αφού αξιοποιήσουν για τα δικά τους µικροκοµµατικά συµφέροντα και τον αποπροσανατολισµό του
λαού, στο τέλος µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο ουσιαστικά τις
κουκουλώνουν.
Αλήθεια, η περίφηµη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου
για την υπόθεση «NOVARTIS», που αναγνώρισε την τεράστια
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ζηµιά που υπέστη το ελληνικό δηµόσιο και προέτρεψε το κράτος
να διεκδικήσει τις αποζηµιώσεις, τι απέγινε; Ε, πήγε εκεί όπου
πήγαν και τόσες άλλες παρόµοιες!
Για να µην πάµε, βέβαια και πιο πίσω και θυµηθούµε τις περίφηµες γνωµοδοτήσεις για την υπόθεση του Βατοπεδίου, που
αποδεικνύουν πως τα µεγάλα ιδιωτικά και ποικιλώνυµα συµφέροντα, όπως οι µεγαλοκαταπατητές της δηµόσιας γης, οι σφετεριστές
δηµόσιας
υπηρεσίας
και
διάφοροι
άλλοι
µεγαλοεπιχειρηµατίες, πιέζουν για ακόµα πιο ευνοϊκή µεταχείριση, καταφέρνοντας ενίοτε να υφαρπάζουν γνωµοδοτήσεις
αλλά και δικαστικές αποφάσεις κοµµένες και ραµµένες στα
µέτρα τους, αν δεν καταφέρουν, βέβαια, να επιτύχουν σκανδαλώδεις πολλές φορές τροποποιήσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας που καταστρατηγούν ακόµα και τα στοιχειώδη δικαιώµατα
του λαού.
Σε άλλες, βέβαια, περιπτώσεις αξιοποιείται το Νοµικό Συµβούλιο για να προσδώσει ακριβώς χαρακτήρα νοµιµότητας σε προκαθορισµένες αντιλαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές, όταν ακόµα
και ο τρόπος µε τον οποίο τίθενται τα ερωτήµατα από την εκάστοτε κυβέρνηση καθορίζει στην πραγµατικότητα και το περιεχόµενο των γνωµοδοτήσεων.
Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγµα, ιδίως στα ερωτήµατα
µισθολογικού περιεχοµένου είτε σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού ότι αυτά υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύονται από τις απόψεις της αρµόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και τις απόψεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν δίνουν αυτές
οι απόψεις την κατεύθυνση;
Γι’ αυτό και παραµένει ιδιαίτερα προβληµατική αυτή η καινοφανής πραγµατικά δυνατότητα που δίνεται στο άρθρο 9 της µη
καταγραφής της µειοψηφούσας γνώµης σε γνωµοδοτήσεις για
ζητήµατα που κρίνονται ως υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος
και δεν αλλάζει την ουσία της κριτικής η τροποποίηση που έκανε
ο Υπουργός για την απαιτούµενη πλειοψηφία των 3/4 των ψηφισάντων, µε την οποία προσπαθήσατε να µαζέψετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος που ξαφνικά ανακαλύψατε για
το δηµόσιο συµφέρον από την καταγραφή µιας µειοψηφούσας
επιστηµονικής γνώµης; Με την ίδια λογική, θα µπορούσε να διανοηθεί κανείς σε µια δικαστική απόφαση να αποκλειστεί η καταγραφή της µειοψηφίας ως επικίνδυνης δήθεν για το δηµόσιο
συµφέρον; Μάλλον ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει. Η απόκρυψή
της είναι αυτή που γεννά τους κινδύνους και τα ερωτηµατικά.
Πώς αλήθεια υποστηρίζεται στην πράξη η λειτουργική ανεξαρτησία του φορέα, όταν η ίδια η ηγεσία του, ο πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους διορίζεται από την εκάστοτε
κυβέρνηση, πολύ περισσότερο όταν µε τον παρόντα οργανισµό
ανατίθενται πολύ αυξηµένα καθήκοντα και υπερεξουσίες στον
πρόεδρο, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 11 και 12, αλλά
και σε διάφορα άλλα διάσπαρτα άρθρα, φανερώνοντας τις προθέσεις για τον ρόλο που επιφυλάσσετε στο Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους. Και όταν, επίσης, µια σειρά από ζητήµατα που αφορούν, για παράδειγµα, την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών εξαρτώνται αποκλειστικά από την κρίση του προέδρου και
µε παντελώς υποκειµενικά συχνά κριτήρια, τόσο σε σχέση µε τα
προσόντα προαγωγής όσο και κυρίως για τα ζητήµατα τοποθετήσεων, αποσπάσεων και µετακινήσεων µελών του Νοµικού Συµβουλίου και µάλιστα µε αόριστα προβλεπόµενες ορολογίες,
όπως ότι η συµπεριφορά και ο τρόπος εκτέλεση των καθηκόντων
των λειτουργών δηµιουργούν προβλήµατα στην υπηρεσία; Ποιος
θα το κρίνει αυτό; Ο πρόεδρος; Ενώ µε µόνο την κρίση του προέδρου για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση απάντησης σε ερωτήµατα µπορεί να επιβληθεί ακόµα και υστέρηση µισθού. Ποιος
θέτει στην πραγµατικότητα αυτά τα κριτήρια; Με κάθε τρόπο,
δηλαδή, αυξάνεται η δυνατότητα πιέσεων προς τα µέλη και τους
υπαλλήλους του Νοµικού Συµβουλίου, προκειµένου να πειθαρχήσουν προς τις κατευθύνσεις που επιδιώκει να επιβάλει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι, τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους παρ’ ότι αναγνωρίζουν ότι γενικά µοχθούν να ανταπεξέλθουνε στα πολλά και σύνθετα καθήκοντά τους, βρίσκονται αντιµέτωποι µε αυτή τη νοµική και πολιτική πραγµατικότητα η οποία
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δεν τους επιτρέπει να εξυπηρετούν το καλώς νοούµενο δηµόσιο
λαϊκό συµφέρον, αλλά τους επιβάλλει το ακριβώς αντίθετο.
Παράλληλα, είναι γνωστό ότι αντιµετωπίζουν καθηµερινά τις
σοβαρές ελλείψεις της υπηρεσίας τους κυρίως σε προσωπικό,
αλλά και υλικοτεχνική υποδοµή, η οποία σε συνδυασµό βέβαια
και µε τη συνεχή αύξηση του όγκου και της πολυπλοκότητας της
ύλης που καλούνται να διεκπεραιώσουν οδηγούν στην όλο και
µεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας τους και µάλιστα υπό
συνθήκες µειωµένων αποδοχών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόµη
και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και η ηλεκτρονική λειτουργία
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αξιοποιείται για την περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας των µελών και υπαλλήλων
και µε τις συγχωνεύσεις των τµηµάτων.
Την ίδια ώρα, βέβαια, δηµιουργούν νέα επικίνδυνα ζητήµατα
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων. Στην κατεύθυνση
της ενιαίας και πιο αποτελεσµατικής εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής προς όφελος πάντα των επιχειρηµατικών οµίλων
αποσκοπεί και αυτή η οµογενοποίηση του χειρισµού των υποθέσεων µε τη συγχώνευση των τµηµάτων και τη δηµιουργία των θεµατικών ενοτήτων δικαίου, κατά την αποκλειστική µάλιστα κρίση
του προέδρου, υπονοµεύοντας έτσι παραπέρα την όποια υφιστάµενη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των µελών του,
όπως και η διεύρυνση και η συστηµατοποίηση της ανάθεσης
υποθέσεων του δηµοσίου σε δικηγορικές εταιρείες, καθώς και
οι διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του πρόσφατου παρελθόντος, της ανάθεσης σε βρετανική δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου της εκπροσώπησης και του νοµικού χειρισµού για την
κατάρτιση της δανειακής σύµβασης της χώρας, τα γνωστά µνηµόνια, η οποία τότε είχε συζητηθεί και επικριθεί έντονα. Όπου,
δηλαδή, σας ενδιαφέρει, φροντίζετε να προσπερνάτε ακόµα και
αυτές τις δεσµεύσεις του Νοµικού Συµβουλίου.
Χαρακτηριστική είναι ακόµη και η αυστηροποίηση των κριτηρίων µονιµοποίησης των δόκιµων δικαστικών πληρεξουσίων,
όπως καθορίζεται στο άρθρο 64, µε δυνατότητα για παράταση
µέχρι και ενός χρόνου της διετούς δοκιµαστικής περιόδου. Πού
αποσκοπούν ουσιαστικά τέτοιου είδους εµπόδια στη µονιµοποίηση των πληρεξουσίων, όταν µάλιστα οι ίδιοι έχουν αποδείξει την
επιστηµονική τους επάρκεια µέσα από τη συµµετοχή τους σε
απαιτητικούς διαγωνισµούς; Θέλετε να αυξάνετε την πίεση και
τον έλεγχο προς τους δικαστικούς πληρεξουσίους, να τους µετατρέπετε δηλαδή και υπό την απειλή της µη µονιµοποίησής
τους σε πιο πειθήνια όργανα.
Παράλληλα, η σύσταση του αυτοτελούς γραφείου επιθεώρησης, ο τρόπος λειτουργίας και η σύνθεσή του µε καθοριστικό και
εδώ τον ρόλο του προέδρου, αλλά και η εισαγωγή νέων κριτηρίων αξιολόγησης των µελών του Νοµικού Συµβουλίου αποβλέπουν ακριβώς στην πιο ισχυρή χειραγώγησή τους, σε συνδυασµό
βέβαια µε το νέο πιο αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο.
Εποµένως οι διατάξεις που αφορούν τις αρµοδιότητες, τη
διάρθρωση και λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τη σχέση του µε την Κυβέρνηση και τη στάση του απέναντι
στους ίδιους τους λειτουργούς του είναι συµπληρωµατικές µεταξύ τους και ενισχύουν αυτόν τον χαρακτήρα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Γι’ αυτό και θα τις καταψηφίσουµε στο
σύνολό τους.
Όµως, ακόµη και σε σχέση µε το διοικητικό προσωπικό, παρ’
ότι µε τη διάταξη στο άρθρο 106, για παράδειγµα, ανταποκριθήκατε στην αυτονόητη και πάγια απαίτηση για ενιαία εργασιακή
σχέση µόνιµου χαρακτήρα µε τη µετατροπή των προσωποπαγών
σε µόνιµες οργανικές θέσεις, µε την οποία φυσικά και δεν διαφωνούµε, ωστόσο παραµένει και εδώ η κεντρική κατεύθυνση της
εντατικοποίησης των συνθηκών εργασίας, αλλά και της χειραγώγησης και ελέγχου των υπαλλήλων µέσω της αξιολόγησης, της
αυστηροποίησης των πειθαρχικών διαδικασιών, µε καθ’ όλα µάλιστα ρευστά και πολλές φορές απαράδεκτα κριτήρια.
Κύριε Υπουργέ, άφησα για το τέλος το γνωστό ζήτηµα των
αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισµού του 2019. Οι µέχρι
τώρα απαντήσεις που δίνετε για το θέµα αποτελούν κλασική περίπτωση αντιστροφής της πραγµατικότητας και προσβάλλουν τη
νοηµοσύνη όλων µας και κυρίως αυτών των παιδιών που αγωνι-
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ούν για το µέλλον τους. Η παράταση της ισχύος του πίνακα δεν
αποτελεί µια κατ’ εξαίρεση, µια ιδιαίτερη µεταχείριση των συγκεκριµένων µόνο επιτυχόντων, αλλά την πάγια µέχρι σήµερα ακολουθούµενη τακτική από το δηµόσιο, να εξαντλείται ο πίνακας
των επιτυχόντων -εξάλλου, δεν υπάρχει και πίνακας επιλαχόντων- πέρα δηλαδή από τις αρχικά προκηρυχθείσες θέσεις, όπως
έγινε για όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισµούς στους οποίους
αναφέρθηκε και η προηγούµενη οµιλήτρια. Ιδιαίτερα, µάλιστα,
στον τελευταίο διαγωνισµό του 13 που προκηρύχθηκε για δεκαπέντε θέσεις και τελικά συντάχθηκε πίνακας και διορίστηκαν
εξήντα τρεις επιτυχόντες, αυτό οδήγησε στην αναµονή για έξι
χρόνια όλων αυτών των παιδιών για να µπορέσουν να συµµετάσχουν σε νέο διαγωνισµό, µε αποτέλεσµα πολλοί από αυτούς να
φτάσουν και στο ανώτατο ηλικιακό όριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και τι τους λέτε σήµερα; Ότι µε αυθαίρετο τρόπο τους στερείτε αυτή τη δυνατότητα που εφαρµόζετε σε όλους τους προηγούµενους συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς. Η θεσµοθέτηση του τακτικού διαγωνισµού θα µπορούσε να είναι θετική,
αλλά δεν µπορεί παρά να αφορά τους µελλοντικούς υποψήφιους
και όχι να αιφνιδιάζει όσους έχουν ήδη διαµορφώσει δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη και προσδοκία για τον διορισµό τους και
µάλιστα µε βάση τις δικές σας ενέργειες. Έτσι, στην πραγµατικότητα τους θέτετε εσείς σε δυσµένεια και άνιση µεταχείριση,
όταν µε δική σας ΚΥΑ παρατείνετε, για παράδειγµα, αρχικά την
ισχύ του διαγωνισµού έως 12 Απριλίου του 2021, ενώ υπήρχαν
κενές οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν πριν από την αιφνίδια τελικά διακοπή της ισχύος του πίνακα στις 30 Σεπτεµβρίου
του 2020. Μάλιστα, ούτε αυτές που υπήρχαν καλύψατε στο σύνολό τους, ούτε αυτές που δηµιουργήσατε µε τον ίδιο νόµο. Εποµένως εξηγήστε µας µε ποιο κριτήριο επιλέγετε να σταµατήσετε
τον πίνακα στον εβδοµηκοστό, αντί τον εβδοµηκοστό πρώτο,
δεύτερο κ.λπ., όταν µάλιστα είναι γνωστό το ποιοι είναι οι επιτυχόντες, δηµιουργώντας έτσι εύλογες υπόνοιες για διακριτή µεταχείρισή τους; Με ποιο κριτήριο, λοιπόν, παίζετε στα ζάρια τις
ζωές νέων επιστηµόνων ανατρέποντας τον επαγγελµατικό και
προσωπικό τους προγραµµατισµό, τον οποίο διαµόρφωσαν µε
πολλές θυσίες µέχρι σήµερα;
Για τελευταία, λοιπόν, φορά σας καλούµε να σταµατήσετε
αυτήν την αδικία σε βάρος τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κοµνηνάκα.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης
κ. Βασίλης Βιλιάρδος.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όπως αναφέραµε στην επιτροπή, το παρόν νοµοσχέδιο αφορά στην αναµόρφωση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, του ν.3086/2002,
µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και την βελτίωση της λειτουργίας
του.
Σε γενικές γραµµές, τώρα, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους,
το οποίο ιδρύθηκε το 1882, είναι τα εξής: πρώτον, ο δικηγόρος
του δηµοσίου, ο οποίος το εκπροσωπεί σε όλα τα δικαστήρια εθνικά, ενωσιακά και διεθνή- δεύτερον, ο νοµικός του σύµβουλος, που γνωµοδοτεί και καθοδηγεί τη διοίκηση και, τρίτον, το
δικαστικό σώµα που αναγνωρίζει εξωδικαστικά απαιτήσεις και
συµβιβάζεται σχετικά µε διαφορές που αναφύονται µεταξύ του
δηµοσίου και των ιδιωτών.
Ο συγκεκριµένος τριπλός ρόλος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους αναγνωρίστηκε και αποτυπώθηκε στο Σύνταγµα, όπου
θωρακίστηκε η λειτουργία του και κατοχυρώθηκαν για τα µέλη
του εγγυήσεις, που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.
Το Νοµικό Συµβούλιο πρέπει να µεταφέρει το κέντρο βάρους στη
συνταγµατικότητα ενός νόµου, ενώ οι γνωµοδοτήσεις του να
είναι αµερόληπτες. Συνδυαστικά, βέβαια, θα έπρεπε να υπάρχει
και συνταγµατικό δικαστήριο, όπως στις περισσότερες χώρες,
ακόµη και στα Σκόπια ή στην Τουρκία, έτσι ώστε να εξετάζεται η
συνταγµατικότητα ενός νόµου και να έχει καθολική ισχύ. Είναι
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κάτι που αναφέρουµε συνεχώς, ενώ αποτελεί βασικό µέρος του
προγράµµατός µας, του προγράµµατος της Ελληνικής Λύσης.
Γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα; Προφανώς, επειδή το εµποδίζει
και δεν το θέλει η πολιτική ελίτ της χώρας, για να νέµεται την
εξουσία.
Οι αρµοδιότητες, τώρα, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
αναφέρονται στο άρθρο 4, του παρόντος σχεδίου νόµου, όπου
σε σχέση µε τον νόµο που αναθεωρείται και µε το άρθρο 2, µας
έκανε εντύπωση η εξαίρεση της αρµοδιότητας της νοµικής υποστήριξης της διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων, ιδίως
σε θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων.
Εν προκειµένω, υποθέσαµε πως δεν το επιτρέπουν οι δανειστές, στους οποίους έχει υποθηκευτεί ολόκληρη η δηµόσια περιουσία µας µε το εγκληµατικό PSI. Μεταφέρθηκε, δε, στο
υπερταµείο των ξένων, ουσιαστικά, µε το τρίτο µνηµόνιο, που
ψήφισε σύσσωµη η «τρόικα εσωτερικού» -δηλαδή, η Νέα Δηµοκρατία, το Κίνηµα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ- η οποία σήµερα συγκυβερνά άτυπα, κρίνοντας από τη στήριξη των περισσοτέρων
σχεδίων νόµων της Κυβέρνησης.
Εν τούτοις, ο Υπουργός µάς υποσχέθηκε ότι θα το προσθέσει
µε νοµοτεχνική βελτίωση, κάτι που προφανώς εκτιµούµε και περιµένουµε, φυσικά, να το κάνει.
Οφείλουµε, πάντως, να σηµειώσουµε εδώ ξανά, πως η Βουλή
δεν ενηµερώνεται καν για το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, όπως πρόσφατα της Εγνατίας, της ΔΕΠΑ και του 49% του
ΔΕΔΔΗΕ. Η Κυβέρνηση, έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία των
εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτών, εκ των οποίων βέβαια οι πενήντα της δόθηκαν δωρεάν από τον εκλογικό νόµο, συν τη στήριξη των δύο άλλων συνενόχων των µνηµονίων, κυριολεκτικά,
αποφασίζει και διατάζει. Δεν είναι απαράδεκτο µία κυβέρνηση
που εκλέχθηκε από την πλειοψηφία µόλις του 58% των Ελλήνων
και που στην ουσία εξέλεξε µόλις εκατόν οκτώ Βουλευτές, να
αποφασίζει µόνη της για τόσο σοβαρά θέµατα, όπως για το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας;
Σύµφωνα, τώρα, µε την έκθεση, στον προγραµµατισµό των
ετών 2018 - 2021 προβλέπεται η ψηφιοποίηση λειτουργιών, η
αποσυµφόρηση του Νοµικού Συµβουλίου από µικρές υποθέσεις
χαµηλού οικονοµικού ενδιαφέροντος και η συµβολή του στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης µε τη µη άσκηση αβάσιµων ένδικων µέσων.
Η άλλη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου και, µάλιστα, αναπτυξιακής µορφής, αναφέρεται στη σελίδα 139 της έκθεσης. Μιλάµε για τη συµβολή του, δηλαδή, στο σύστηµα προστασίας των
προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης σε
ενωσιακό επίπεδο. Γνωρίζουµε όλοι, τι συµβαίνει µε τις αποµιµήσεις του ελληνικού γιαουρτιού στη Γερµανία, µε τη φέτα και µε
πολλά άλλα προϊόντα µας, για τα οποία, δυστυχώς, η Κυβέρνηση, το κράτος γενικότερα, δεν κάνει απολύτως τίποτα.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, τώρα, περιγράφονται εκ
νέου οι αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβουλίου, εισάγεται προθεσµία έκδοσης γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου, τα
όρια της έγκρισης πρακτικών σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του δηµοσίου και της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ, όµως, στην ουσία, δεν
υπάγεται στο δηµόσιο.
Καλύπτονται, επίσης, οργανωτικά θέµατα, η δηµιουργία µιας
ακόµη διεύθυνσης και δύο τµηµάτων στην κεντρική υπηρεσία του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ορίζονται τα γραφεία σε φορείς του δηµοσίου, προδιαγράφεται η µείωση των περιφερειακών δικαστικών γραφείων του Νοµικού Συµβουλίου σε έντεκα,
περιγράφονται τα καθήκοντα λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου και η σύσταση για επιδίωξη εξωδικαστικών λύσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ο ορισµός δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων, για να συνδράµουν τους λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου, είτε σε διαιτητικές υποθέσεις µεγάλου οικονοµικού αντικειµένου, είτε σε δυσχερή νοµικά ζητήµατα.
Στο δεύτερο µέρος, καθορίζονται οι οργανικές θέσεις του Νοµικού Συµβουλίου, τα προσόντα και τα κωλύµατα διορισµού, η
ανά διετία προκήρυξη διαγωνισµού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και οι σχετικές διαδικασίες. Εκτός αυτού, ορίζονται περιπτώσεις παροχής νοµικής υπεράσπισης στους
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λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου, καθορίζονται οι άδειες
και οι παροχές προσωπικού, οι διαδικασίες προαγωγών προσωπικού και µεταθέσεων, η επιθεώρηση των γραφείων και των λειτουργιών του Νοµικού Συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία, οι
ποινές και τα πρόστιµα.
Στο τρίτο µέρος καλύπτονται, επίσης, οργανωτικά θέµατα,
όπως η κατανοµή οργανικών θέσεων του προσωπικού µε βάση τα
προσόντα, η αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού, η επιλογή
και η τοποθέτηση προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων,
καθώς επίσης, οι διατάξεις για το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο.
Στο τέταρτο -και τελευταίο- µέρος περιλαµβάνονται οι µεταβατικές και οι τελικές διατάξεις.
Σε γενικές γραµµές, πάντως, δεν λείπουν, ούτε από αυτό το
νοµοσχέδιο οι συνήθεις υπερβολικές εξουσιοδοτήσεις σε Υπουργούς να ρυθµίσουν θέµατα που θα έπρεπε για λόγους διαφάνειας και µόνο να ρυθµίζονται µέσω της κοινοβουλευτικής οδού,
όπως για παράδειγµα, η µονιµοποίηση δοκίµων δικαστικών πληρεξουσίων και οι προαγωγές λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Δεν λείπουν, ούτε οι «κατά παρέκκλιση
διατάξεις» που αφορούν τις τοποθετήσεις, τις µεταθέσεις, τις µετακινήσεις και τις αποσπάσεις των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου.
Σηµειώνουµε, πως διαφωνούµε και µε τα δύο, µε τις υπερεξουσίες των Υπουργών και µε τις «κατά παρέκκλιση» διατάξεις
σε κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση, όχι µόνο στο συγκεκριµένο.
Προβληµατικό σηµείο είναι, επίσης, η δήθεν αξιολόγηση του
διοικητικού προσωπικού, αφού, στην πραγµατικότητα, αναφέρεται σε ένα είδος εσωτερικής αξιολόγησης από µία ειδική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από µέλη του οικείου υπηρεσιακού
συµβουλίου. Με απλά λόγια, από πουθενά δεν προκύπτει πως η
εν λόγω επιτροπή είναι ειδική, αλλά ακριβώς το αντίθετο.
Οφείλουµε να επισηµάνουµε, επιπλέον, την έντονη ανάµειξη
του Υπουργού Οικονοµικών, τόσο στην πειθαρχική διαδικασία µε
τη δυνατότητα επιβολής ποινών, όσο και στη σύσταση οµάδων
υπερωριακής εργασίας, που θα αµείβονται ιδιαίτερα -ποιος θα
το κρίνει, αλήθεια- όταν υπάρχει ειδική υπηρεσιακή ανάγκη.
Τέλος, έµφαση δίνεται στον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, στον Υπουργό Οικονοµικών και δευτερευόντως στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στους οποίους παρέχεται η
εξουσία να αποφασίζουν µόνοι τους και χωρίς περιορισµούς για
κάθε ειδικότερο θέµα. Έτσι, µέσα από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις, πραγµατικός νοµοθέτης καθίσταται ο εκάστοτε Υπουργός.
Εν προκειµένω, οι µοναδικές δαπάνες που προβλέπει το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους είναι 35.000 ευρώ για λειτουργικά
έξοδα και επιδόµατα θέσης, ετησίως, από νέες µονάδες του Νοµικού Συµβουλίου και 41.400 ευρώ για τον εξοπλισµό τους.
Τα ποσά αυτά είναι ελάχιστα, κατά την άποψή µας, οπότε διερωτόµαστε εάν πραγµατικά ισχύουν, αφού το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους δεν κάνει σχεδόν ποτέ σωστούς υπολογισµούς, ενώ
τις περισσότερες φορές δεν ασχολείται καθόλου.
Στην ακρόαση των φορέων κατά την πρόεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου µε το σηµερινό σχέδιο νόµου η δοµή και η λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου αναβαθµίζεται, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του ενδυναµώνεται και η φιλοσοφία του γίνεται πιο
δηµοκρατική και επίσης, πιο αποτελεσµατική για την καλύτερη
υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος. Πάντα κατά την πρόεδρο.
Εν προκειµένω, δεν µπορούµε παρά να σεβαστούµε την
άποψή της, σηµειώνοντας µόνο, πως κατά την πρόεδρο της
Ένωσης Μελών του Νοµικού Συµβουλίου το σύστηµα του ψηφιακού ανασχηµατισµού, που εισήχθη εσπευσµένα το τελευταίο
εξάµηνο, παρουσιάζει αρκετές δυσλειτουργίες, ενώ η µεταβατική περίοδος διαρκεί ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και επιβαρύνει τα στελέχη του.
Όσον αφορά στον πρόεδρο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας, θεωρούµε λογικές τις παρατηρήσεις του στα άρθρα
107, 108 και 110 και ιδίως στο ότι είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για το δηµόσιο συµφέρον η τοποθέτηση πτυχιούχων µη οικονοµικών σπουδών σε θέσεις ευθύνης οικονοµικού
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αντικειµένου. Σε κάθε περίπτωση, ήταν θετική η συνεργασία του
Υπουργείου Οικονοµικών µε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως τουλάχιστον µας διαβεβαίωσε, τόσο ο Υπουργός, όσο και η πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου.
Ελπίζοντας, τώρα, πως θα διορθωθούν τα παραπάνω κακώς
κείµενα, θα θέλαµε να σηµειώσουµε, πως σύµφωνα µε σχόλια
και µαρτυρίες από δικηγόρους που γνωρίζουµε το Νοµικό Συµβούλιο, είναι ίσως από τα λίγα, εάν όχι, το µοναδικό όργανο του
δηµοσίου, που εκπληρώνει σε εξαιρετικό βαθµό το έργο του.
Κατά τους ίδιους, µπορεί σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες και
οι δικηγόροι που τους εκπροσωπούν να αισθάνονται αδικηµένοι
από την εξέλιξη των υποθέσεων κατά του δηµοσίου, αλλά το γεγονός αυτό οφείλεται, κυρίως, στην άρτια νοµική εκπροσώπηση
των µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ενώ, δεν
φταίνε οι λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου για το ότι οι δικαστές δείχνουν ιδιαίτερη συµπάθεια προς το δηµόσιο ή για την
εξάντληση των ένδικων µέσων από το δηµόσιο, αλλά το σύστηµα
και η νοµοθεσία.
Προφανώς, οι λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου θα ήθελαν
να είχαν την ευχέρεια να µην ασκούν ένδικα µέσα, ειδικά σε ξεκάθαρες υποθέσεις, εάν τους το επέτρεπε ο νοµοθέτης. Το ίδιο
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, όµως, προφανώς µετά από
πολιτική παρέµβαση, υποχρεώνει, κατά κάποιον τρόπο, τους δηµοσίους υπαλλήλους να µην συµµετέχουν ελεύθερα ως µάρτυρες στα δικαστήρια προς υποστήριξη της αλήθειας και του
δικαίου, παρά µόνο προς υποστήριξη του δηµοσίου και σε καµµία περίπτωση εναντίον του, δυστυχώς, ακόµη και αν µπορούν
να συνεισφέρουν κάτι σηµαντικό για την έκδοση της δικαστικής
απόφασης, απειλώντας τους µε ποινές και µε πειθαρχικές διώξεις, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να προκληθεί, όχι µόνο ζηµία
σε βάρος των πολιτών, αλλά και βλάβη στις ίδιες τις έννοιες του
δικαίου, της αλήθειας και της δικαιοσύνης, που οφείλουν να µας
ενδιαφέρουν όλους µας.
Πολύ χειρότερα, µε το παρόν σχέδιο νόµου η δυνατότητα
αυτή θεµελιώνεται, αφού παρέχονται αυξηµένες εξουσίες στον
Υπουργό και στον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, γενικά, ως προς τη ρύθµιση πολλών λειτουργικών διαδικασιών. Ελπίζουµε να µην οφείλεται σε αυτό ακριβώς στήριξη της
προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου, ενώ το σηµαντικότερο σηµείο που απασχολεί τους πολίτες σχετικά µε τη δράση του Νοµικού Συµβουλίου είναι η εξάντληση εκ µέρους του των ένδικων
µέσων, ακόµη και σε περιπτώσεις, όπου υπάρχει εύλογη ή προφανής αδικία.
Παράδειγµα, η υπόθεση της Μυρτούς που ταλαιπωρείται από
το κράτος µε δικαστήρια, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά,
ενώ θα έπρεπε να παραιτηθεί το δηµόσιο, ακόµη και αν χρειαζόταν
ειδική έγκριση της Βουλής. Τονίζουµε, ξανά, πως στην υπόθεση
της Μυρτούς θα πρέπει να παραιτηθεί το κράτος από τα δικαστήρια, να σταµατήσει ο δικαστικός της Γολγοθάς και να µην αναγκαστεί η µητέρα της να γίνει ζητιάνα για το παιδί της, όπως η ίδια
η µητέρα, τουλάχιστον, λέει. Είναι ντροπή για όλους µας και απαράδεκτο για την Κυβέρνηση να πρέπει να αποφασίσει το Σ.τ.Ε..
Κλείνοντας, οι βασικοί λόγοι που δεν υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο είναι οι υπερεξουσίες που αναφέραµε, οι κατά παρέκκλιση διατάξεις, καθώς επίσης, τα δύο αντισυνταγµατικά άρθρα
που περιέχει και αναλύσαµε στην επιτροπή: το άρθρο 37 και το
άρθρο 57.
Αυτό που έχει κεντρική σηµασία βέβαια για εµάς είναι να µην
δροµολογούνται οι αλλαγές στο Νοµικό Συµβούλιο µε στόχο να
γίνει πιο ληστρικό στις δίκες του µε τους πολίτες και επίσης να
µην είναι πλήρως υποταγµένο στον Υπουργό οπότε κατ’ επέκταση στην τρόικα στο πλαίσιο της αλλαγής του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος της χώρας µας.
Άσχηµη εντύπωση, πάντως, µας έκανε η ψήφιση της πρώτης
τροπολογίας που κατατέθηκε χθες σε ένα άρθρο, παρά το ότι ο
Υπουργός µάς διαβεβαίωσε για το αντίθετο, ενώ, φυσικά, θέλουµε να ψηφίσουµε τα άρθρα για την ΕΑΒ, αλλά όχι ολόκληρη
την τροπολογία.
Σχετικά µε την τροπολογία αυτή, θα αναφερθούµε µόνο στο
πρώτο της άρθρο για τον αναβαλλόµενο φόρο. Μία ακόµη κατα-
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πάτηση του νόµου Χαρδούβελη, τον οποίο οι τράπεζες έχουν µετατρέψει, κυριολεκτικά, σε κουρελόχαρτο µε το «hive down». Στα
υπόλοιπα άρθρα θα αναφερθεί, αργότερα, άλλος συνάδελφος.
Πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο τεχνικό θέµα για το οποίο
δεν θα θέλαµε να κουράσουµε, σηµειώνοντας µόνο, πως µε το
«hive down» καταστρατηγείται η λογική του ούτως ή άλλως χαριστικού νόµου Χαρδούβελη µε τον οποίο κεφαλαιοποιήθηκαν
µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή αέρας που θα
αποσβένεται σε µια εικοσαετία. Στην περίπτωση, όµως, που
υπήρχαν ζηµιές, τότε το κράτος θα καλούνταν να προσθέσει κεφάλαια λαµβάνοντας έναντι αυτών µετοχές, κάτι που δεν γίνεται
µε το «hive down».
Όπως είπε, πάντως, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, εδώ
στη Βουλή, κυρίως γίνεται για να µην δραστηριοποιηθεί ο αναβαλλόµενος φόρος και γίνει έκδοση νέων µετοχών χωρίς λόγο.
Δεν είναι ντροπή; Ο κ. Χαρδούβελης, που είναι τώρα πρόεδρος
της Εθνικής Τράπεζας τι λέει γι’ αυτό; Έχει µείνει, πάντως, ιστορική η φράση του ότι «δέκα οικογένειες κυβερνούν την Ελλάδα»,
αν και στη σηµερινή περίπτωση το σωστό θα ήταν πως τέσσερις
τράπεζες και το υπερταµείο κυβερνούν την Ελλάδα.
Τέλος, µε την παρούσα τροπολογία η χρεωστική διαφορά που
θα έπρεπε να αποσβένεται σε είκοσι ισόποσες δόσεις θα συνεχίσει να αποσβένεται σε είκοσι δόσεις, αλλά, σε περίπτωση που
έχει ήδη εξαντληθεί το περιθώριο συµψηφισµού µε υποχρεώσεις
- κέρδη µιας χρονιάς, µετατοπίζεται στην επόµενη.
Γιατί, όµως, γίνεται αυτή τη στιγµή η µεταφορά; Για να µην
χαθεί ούτε ένα µικρό µέρος του αναβαλλόµενου φόρου από τα
εποπτικά κεφάλαια; Θα θέλαµε να ρωτήσουµε τον Υπουργό για
να µας επιβεβαιώσει, εάν θα παραµείνει το ποσόν αυτό στα εποπτικά κεφάλαια. Σίγουρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η
Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν θέµα
κεφαλαιακής επάρκειας, αυτή τη στιγµή, όταν έχουν τοποθετήσει
τόσα κεφάλαια στην Ελλάδα, λόγω της πανδηµίας, µε τα γνωστά
καταστροφικά αποτελέσµατα της ανόδου και της εκτόξευσης
των ελλειµµάτων και των χρεών. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται
για µία ακόµη διευκόλυνση των τραπεζών, στις οποίες άλλωστε
χρωστά σηµαντικά ποσά η Νέα Δηµοκρατία.
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 (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βιλιάρδο.
Πριν δώσω τον λόγο στον ειδικό αγορητή του ΜέΡΑ25 τον κ.
Λογιάδη, θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Εσωτερικών για να
αναπτύξει για δύο, τρία λεπτά την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1070 και ειδικό 169.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την τροπολογία 1070/169 από
20-9-2021 θεσπίζονται µέτρα επιτάχυνσης έργων και µελετών για
τον έλεγχο και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών, ειδικώς σε
περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές
πυρκαγιές οι οποίες ήταν πρωτοφανούς έντασης και έκτασης.
Τα µέτρα αυτά εντάσσονται στη βεντάλια των µέτρων που λαµβάνει η Κυβέρνηση για την αποκατάσταση των περιοχών αυτών.
Εντάσσονται ειδικότερα σε ένα ολιστικό πλάνο αντιπληµµυρικών
παρεµβάσεων, ώστε οι περιοχές αυτές να µην υποφέρουν ξανά.
Στο πλαίσιο του εν λόγω ολιστικού πλάνου οι περιφέρειες αναλαµβάνουν κοµβικό ρόλο και συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε τις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Ενέργειας
και Περιβάλλοντος που διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία. Η θωράκιση των εν λόγω περιοχών µε έργα ελαχιστοποίησης της
πληµµυρικής διακινδύνευσης απαιτεί άµεσες ενέργειες, αναγκαίες µελέτες και κατάλληλα έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν, ώστε να προλάβουµε τα έντονα
καιρικά φαινόµενα τον χειµώνα. Αυτό επιβάλλει την ολοκλήρωση
των διαγωνιστικών διαδικασιών που θα διενεργήσουν οι περιφέ-
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ρειες σε εξαιρετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για τον λόγο
αυτό µε την τροπολογία αξιοποιούνται οι εξαιρετικές διατάξεις
του ν.4412/2016 και συντέµνονται οι διαδικαστικές προθεσµίες,
ώστε να διευκολύνουµε τις αναθέτουσες αρχές να δράσουν
άµεσα και αποτελεσµατικά.
Ειδικότερα, δεδοµένης της κατεπείγουσας ανάγκης, που δεν
αµφισβητείται, προβλέπεται ότι οι περιφέρειες µπορούν να αναθέτουν συναφή έργα και µελέτες είτε µε προσφυγή στη διαδικασία της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν.4412/2016 εάν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι µεγαλύτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016 είτε µε προσφυγή
στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ίδιου
νόµου σε κάθε άλλη περίπτωση.
Παράλληλα, πρώτον, αρµόδιο όργανο για όλες τις πράξεις
που εκδίδονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού είναι ο περιφερειάρχης, χωρίς να απαιτείται η γνωµοδότηση ή η εισήγηση συλλογικού οργάνου.
Δεύτερον, η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε ηµερών από την έναρξή της, µε αντίστοιχη σύντµηση στο ήµισυ, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσµιών του
άρθρου 102 και της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του
ν.4412/2016.
Τρίτον, ο προσυµβατικός έλεγχος του σχεδίου της σύµβασης
που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώνεται εντός
είκοσι ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτό.
Τέταρτον, επιβεβαιώνεται, όπως άλλωστε η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει
γνωµοδοτήσει επί αντίστοιχων περιπτώσεων, ότι δεν απαιτείται
η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της εν όψει της συνδροµής γεγονότων που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρας βίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ. Σας παρακαλώ µόνο µη φύγετε για ένα λεπτό. Μήπως
υπάρχει κάποιος από τους εισηγητές ή τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους που θα ήθελε κάποια διευκρίνιση από τον κύριο
Υπουργό;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αν διαβάζουµε σωστά τις παραποµπές που κάνετε στην τροπολογία στο άρθρο 5 του ν.4412 -και διορθώστε µε
αν κάνω λάθος- µε την τροπολογία που εισάγετε αυτήν τη στιγµή
δίνετε τη δυνατότητα στις περιφέρειες να κάνουν απευθείας αναθέσεις µέχρι του ύψους των 5.225.000 ευρώ. Θέλω να µου το
επιβεβαιώσετε αυτό. Γιατί καταλαβαίνουµε το επείγον σαράντα
πέντε µέρες µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά νοµίζω ότι
είναι κάτι το οποίο σοκάρει την Αίθουσα, το να έρχεται να ψηφίζει
η Εθνική Αντιπροσωπεία απευθείας αναθέσεις πάνω από 5 εκατοµµύρια ευρώ. Και θέλω να µου το διευκρινίσετε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο, κύριε Χήτα. Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσετε συνολικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Το καλό µε εσάς, κύριε Πέτσα, στην
Κυβέρνηση είναι ότι πλέον έχουµε µάθει να βλέπουµε και το τυρί
να βλέπουµε και τη φάκα. Γιατί παίρνοντας κανείς την τροπολογία στα χέρια του και διαβάζοντας τον τίτλο «Μέτρα επιτάχυνσης
έργων και µελετών για τον έλεγχο και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών» λέει «τι καλή Κυβέρνηση είναι αυτή που λειτουργεί
τάχιστα για να µην πληµµυρίσει ο κοσµάκης!», αλλά κατεβαίνοντας λίγο παρακάτω, κύριε Πέτσα, και διαβάζοντας ότι το σύνολο
των πράξεων ανάθεσης εκδίδεται από τον αρµόδιο περιφερειάρχη χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου διαπιστώνει ότι εδώ µιλάµε για
το «πάρτι» της ζωής µας! Για ποιον λόγο; Θα επικαλεστείτε την
ταχύτητα; Μα, είναι δυνατόν; Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει, όπου
θέλουν τα αναθέτουν; Στην Ελλάδα είµαστε τώρα. Ξαναλέω,
έχουµε µάθει µε εσάς να βλέπουµε και το τυράκι και τη φάκα,
γιατί αλλιώς θα είχαµε πέσει εκατό φορές στη φάκα µέσα, µε
εσάς που έχουµε µπλέξει.
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η κ. Ελευθεριάδου έχει τον λόγο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Επίσης, κύριε Υπουργέ, εδώ
λέει ότι δεν υπάρχει προηγούµενη δηµοσίευση παρά µόνο διαπραγµάτευση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον προηγούµενη δηµοσίευση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για να δώσετε τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι είναι µέχρι του ορίου που είπατε, κύριε Κατρίνη,
γιατί όπως θα ξέρετε τέτοιου είδους αντιπληµµυρικά έργα έχουν
πολύ µεγάλο προϋπολογισµό. Μόνο ενδεικτικά να σας πω ότι για
τις καταστροφές που έγιναν στα Γεράνεια Όρη στο τέλος Μαΐου
έως αρχές Ιουνίου τα έργα αποκατάστασης είναι περίπου 10 εκατοµµυρίων ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής και άλλα 2 εκατοµµύρια ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εµπλέκονται
δύο νοµοί οι οποίοι είναι όµοροι µεν αλλά σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες.
Επίσης τα αντιπληµµυρικά έργα που σχετίζονται µε τη βόρεια
Εύβοια αλλά και αυτά που αφορούν στην Αττική είναι και αυτά
ύψους 110 εκατοµµυρίων ευρώ.
Εποµένως, αν πράγµατι στην Αίθουσα θέλουµε να είµαστε σίγουροι ότι έχουµε δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στις περιφέρειες µετά από τις προγραµµατικές συµβάσεις, επαναλαµβάνω,
που θα συνάψουν µε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος
να κάνουν τα έργα τους εµπρόθεσµα µέσα στον χειµώνα είναι
απαραίτητη αυτή η διαδικασία. Η Κυβέρνηση αναλαµβάνει την
πρωτοβουλία να πει ότι ναι, δίνουµε αυτά τα εργαλεία ώστε να
µην πνιγεί κόσµος, να µην καταστραφούν περιουσίες. Γι’ αυτό
θα έρθουµε να συντµήσουµε τις προθεσµίες. Αυτό κάνουµε εδώ
και λύνουµε τα χέρια για να γίνει γρήγορα η διαδικασία. Εάν δεν
το κάνουµε αυτό να είστε σίγουροι ότι θα πάρουν έξι, οκτώ ή και
δέκα µήνες για να προχωρήσουν τα έργα αυτά, θα έχει περάσει
ο χειµώνας και πραγµατικά δεν θα έχουµε σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων που απαιτεί η κοινωνία.
Σύγκριση υπάρχει, είναι η περίπτωση πάλι στα Γεράνεια Όρη
στην περίπτωση της Κινέττας. Δείτε πόσο χρόνο πήρε για να γίνουν τα έργα, που ακόµα δεν έχουν γίνει και έχουν περάσει τρία
χρόνια, για να καταλάβετε τι έχουµε µπροστά µας. Εµείς έχουµε
την πολιτική βούληση να φέρουµε µια τέτοια διαδικασία που σέβεται το ενωσιακό πλαίσιο -γιατί τα όρια που είπατε, κύριε Κατρίνη, είναι µέσα στο ενωσιακό πλαίσιο- αλλά δίνει ταυτόχρονα
και την ευελιξία που χρειαζόµαστε.
Όσον αφορά το θέµα της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσιότητα είναι η περίπτωση γ’ που αναφέρεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 32.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο συµπληρωµατικά, για µία διευκρίνιση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνουµε, κατανοούµε την αναγκαιότητα και το γρήγορο της διαδικασίας, όµως
νοµίζω ότι θα ήταν δοκιµότερο αντί να αποφασίζει ο περιφερειάρχης και να βγάζει τις πράξεις να είναι απόφαση τουλάχιστον
του περιφερειακού συµβουλίου, να υπάρχει ένα όργανο ελέγχου
της όλης διαδικασίας. Με το να έρχεται η Αντιπροσωπεία και να
εξουσιοδοτεί ένα πρόσωπο να κάνει απευθείας αναθέσεις µέχρι
5.225.000 ευρώ νοµίζω ότι ανοίγουµε έναν κακό κύκλο, το οποίο
θα το βρούµε µπροστά µας, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
αν και το ξεκαθαρίσατε, ορίστε έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Αν δει κανείς την τροπολογία, θα καταλάβει ότι µιλάµε για
την εξαιρετική περίπτωση των φετινών καταστροφικών πυρκαγιών. Συγκεκριµένες περιφέρειες, τέσσερις στον αριθµό, θα συνάψουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το Υπουργείο Ενέργειας
και Περιβάλλοντος. Δεν θα γίνει τίποτε άλλο από αυτό που θα
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περιγράφεται µέσα στις προγραµµατικές συµβάσεις. Θέλω να
είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ήσασταν σαφής.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 κ. Γιώργος Λογιάδης και αµέσως µετά θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Βελόπουλο. Εν συνεχεία θα µπούµε στον πρώτο κύκλο οµιλητών.
Κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω µε γενικές παρατηρήσεις.
Πρώτον, πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους όταν δεν υφίσταται
σαφής διάκριση εξουσιών και ουσιαστικά η δικαιοσύνη δεν είναι
ανεξάρτητη, αλλά όλα εξαρτώνται ουσιαστικά πάντοτε από τον
έναν, από τον εκάστοτε πρωθυπουργό;
Δεύτερον, όταν όλη η δηµόσια περιουσία -το τονίζω, όλη η δηµόσια περιουσία- σήµερα έχει εκχωρηθεί στους θεσµούς για ενενήντα εννέα χρόνια, ποιες είναι οι ουσιαστικές δυνατότητες του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους να υπερασπιστεί τη δηµόσια
περιουσία;
Επίσης, αν υπάρξει κάποιο ζήτηµα, κάποια εµπλοκή µε την
ΑΑΔΕ, ποιανού η θέση θα υπερισχύσει; Του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµικών ή της
ΑΑΔΕ η οποία υπάγεται στην τρόικα;
Το άρθρο 29 του σηµερινού σχεδίου νόµου αναφέρεται στη
σταδιακή συγχώνευση και λειτουργία στις έδρες των περιφερειών των δικαστικών γραφείων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που βρίσκονται εκτός Περιφέρειας Αττικής. Ως Βουλευτής από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, δεν θα ήθελα η Κρήτη να
έχει µόνο ένα γραφείο στο Ηράκλειο όπως αναφέρει το σχέδιο
νόµου. Δεν µπορεί όλη η Κρήτη να έχει µόνο ένα γραφείο. Και τι
πάει να πει «σταδιακή»; Σε πόσα χρόνια; Με ποια κριτήρια;
Το άρθρο 68 αναφέρει ότι για να γίνει αίτηση ανάκλησης σε
απόφαση µετάθεσης άνευ αιτήσεως αρκεί για την έναρξη της προθεσµίας η τηλεφωνική -το τονίζω, η τηλεφωνική- ενηµέρωση. Αυτό
είναι σίγουρα λάθος, γιατί δεν µπορεί να µη λάβει υπ’ όψιν το κείµενο της απόφασης ο ενδιαφερόµενος. Πώς θα κάνει αίτηση ανάκλησης αν δεν έχει το κείµενο; Η προθεσµία της αίτησης πρέπει
να αρχίζει από την επίδοση της απόφασης για µετάθεση.
Η βασική προτεραιότητα του νέου οργανισµού είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και
η ηλεκτρονική λειτουργία του. Βεβαίως συµφωνούµε απόλυτα
και στηρίζουµε. Η ερώτησή µας όµως εδώ πέρα ως ΜέΡΑ25 είναι
ποιος έχει φτιάξει αυτό το λογισµικό, ποιος το ελέγχει, ποιος
ελέγχει αυτές τις πλατφόρµες. Διότι όποιος ελέγχει το εκάστοτε
δίκτυο που διακινεί ένα προϊόν ή µία υπηρεσία ή µία πληροφορία,
αυτός ελέγχει το προϊόν και την πληροφορία και µπορεί ανά
πάσα στιγµή να επεµβαίνει κατά το δοκούν.
Είπε ο κύριος Υπουργός στην επιτροπή και διαβάζω ακριβώς:
«Για πολλούς µήνες έγινε µια πολύ σοβαρή δουλειά από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, που ξεκίνησε πριν από περίπου µία
δεκαετία, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρόεδρο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και τους συνεργάτες, τον
επίτιµο πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και
όλους αυτούς που δούλεψαν επί βασικών διατάξεων του σχεδίου
νόµου, αλλά και την πρόεδρο και την Ένωση συνολικά των µελών
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαµε, τον διάλογο, την ενσωµάτωση, όπως είπε και
η κυρία Πρόεδρος, εκ των παρατηρήσεων που έγιναν». Είναι ξεκάθαρη δήλωση και ωµή.
Κατ’ αρχάς µια τεχνική παρατήρηση: Ενώ όλες οι δικαστικές
αποφάσεις όλων των δικαστηρίων, αστικών, ποινικών, διοικητικών είναι δηµοσιευµένες σε µορφή word και µπορεί ο οποιοσδήποτε να αντιγράψει και να κάνει χρήση του περιεχόµενου τους,
αντιθέτως µόνο οι γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, για ανεξήγητους λόγους, δηµοσιεύονται σε µορφή
PDF, γεγονός που δυσχεραίνει την αντιγραφή του περιεχοµένου
τους χωρίς να συντρέχει προς τούτο αποχρών λόγος. Όλοι οι
νόµοι είναι σε word και οι δικαστικές αποφάσεις επίσης. Οι νοµικοί κατανοούν πλήρως το σηµείο αυτό.
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Δεύτερον, µια σηµειολογική παρατήρηση: Ο αδόκιµος χαρακτηρισµός των νοµικών συµβούλων ή των δικαστών ως λειτουργών, που παραπέµπει σε θρησκευτικούς λειτουργούς, έχει
αποκτήσει αντίθετο εννοιολογικό περιεχόµενο, που αδικεί τους
ίδιους, διότι εκλαµβάνεται από την κοινωνία ως κάτι υπέρτερο
των άλλων εργαζοµένων, γεγονός που µάλλον προκαλεί αρνητικές παρά θετικές εντυπώσεις για τους ίδιους τους οποίους αδικεί, δεδοµένου ότι όλοι οι εργαζόµενοι υπηρετούν στον ίδιο
βαθµό και µε την ίδια ευθύνη την κοινωνία και υπό την έννοια
αυτή όλοι τους ασκούν ένα εξίσου σπουδαίο για την κοινωνία
επάγγελµα - λειτούργηµα, το ίδιο µε αυτό των δικαστών και των
νοµικών συµβούλων. Πραγµατικά δεν αντιλαµβάνοµαι τι εξυπηρετεί αυτή η υποκρυπτόµενη, πλεονάζουσα σηµειολογική
έπαρση, η οποία µάλλον παραπέµπει στις εποχές τίτλων ευγενών
και αριστοκρατών του Μεσαίωνα κ.λπ., παρά στη σηµερινή
εποχή.
Θεωρώ ότι η σεµνότητα σε τίτλους όφειλε κυρίως να υπάρχει
στους υπηρέτες της νοµικής επιστήµης και της δικαιοσύνης ως
παράδειγµα ευγένειας και ισότιµης αναγνώρισης των µελών της
κοινωνίας και όχι συγκριτικής υπεροχής µέσω της χρήσης του
αδόκιµου τίτλου του λειτουργού, ο οποίος επαναλαµβάνεται εµφατικά και αλυσιτελώς άπειρες φορές στο νοµοσχέδιο, σε βαθµό
που µάλλον γίνεται ποµπώδης και προκαλεί τη νοηµοσύνη του
αναγνώστη.
Ως ΜέΡΑ25 τονίζουµε ότι ο κάθε εργαζόµενος στην κοινωνία
είναι εξίσου χρήσιµος γι’ αυτή και για το κοινωνικό σύνολο και
αυτονόητα είναι υπηρέτης και λειτουργός της κοινωνίας. Άρα πιο
δόκιµος και σεµνός θα ήταν ξεκάθαρα ο όρος «νοµικός σύµβουλος του κράτους, της νοµικής επιστήµης και της δικαιοσύνης»
παρά «λειτουργός». Άλλωστε η αξία και η προσφορά τού κάθε
εργαζόµενου είναι αυτή που τον προσδιορίζει στα µάτια των
µελών της κοινωνίας και όχι ο συλλήβδην αποδοµηµένος τίτλος.
Επίσης δεν είδα κάποια διάταξη στο σχέδιο νόµου για το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, η οποία να αναγράφει ρητά και ξάστερα ότι ο νοµικός σύµβουλος δικαιούται και οφείλει να
υποστηρίξει µια αιτιολογηµένη, σε νοµικό και πραγµατικό επίπεδο, άποψή του, ακόµη και στην περίπτωση που αυτή η άποψή
του έρχεται σε αντίθεση µε τα συµφέροντα του δηµοσίου. Διότι
αλλιώς ο νοµικός σύµβουλος είναι απλός ένας δικηγόρος του
δηµοσίου και όχι υπηρέτης της νοµιµότητας και της δικαιοσύνης,
γεγονός που κι αυτό µεταξύ άλλων αναιρεί τον ποµπώδη τίτλο
του λειτουργού της δικαιοσύνης.
Θα έπρεπε ο νοµικός σύµβουλος να έχει το δικαίωµα της δικής
του αιτιολογηµένης νοµικής του άποψης, η οποία θα µπορούσε
να µην ταυτίζεται κατ’ ανάγκη µε τα στενά συµφέροντα του κράτους, αλλά να ταυτίζεται µε τη νοµιµότητα.
Και το κυριότερο, τονίζουµε ότι αυτό το σχέδιο νόµου το συνέταξαν προφανώς οι ίδιοι, τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, και όχι η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής.
Δεν µπορεί, δεν είναι σωστό ο ενδιαφερόµενος, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, να προωθεί σχέδιο νόµου για τον εαυτό
του. Δεν µπορεί αυτός, για τον οποίο γίνεται νόµος για να ελέγχεται, να νοµοθετεί ο ίδιος. Γι’ αυτό, προφανώς, συν τοις άλλοις,
ο πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους δίνει υπερεξουσίες στον εαυτό του. Και για να παραφράσω «Νοµικό Συµβούλιο κερνά, Νοµικό Συµβούλιο πίνει!». Αυτό λέγεται κακή
νοµοθέτηση, απαξίωση της Βουλής και εµπαιγµός του πολίτη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Χάρης Θεοχάρης µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο µας γνωστοποιεί ότι
θα απουσιάσει από 22 Σεπτεµβρίου έως 27 Σεπτεµβρίου για προσωπικούς λόγους στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναλύσαµε το νοµοσχέδιο ως Ελληνική Λύση, είπαµε την
άποψή µας για το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Θα ήθελα να
ξεκινήσω µε τα σοβαρά, γιατί αυτά που συµβαίνουν στη Νέα
Υόρκη είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν θα έλεγα ότι προδήλως είναι µια πολύ σοβαρή ιστορία για
να την προσπεράσει κανείς.
Αναρωτιέµαι τι µπορεί να πιστέψει κανείς από αυτή την Κυβέρνηση. Τι να πιστέψουµε; Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ µάς ενηµέρωσε ότι δεν θα συναντηθεί µε τον κ. Ερντογάν. Ο Ερντογάν
δηλώνει στο «REUTERS» ότι ο κ. Μητσοτάκης του ζήτησε να συναντηθούν. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χθες διέψευσε ότι ο κ.
Μητσοτάκης είχε ζητήσει συνάντηση. Πώς να βγάλει άκρη κανείς
µε τέτοια Κυβέρνηση; Βέβαια και κατά το παρελθόν συνέβαιναν
τα ίδια, και επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο Ερντογάν πάλι χθες το βράδυ και
σήµερα το πρωί προανήγγειλε εκ νέου ότι θα συναντηθεί µε τον
κ. Μητσοτάκη, γιατί το ζήτησε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, συνεχίζει να διαψεύδει, λέγοντας «αν
θα συµπέσουν οι ηµεροµηνίες», «δεν θα συµπέσουν οι ηµεροµηνίες». Λέει ψέµατα συνεχώς. Πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω τι λογική είναι αυτή σε µια κυβέρνηση η οποία
αυτοδιαψεύδεται, αυτοαναιρείται και αυτοεξευτελίζεται. Το πρόβληµα δεν είναι το αν εξευτελίζεται και ευτελίζει η Κυβέρνηση
την παρουσία της. Το θέµα είναι ότι ξευτιλίζεται η χώρα. Το θέµα
είναι ότι ξευτιλιζόµαστε διεθνώς.
Βέβαια από το πρωί ακούω στρογγυλές απόψεις, όπως ότι δεν
είναι κακό να συναντηθούµε µε τον κ. Ερντογάν στο πλαίσιο της
διεθνούς κοινότητας. Σαφώς είναι η λογική των ελαφροπατριωτών, η οποία λέει το πολύ απλό: Γιατί να µην δει ο Πρωθυπουργός τον κ. Ερντογάν;
Τι απαντάµε εµείς ως Έλληνες, ως Ελληνική Λύση; Μόνο την
Αµµόχωστο µας πήραν την τελευταία φορά που συναντήθηκε ο
Πρωθυπουργός της χώρας κ. Μητσοτάκης µε τον κ. Ερντογάν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πραγµατικά αναρωτιέµαι ώρες-ώρες πού πατάµε και πού βρισκόµαστε ως χώρα. Δεν υπάρχει σοβαρή εξωτερική πολιτική.
Δεν µπορεί να παίζεις µε την εξωτερική πολιτική.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα -καλά παίζετε µε την οικονοµία- αλλά σταµατήστε να παίζετε µε την εξωτερική πολιτική.
Πάµε στην οικονοµία. Θα κάνω µερικές αναφορές και απευθύνοµαι στο 55% των Ελλήνων που δεν ψήφισαν. Το χρέος, κύριε
Σταϊκούρα, έχει τραβήξει µια ανηφόρα πολύ άσχηµη. Δεν ξέρω
αν το έχετε καταλάβει ως Κυβέρνηση. Το χρέος διογκώνεται καθηµερινά µε τα δανεικά που δίνετε από εδώ και από εκεί χωρίς
παραγωγή πλούτου. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ.
Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραµανλής παρέδωσε το χρέος στο
22,7% του ΑΕΠ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1989 το παρέδωσε
60,2% του ΑΕΠ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1993 το παρέδωσε 101% του ΑΕΠ. Ο Κώστας Σηµίτης το παρέδωσε 102,3%
του ΑΕΠ. Ο Καραµανλής το 2009 το παρέδωσε 127% του ΑΕΠ.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου το 2011 το παρέδωσε 163,5% του ΑΕΠ.
Ο Αντώνης Σαµαράς το παρέδωσε το 2014 189,5%. Ο κ. Τσίπρας
το παρέδωσε το 2019 στο 184% του ΑΕΠ. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός της πιο καλής και µεταρρυθµιστικής κυβέρνησης το
2020 µε το χρέος στο 213% του ΑΕΠ. Θα αφήσω τα στοιχεία στα
Πρακτικά.
Πού θα πάει αυτή η ιστορία; Έχετε καταλάβει τι παραδίδετε;
Μόνο χρέη. Ξέρετε τι σηµαίνει δηµόσιο χρέος; Δεν µιλάµε για το
ιδιωτικό τώρα, δεν µιλάω για τα κόκκινα δάνεια. Δηµόσιο χρέος
σηµαίνει χρέη και δεν τα αφήνετε στο σπίτι σας, αλλά τα αφήνετε
στις επόµενες γενιές. Το έχουµε καταλάβει;
Με ψέµατα κάνετε οικονοµική πολιτική, κύριε Σταϊκούρα. Ζητώ
συγγνώµη που το λέω έτσι, αλλά για να το καταλάβετε και εσείς.
Τα ψέµατά σας θα φανούν όταν σταµατήσει η σπατάλη των 42
δισεκατοµµυρίων ευρώ µε δανεικά. Παίρνετε δανεικά και µπαλώνετε τρύπες, δυστυχώς όµως όχι στην παραγωγή του πλούτου
αλλά στα επιδόµατα. Είναι λάθος.
Ακόµη περισσότερο θα καταρριφθεί το επιχείρηµα της ανάπτυξης και της χρηστής διοίκησης στα οικονοµικά, όταν αρχίσουν τα πλεονάσµατα να προσµετρώνται. Τότε θα αρχίσουν τα
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προβλήµατα, µετά τις γερµανικές εκλογές. Εξ ου και κάποιοι µιλούν για εκλογές τον Μάρτιο, γιατί από τον Μάρτιο και µετά δεν
θα αντέξετε άλλο τα ψέµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ξέρετε, κάνουν και συγκρίσεις τώρα οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας της ανάπτυξης, κύριε Σκανδαλίδη. Ανάπτυξη, λέει, σε
σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες, εµείς αναπτυσσόµεθα, έχουµε
έκρηξη της ανάπτυξης. Αλλά δεν µπορείς να καταλάβεις ότι την
ανάπτυξη τη συγκρίνεις µε τα δανεικά και µε τις δαπάνες. Όταν
οι δαπάνες σου είναι συγκεκριµένες, δεν συγκρίνεις ανόµοια
πράγµατα. Κι ο Υπουργός το εξήγησε. Ο Υπουργός, ο ευφυέστατος Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, ο άνθρωπος που βγαίνει
κάθε µέρα στα κανάλια, που έχω βαρεθεί να τον βλέπω, γιατί
είναι σαν να βλέπω όλη µέρα το σπίτι µου! Τον βαρέθηκα. Λέει
λοιπόν -ακούστε- «η ακρίβεια οφείλεται στην ανάπτυξη». Είναι
γιατί η οικονοµία µας έχει µια εκρηκτική ανάπτυξη και η ακρίβεια,
λέει, εκεί οφείλεται.
Πού τα έχετε µάθει αυτά τα οικονοµικά, κύριε Σταϊκούρα; Εάν
δεν ξέρουν οικονοµικά οι Υπουργοί σας, κάντε τους µαθήµατα
εσείς τουλάχιστον, µπας και µάθουν λίγα οικονοµικά. Διότι ή για
ηµιµαθείς µιλάµε ή για ανοήτους. Οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας ή είναι ηµιµαθείς ή ανόητοι. Αν, δηλαδή, κάποιος απωλέσει το 10% των χρηµάτων του και κάποιος άλλος 2%, είναι το
ίδιο αν αναπτυχθεί 5% ο ένας και 3% ο άλλος; Δεν είναι το ίδιο.
Συγκρίνεται αυτή η ανάπτυξη; Δηλαδή φτάσαµε στο µείον 10 µε
την ύφεση που είχαµε ή στο µείον 20, και ξαφνικά πήραµε 2%
επάνω και χαιρόµαστε. Δεν είναι λογικές αυτές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Τα µέτρα για την ακρίβεια, κύριε Σταϊκούρα, οφείλονται αποκλειστικά στην κυβερνητική σας ανικανότητα και στην αµετροέπειά σας. Διότι το χειρότερο από όλα είναι η έπαρση και η
αλαζονεία. Με ψέµατα κάνετε οικονοµική πολιτική. Μπορούσατε
να πατάξετε την αισχροκέρδεια. Δεν το κάνατε. Αντ’ αυτού
βλέπω Υπουργούς να πηγαίνουν και να συναντιούνται και να χαµογελούν και χασκογελούν µε κάποιους ολιγάρχες, µε κάποιους
άλλους οι οποίοι έχουν µεγάλα σουπερµάρκετ στην Ελλάδα και
να χαίρονται, όταν ο Έλληνας για να πάρει το καλάθι του και να
το γεµίσει µε 20 ευρώ δεν γεµίζει µε τίποτα πλέον.
Ποια είναι η πρότασή µας; Διότι εγώ δεν θέλω να σας κάνω
κακοπροαίρετη κριτική. Αφού το ξέρετε ότι θα έρθει η ανάπτυξη
και θα έρθει η αισχροκέρδεια. Ή λέτε ότι οι αυξήσεις των τιµών
έγιναν λόγω ανάπτυξης. Ωραία, υπάρχει πρόταση: αναστολή του
ΦΠΑ σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης! Είναι ένα µέτρο. Διότι οι
Υπουργοί σας λένε ότι αυτό είναι παροδικό φαινόµενο. Αφού
είναι παροδικό, ας το απορροφήσουν από τον ΦΠΑ τουλάχιστον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Οι κυβερνητικοί Βουλευτές, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας,
αφού θεωρούν ότι θα επιστρέψουµε πίσω στο παρελθόν πάλι και
θα είµαστε καλά, θα τους πω κάτι πολύ απλό, που δεν είναι λαϊκισµός, είναι η αλήθεια. Διότι αν δεν ήσασταν τόσο προκλητικοί
δεν θα το έλεγα αυτό. Οφείλετε, λοιπόν, κι εσείς να µειώσετε τον
µισθό στα 600 ευρώ για να αντέξετε την ακρίβεια, αφού λοιπόν
είναι όλα καλά. Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που ψηφίζουν όλα τα αντιλαϊκά µέτρα υπέρ των ολιγαρχών, ας έχουν 600
ευρώ µισθό. Θα µπορέσουν να ζήσουν; Δεν θα µπορέσετε. Είναι
γεγονός.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση διαπράττει συνεχή εγκλήµατα. Κάνετε ενεργειακά εγκλήµατα. Το άλλο θέµα είναι οι
αυξήσεις στη ΔΕΗ.
Έγκληµα πρώτο: Παγώσατε τις ενεργειακές συµβάσεις εξόρυξης κοιτασµάτων φυσικού αερίου στα δεκατέσσερα οικόπεδα
της χώρας.
Έγκληµα δεύτερο: Συνεχίζετε αµείωτα την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία και Τουρκία,
εχθρικές χώρες, οι οποίες παράγουν ρεύµα από πυρηνικά η
Βουλγαρία και λιγνίτες οι υπόλοιπες χώρες.
Έγκληµα τρίτο: Επιµένετε να δαπανάτε τεράστια ποσά σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που δεν παρέχουν ενεργειακή ασφάλεια.
Έγκληµα τέταρτο: Κλείνετε τις λιγνιτικές µονάδες της χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά είναι τα εγκλήµατά σας στην ενέργεια. Κι όπου ενέργεια,
ανάπτυξη πραγµατική. Κι όπου ενέργεια, φθηνό ρεύµα και κόστος παραγωγής χαµηλότερο και η τσέπη του Έλληνα πολίτη
πολύ καλύτερα.
Κι όλα αυτά, την ώρα που σήµερα διάβαζα στον «GUARDIAN»,
οι Βρετανοί ανοίγουν τα λιγνιτωρυχεία τους. Την ώρα που οι Γερµανοί ανοίγουν τα λιγνιτωρυχεία τους, ο Πρωθυπουργός επαίρεται, χαµογελάει και λέει στους Γερµανούς: «κλείνω τους
λιγνίτες στη Μεγαλόπολη και στη δυτική Μακεδονία για να έχουν
δουλειά οι Γερµανοί». Αυτό είναι λάθος. Είναι έγκληµα εθνικό.
Καταλάβετέ το!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κάνετε τους νέους µας δούλους. Σας το λέω για να το καταλάβετε, κύριε Σταϊκούρα, εσείς και η Κυβέρνησή σας. Και στενοχωριέµαι ως άνθρωπος. Όλοι έχετε ανίψια, συγγενείς, εγγόνια.
Με πτυχίο, µεταπτυχιακό, τρεις ξένες γλώσσες, το καλύτερο
προσωπικό για µια χώρα που θέλει να πάει προς το 3000, πρέπει
να δουλέψουν µε 500 ευρώ δωδεκάωρο και χωρίς ένσηµα.
Βρείτε τα παιδιά σας αν δουλεύουν έτσι. Τα αναγκάζετε να γίνονται δούλοι και επειδή δεν µπορούν να βρουν δουλειά αξιοπρεπή για να επιβιώσουν τους κάνατε µετανάστες στο
εξωτερικό.
Εξακόσιες χιλιάδες Ελληνόπουλα, που η Νέα Δηµοκρατία, το
ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ µε τα εγκληµατικά οικονοµικά τους λάθη τα
οδήγησαν εκεί, στο εξωτερικό, θα τα φέρουµε πίσω, θέλετε, δεν
θέλετε. Είναι τα νέα παιδιά, το αύριο του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εµένα µε ενοχλεί έτι περαιτέρω η στάση των κοµµάτων της
Αντιπολίτευσης, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ. Συµφωνείτε σε όλα. Το 60%
των νοµοσχεδίων τα ψηφίζετε. Δεν µπορώ να καταλάβω τι είδους
Αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία συναινεί στο 60% των νοµοσχεδίων της Νέας Δηµοκρατίας. Και, αν θέλετε, για να µην έχετε παράνοµη σχέση γάµου, κάντε συγκυβέρνηση από τώρα και όχι
µετά τις εκλογές, που θα την κάνετε έτσι κι αλλιώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Γιατί δεν ζητάει εκλογές ο κ. Τσίπρας; Γιατί δεν ζητάει εκλογές
ο ΣΥΡΙΖΑ; Ας µου πει για ποιον λόγο. Δεν ζητάει εκλογές. Το
µόνο που ζητάει, κύριε Σταϊκούρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η συγκυβερνώσα
παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας ατύπως είναι το εµβόλιο. Μόνο
εκεί συµφωνούν, δηλαδή, τόσο άκοµψα. Ζητήστε εκλογές. Ζητήστε εκλογές!
Και επειδή εµείς ακούσαµε και τον κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ -αφού
τα είπα την προηγούµενη εβδοµάδα για τον Πρωθυπουργό για
τα οικονοµικά- να σας πω ότι εγώ δεν άκουσα από τον κ. Τσίπρα
κάτι συγκεκριµένο. Πώς θα διαχειριστεί η επόµενη κυβέρνηση,
αφού λέει ότι θα είναι πρώτο κόµµα, τα δίδυµα ελλείµµατα και
τα δίδυµα χρέη; Ας µας πουν, χωρίς λαϊκισµό, χωρίς ψευδαισθήσεις, µε κοστολόγηση των όσων είπε, γιατί τελείωσε η πλάκα µε
τα νούµερα. Διότι, αν θέλετε νούµερα, επαναλαµβάνω ότι αρκετά
νούµερα είδαµε τα τελευταία πενήντα χρόνια. Νούµερα εννοώ
πολιτικά, να µιλάµε µε νούµερα αριθµητικά, πραγµατικά εννοώ,
να κάνουµε επιτέλους σοβαρή κουβέντα, ο καθένας για το πρόγραµµά του.
Η µοναδική αναφορά του κ. Τσίπρα για την εξωτερική πολιτική
και την άµυνα ήταν πάλι «κλέφτικη» άποψη. Την έκλεψε. Τι έκανε
ο άνθρωπος; Πήρε το πρόγραµµα της Ελληνικής Λέσχης -κάποιος του το σφύριξε µάλλον- και είπε θα κάνει Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, αυτό που λέµε εδώ και δύο χρόνια από την
πρώτη µέρα, Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Άµυνας στη
χώρα µας. Δηλαδή, µόνο µε κλεµµένες ιδέες µπορούν κάποιοι
να κάνουν προγράµµατα και αυτό µε ενοχλεί.
Σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ µέµφεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κ.
Μητσοτάκη, για πράγµατα που έχει κάνει ο ίδιος. Υπέγραψε ένα
σωρό δεσµεύσεις και τις υλοποιεί. Διότι έχει συνέχεια το κράτος
κατά τη Νέα Δηµοκρατία, συνέχεια στην προδοσία της Μακεδονίας, συνέχεια στην προδοσία των λαθροµεταναστών, συνέχεια
στην προδοσία των οικονοµικών εγκληµάτων. Έχουν συνέχεια
αυτοί, οι εγκληµατίες έχουν συνέχεια πάντοτε. Λέει, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει αντιπολίτευση για πράγµατα που πέρασε αυτός. Η
µόνη διαφορά του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη είναι οι υπογραφές τους στα ίδια µνηµόνια. Αυτή είναι η διαφορά τους, δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Δ’ - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

έχουν άλλη διαφορά. Υπογράφουν τα ίδια πράγµατα, η υπογραφή είναι διαφορετική, στη µία Τσίπρας, στην άλλη Μητσοτάκης.
Πρόκειται για ένα πολιτικό και στρατηγικό αδιέξοδο που έχει
και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία. Γιατί η στρατηγική τους είναι
προσχεδιασµένη, προµελετηµένη. Και αντιλαµβάνοµαι εγώ τον
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιλαµβάνοµαι την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί η στρατηγική τους είναι µία και µοναδική, η συγκυβέρνηση τους επόµενους µήνες που έρχεται. Και το λέµε εδώ και
πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν θα το καταλάβετε στη Νέα Δηµοκρατία αυτό; Εδώ είναι κι
ο νέος Υπουργός, ο κ. Πλεύρης. Κύριε Υπουργέ, εσείς συµφωνείτε µε αυτό που υπέγραψαν οι Ευρωβουλευτές σας για τον
γάµο και την υιοθεσία των οµοφυλόφιλων στην Ευρωβουλή; Με
το ψήφισµα συµφωνείτε; Το έχω εδώ για τα Πρακτικά. Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, οι Ευρωβουλευτές όλοι συµφώνησαν και υπέγραψαν τι; Ακούστε. Ψήφισµα, στις 14 Σεπτέµβρη
2021: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγνώριση του δικαιώµατος απόκτησης παιδιών από οµοφυλόφιλα ζευγάρια.
Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι δεν µας απασχολεί και καλά
κάνει, επιλογή του είναι. Αλλά το να έρχεται η Νέα Δηµοκρατία η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραµανλή, των αξιών αυτής της
παρατάξεως, των πατροπαράδοτων αξιών, των ηθών και των εθίµων- και να ζητάει µέσα από την Ευρωβουλή -γιατί θα έρθει κι
εδώ- υιοθέτηση από οµοφυλόφιλα ζευγάρια παιδιών, δεν το περίµενα ποτέ. Δεν το περίµενα ποτέ.
Είστε, επαναλαµβάνω, η ντροπή της παράταξης! Θα σας βλέπει η ντροπή και θα ντρέπεται µε αυτά που κάνετε. Η ντροπή θα
ντρέπεται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πού είναι εκείνο το φρόνηµα το πατριωτικό της παρατάξεως;
Υπάρχει ανάµεσα στους Βουλευτές; Το βλέπω κι εγώ. Αλλά όταν
γίνονται Υπουργοί λαλούν αλλιώς. Από κόκορες γίνονται κότες
µερικοί. Ας αποφασίσουν, ή κότες λειράτες θα ’ναι ή αετοί, που
λένε πραγµατικά πάντα «όχι» σε ό,τι τους λένε κάποιοι που έχει
αντίθεση µε όσα πιστεύουν.
Κλείνοντας θα πω κάτι στη Νέα Δηµοκρατία. Η Νέα Δηµοκρατία πλέον κινείται στα Κεντροαριστερά. Έχει µια φιλοσοφία,
κύριε Σκανδαλίδη. Όλοι οι πασόκοι γίνανε Υπουργοί. Όλοι οι πασόκοι, δεν έχει η Νέα Δηµοκρατία άξια στελέχη. Αν πάει λίγο πιο
αριστερά, θα τους δείτε και σε πορεία για τον Μαρξ. Είναι δεδοµένο. Να δω νεοδηµοκράτη σε πορεία για τον Καρλ Μαρξ και για
τη 17 Νοέµβρη, εν πάση περιπτώσει, και τι στον κόσµο! Τι
πράγµα είναι αυτό; Δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχουν στελέχη στη
Νέα Δηµοκρατία; Δεν υπάρχουν άξιοι άνθρωποι; Τελικά, ποια
ηγεσία θέλουµε, κύριοι συνάδελφοι; Θέλουµε ηγεσία αυτών των
πολιτικών Αρχηγών που έχουν autocue και µιλάνε; Θέλουµε ηγεσία πολιτικών Αρχηγών που έχουν λογογράφους; Θέλουµε ηγεσίες µε έτοιµες απαντήσεις που σηµαίνει πολύ απλά ότι δεν
ξέρουν οι ίδιοι τι απαντάνε; Θέλουµε ηγεσία που µιλάει από
µυαλό, από καρδιάς, από στήθους; Ντροπή, λοιπόν, να µιλούν
πολιτικοί Αρχηγοί για µείζονα ζητήµατα της οικονοµικής εξωτερικής κοινωνικής πολιτικής της χώρας από κείµενο. Ηγεσία µικρή
για έναν µεγάλο ελληνικό λαό. Δεν το αξίζει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και ενθυµούµαι τον Κωνσταντίνο Καραµανλή τον Α’, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κανελλόπουλο, µεγάλες µορφές του πολιτικού µας στίβου, οι οποίοι µιλούσαν από στήθους. Δεν
τολµούν να φύγουν µια γραµµούλα από αυτά που τους γράφουν
οι άλλοι, οι σηµερινοί νεοσσοί πολιτικοί Αρχηγοί.
Είχα πει εδώ από το 2019 -Σεπτέµβρη µήνα, αν θυµάµαι καλάότι έρχεται πείνα. Κάποιοι χαµογελούσαν, κάποιοι ειρωνευόντουσαν. Μετά τον ΟΗΕ και ο Μπλούµπεργκ χθες δικαιώνει την Ελληνική Λύση. Έρχεται πείνα παγκοσµίως. Η επισιτιστική κρίση
είναι η µεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα, τίτλος του άρθρου. Και εγώ φώναζα δύο χρόνια να κάτσουµε όλα τα κόµµατα
µαζί να κάνουµε ένα σχέδιο πρωτογενούς τοµέα και δεν το έλεγα
γιατί απλά ήθελα, αν θέλετε, να «θηρεύσω» ψήφους, το έλεγα
γιατί ήξερα τι έρχεται. Το έβλεπα. Πολιτικός σηµαίνει πρόβλεψη.
Η Ελλάδα λόγω των απεριορίστων δυνατοτήτων φυσικού κάλ-
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λους, κλίµατος κ.λπ. θα µπορούσε να γίνει η βαριά µας βιοµηχανία, ο πρωτογενής τοµέας. Να εκµεταλλευτούµε την παρούσα
ιστορική συγκυρία και να κάνουµε την Ελλάδα να είναι παραγωγός βιοµηχανίας τροφίµων, βαριά βιοµηχανία µε τεράστια υπερκέρδη. Απλά, δεν ακούτε και όταν φτάνει η τελευταία στιγµή,
κλέβετε την Ελληνική Λύση στα όσα λέει και αρχίζετε να τα λέτε
και εσείς. Λέγαµε παραγωγή πλούτου, το λένε όλοι τώρα. Λέγαµε
πρωτογενής τοµέας, το λένε όλοι τώρα. Ε, ας σοβαρευτούµε.
Να σας δώσω παραδείγµατα, κύριοι συνάδελφοι, εγκληµάτων
που έκαναν οι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Έγκληµα
πρώτο, µελισσοκοµία. Πρώτοι οι Γερµανοί. Ήµασταν στις πρώτες τρεις θέσεις πριν µερικά χρόνια, τώρα είµαστε δέκατοι. Ακούστε: Έβαλαν µελισσοκόµους σε ένα πρόγραµµα νέων αγροτών
αυτοί οι κύριοι εδώ που βλέπετε και έβαλαν δασκάλους, εκπαιδευτικούς δηλαδή, γεωπόνους. Μελισσοκοµία µε γεωπονική τι
σχέση έχει; Ο γεωπόνος δεν ξέρει τι σηµαίνει κεντρί µέλισσας,
µέλι, γύρη. Γύρη ξέρει γιατί είναι φυτό. Γιατί τους βάλατε όµως;
Για να παίρνουν και οδοιπορικά. Να παρακολουθούν µαθήµατα
µελισσοκοµίας οι µελισσοκόµοι από τους γεωπόνους που δεν
έχουν καµµία πρακτική εµπειρία από τις µέλισσες.
Έγκληµα δεύτερο. Χάσαµε και το γιαούρτι. Η Γερµανία είναι
πρώτη σε παραγωγή γιαουρτιού ελληνικού τύπου. Το ξέρετε;
Πού ήταν οι κυβερνήσεις; Και επειδή τα λεφτά είναι πολλά, δεν
ξέρετε τα νούµερα. Θα σας τα πω τώρα και ψάξτε τα. Τρία δισεκατοµµύρια ευρώ ο τζίρος γαλακτοκοµικών προϊόντων µε βάση
τον ελληνικό τύπο γιαουρτιού. Τρία δισεκατοµµύρια. Οι εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού, επτά εκατοµµύρια. Τρία δισεκατοµµύρια το πακέτο έτοιµο µπροστά. Τί πρέπει να κάνει ο ηγέτης; Να
αρχίσει να φτιάχνει το κλίµα για να µπορέσουµε να έχουµε τα αιγοπρόβατα για να µπορούµε να έχουµε γιαούρτια. Στο τέλος θα
σας πάρουν µε τα γιαούρτια στις εκλογές και δεν θα φτάνουν
τόνοι γιαουρτιού.
Είναι έγκληµα η Ελλάδα να βρίσκεται στη δέκατη θέση. Αποτίµηση γαλακτοκοµικών προϊόντων Ηνωµένες Πολιτείες, 11,2 δισεκατοµµύρια ευρώ ο τζίρος. Νούµερα υπάρχουν, τεράστια
αγορά για µας. Δεν κάναµε τίποτα. Οι Σκοπιανοί πήραν το γιαούρτι το ελληνικό και κάναν στον Καναδά δικό τους.
Έγκληµα τρίτο. Εισαγωγές ψαριών από την Τουρκία τον τελευταίο χρόνο. Δεν κάναµε το παραµικρό ώστε να σταµατήσει η
αλιεία από τους Τούρκους. Στο Αιγαίο χθες είχαµε επεισόδια, παραλίγο να είχαµε νεκρούς. Γιατί; Θα σας το πω τώρα. Δεκατρείς
χιλιάδες επτακόσιους ογδόντα έναν τόνους νωπών ψαριών από
την Τουρκία πήρε η Ελλάδα, τα οποία αλιεύονται στο Αιγαίο.
Αφού εκτελωνίστηκαν αυτά, τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Και διαβάζω νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές -να
τος ο νόµος- «επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον νέο Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε µε νόµο η διενέργεια αλιείας από αλιευτικά
µε σηµαία Τουρκίας εντός ελληνικών υδάτων δεν αποτελεί πλέον
ποινικό αδίκηµα. Νόµος ανθελληνικός τον οποίο τον εφαρµόζει
και η Νέα Δηµοκρατία και δεν ντρέπονται. Επιτρέπουν, δηλαδή,
στο Αιγαίο στους Τούρκους να αλιεύουν τα ψάρια γιατί δεν υπάρχει νόµος. Σας τον χαρίζω και τον νόµο σας, γιατί έχει συνέχεια
το κράτος. Έχει συνέχεια το κράτος σας, τα εγκλήµατα αυτών
τα συνεχίζετε και εσείς και αυτά είναι εγκλήµατα. Επειδή τα θέµατα είναι πολύ σοβαρά και συµβαίνουν παγκόσµια τροµακτικές
αλλαγές στον πλανήτη, θα κάνω µερικά απλά «µαθήµατα» γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής, γιατί ασχολούµαι χρόνια µε αυτά.
Ντε Γκωλ, Μπρεζίνσκι, µιλούσε για διευρυµένη Δύση µε τη
Ρωσία. Αυτό το µήνυµα του Ντε Γκωλ, αυτή η άποψη του Ντε
Γκωλ, είναι και η άποψη της Ελληνικής Λύσης. Δεν µπορεί να
υπάρχει χωρίς τη Ρωσία η Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τί χρειάζεται η Δύση! Αυτό έλεγε ο Μπρεζίνσκι, ο ιθύνων νους,
όχι ο Βελόπουλος. Αυτό έλεγε ο Ντε Γκωλ. Αλλά έχουµε Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, έχουµε Ευρωβουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν -το 74% των Ευρωβουλευτών, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ- την Πέµπτη 16 Σεπτεµβρίου προληπτικές
κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Ακούστε τι έκανε το κόµµα σας.
Ψήφισαν λίγο πριν τις εκλογές της Ρωσίας, διότι οι αυριανές
εκλογές στη χώρα δεν θα ήταν νόµιµες. Να επιβληθούν κυρώσεις
στη Ρωσία. Δεν ντρεπόµαστε λίγο; Τι Ευρωβουλευτές είναι αυτοί;

20392

Ποιος είναι εχθρός της Ελλάδος; Η Ρωσία ή η Τουρκία. Στην
Τουρκία ψηφίζετε πάντα θετικά, στη Ρωσία πάντα αρνητικά. Γιατί
το κάνετε αυτό;
Πάµε, λοιπόν, σε µια µικρή Δύση, σε µια αγγλοσαξονική Δύση
και η παγκοσµιοποίηση εκδικείται. Ακούστε, αγγλοσαξονική,
όπου το φυλετικό και το εθνικό, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία
και Ηνωµένες Πολιτείες προκρίνονται και το λέω σε σας, σε σας
και σε σας του ΣΥΡΙΖΑ γιατί πολεµάτε το έθνος. Να ξέρετε κάτι,
χωρίς συνεκτικό ιστό, χωρίς συνδετικό κρίκο δεν µπορείς να αντιπαλέψεις τους εχθρούς. Χρειάζεσαι το έθνος, την πατρίδα, την
ιστορία, τη σηµειολογία, τη σηµαία, για να πολεµήσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Σήµερα θα το κάνουν αυτοί -Αµερικανοί, Βρετανοί και Αυστραλοί. Αγγλοσαξονικό κόµµα, επαναλαµβάνω- αδιαφορώντας για τα
συµφέροντα των συµµάχων τους, της Γαλλίας. Η Γαλλία που είναι
στο ΝΑΤΟ. Πόσο εύκολα πούλησαν οι Αµερικανοί τους Γάλλους,
το είδατε; Άλλο τόσο εύκολα θα πουλήσουν και την Ελλάδα µε την
Τουρκία, γιατί γινόµαστε χρήσιµοι ηλίθιοι µε τα εθνικά εγκλήµατα
που κάνετε. Και σας επαναλαµβάνω ότι είναι λάθος η πολιτική της
Ελλάδας. Είναι λάθος γιατί έχει την οικονοµία της εξαρτηµένη από
τη Γερµανία. Οργανικά ενταγµένη στη γερµανική εντολή, όπου τον
απόλυτο έλεγχο τον ασκεί η Γερµανία για το δικό της συµφέρον.
Λάθος, γιατί η Γερµανία αντλεί στρατηγικές ξέρετε από πού; Επενδύσεις από την Κίνα, από πουθενά αλλού. Λάθος, γιατί βάζει την
ασφάλειά της µέσα από τις Ηνωµένες Πολιτείες η Γερµανία, ενώ
η Ελλάδα δεν έχει σύµµαχο-εταίρο για κοινή άµυνα. Λάθος, γιατί
η Κίνα µετατρέπεται σε υπ’ αριθµό ένα αντίπαλο των ΗΠΑ και όχι
ανταγωνιστή. Λάθος, γιατί η Γερµανία είναι ο στενότερος εταίρος
του εχθρού µας, της Τουρκίας, της ίδιας της υπαρξιακής µας απειλής. Σήµερα απειλούµαστε αν θα υπάρχουµε ως κράτος. Αφήστε
το έθνος. Αν δεν απασχολεί εσάς, απασχολεί εµένα. Ως κράτος
απειλείται η Ελλάς ενταγµένο στο ευρωπαϊκό σύνολο από την
Τουρκία, που η Γερµανία την έχει σαν δεύτερο παιδί της, για να
το καταλάβετε. Και, βέβαια, πρέπει επιτέλους να σταµατήσετε να
κάνετε εθνικά εγκλήµατα.
Τρίτες χώρες, όπως Ισραήλ, Αίγυπτος, ακόµη και η Τουρκία
προσπαθούν να αξιοποιήσουν µε κάθε τρόπο τη γεωπολιτική, γεωστρατηγική αξία της Κύπρου και εσείς στη Νέα Δηµοκρατία,
στον ΣΥΡΙΖΑ, λέτε ότι η Κύπρος είναι άλλη χώρα και άλλο κράτος. Η Κύπρος είναι Ελλάδα, είναι ελληνισµός! Τώρα να κάνουµε
ΑΟΖ µε την Κύπρο πριν χαθεί το παιχνίδι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι λάθη που επαναλαµβάνουµε καθηµερινά, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας. Φίλοι µου καλοί, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΚΙΝΑΛ που έχετε µια λαγνεία µε τη Γερµανία, οι Γερµανοί θα το πω ευθέως- κοιτούν το συµφέρον τους. Οι Έλληνες πολιτικοί µάς έλεγαν πριν λίγα χρόνια -άκουγα πολλούς Υπουργούς,
είναι και κανά δυο εδώ µέσα, εν πάση περιπτώσει- το εξής: «Η
Μεγάλη Βρετανία θα καταστραφεί εάν φύγει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Στα σουπερµάρκετ δεν θα υπάρχουν τρόφιµα για να πάρουν να φάνε. Δεν θα έχουν να πιούν. Δεν θα έχουν γάλα. Δεν
θα έχουν κρέας». Έτσι έλεγαν.
Έφυγε η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έγινε, τελικά, ο τρίτος νέος πόλος µιας νέας παγκόσµιας τάξης.
Είναι ο τρίτος πόλος στον πλανήτη. Το καταλάβατε αυτό; Δεν το
καταλάβατε.
Μήπως, λοιπόν, το µέλλον είναι µακριά από αυτή τη γερµανική
Ευρώπη; Μήπως το µέλλον της χώρας είναι µακριά από τη γερµανική µπότα; Απαντήστε ειλικρινά. Απαντήστε µε συνείδηση των
όσων λέτε.
Έχουµε, όµως, µία φοβική Κυβέρνηση. Δεν έχουµε πατριωτική
κυβέρνηση. Το λέω ευθέως. Είναι φοβική. Ο φοβικός δεν µπορεί
να είναι πατριωτικός. Ο φοβικός είναι φοβικός. Δεν λέω ότι δεν
είναι πατριώτες. Λέω ότι είναι φοβικοί.
Τώρα, λοιπόν, είναι η ευκαιρία, να ζητήσει από την πληγωµένη
Γαλλία στρατηγική, αµυντική συµφωνία µε µία φωνή. «ΕλλάςΓαλλία συµµαχία», όχι στα λόγια, αλλά µε πράξεις. Αυτό λέει η
Ελληνική Λύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Να σας πω ότι το παιχνίδι είναι πολύ πιο µεγάλο. Δεν το ξέρετε
οι περισσότεροι. Θα σας δώσω µερικά νούµερα για να το καταλά-
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βετε. Ο πραγµατικός πόλεµος τώρα µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών
και Κίνας, πέρα από τα γεωοικονοµικά, είναι οι εταιρείες τους. Οι
εταιρείες των Ηνωµένων Πολιτειών, «GAFAM», «GOOGLE»,
«APPLE», «FACEBOOK», «AMAZON», «MICROSOFT», έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση που ξεπερνάει τα 7 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Είναι πέντε, έξι εταιρείες. Αντίπαλοί τους είναι οι ΒΑΧΤ,
εταιρείες από την Κίνα. Το ακρωνύµιο BAXT αφορά «BAIDU», «ALIBABA», «TENSET», «XIAOMI». Συνολική κεφαλαιοποίηση 1,1 τρισεκατοµµύριο. Και οι NATU µια δεύτερη οµάδα εταιρειών -τώρα
βγήκε- µε το «NETFLIX», «AIR BNB», «TESLA», «UBER». Αυτή είναι
η κόντρα. Αµερικανικές εταιρείες στον χώρο του θεάµατος, στη
διαχείριση της «NETFLIX» κ.λπ.. Συνεργάστηκαν τρεις πόλοι παγκοσµίως που έχουν 12 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε
το νούµερο;
Αυτός είναι ο εχθρός των λαών. Αυτοί διχάζουν τους λαούς.
Αυτό το κεφάλαιο το πολυεθνικό, το ολιγαρχικό είναι εχθρός των
πλατειών λαϊκών στρωµάτων. Αυτός είναι ο παγκόσµιος εχθρός.
Καταλάβετέ το. Από εκεί υποκινούνται ως µαριονέτες οι κυβερνώντες, οι Πρόεδροι, οι Πρωθυπουργοί.
Πρέπει οι πολιτικοί να πάρουν το µαχαίρι και το καρπούζι. Και
δεν το λέω µόνο για τον πλανήτη µας. Το λέω και για την Ελλάδα.
Δεν µπορεί Έλληνας Πρωθυπουργός να άγεται και να φέρεται
από ολιγάρχες. Δεν µπορεί να κάνει Υπουργούς, γιατί ένας εφοπλιστής ή ένας ολιγάρχης του ζήτησε να κάνει Υπουργό τον τάδε
ή τον δείνα. Είναι ντροπή για το πολιτικό µας σύστηµα. Είναι
ντροπή για όλους µας.
Η Κυβέρνηση δρα, δυστυχώς, προς το συµφέρον των Ηνωµένων Πολιτειών. Πάει να υπογράψει ο κ. Δένδιας µία συµφωνία µε
τους Αµερικάνους και ακούστε τι έγκληµα έκανε, κύριοι συνάδελφοι. Δεν διαχώρισε τη διαπραγµάτευση της διµερούς αµυντικής συµφωνίας µε τις ΗΠΑ. Δεν τη διαχώρισε από την
προµήθεια των φρεγατών. Τι κάναµε τώρα; Βάλαµε τις δωρεάν
βάσεις που δώσαµε στους Αµερικανούς χωρίς να πάρουµε τίποτα και µας φορτώνουν επί πληρωµή σαπάκια καράβια που δεν
αγοράζουν ούτε οι ίδιοι οι Αµερικάνοι τις φρεγάτες τους. Ο
ναύαρχος ο Αµερικανός είπε ότι αυτές που πάει να πάρει η Ελλάδα οι φρεγάτες δεν κάνουν για το αµερικανικό ναυτικό και δεν
θα τις πάρουν ποτέ. Αυτό κάνατε.
Όλοι πάνε και παζαρεύουν υποβρύχια. Εµείς έχουµε κολλήσει
στις φρεγάτες. Μόνο οι Έλληνες -θα το ξαναπώ- κάνουν λάθη
στα εξοπλιστικά, γιατί έχουν συνδέσει την παρουσία του ελληνικού Στρατού µε τα νατοϊκά συµφέροντα. Κάνετε λάθος. Δεν
υπάρχει πλέον ΝΑΤΟ. Το είδατε µε τη Γαλλία. Τα δικά µας εξοπλιστικά όπλα, τα προγράµµατα που κάνουµε, δεν είναι για τα
νατοϊκά συµφέροντα, αλλά είναι για τα εθνικά ελληνικά συµφέροντα και µόνο. Καταλάβετέ το. Το λέω και επιµένω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, κανένα κόµµα δεν µπορεί να δώσει λύση. Είναι δεδοµένο πλέον. Ούτε πρόγραµµα έχετε ούτε σχέδιο. Ειδικά, δε, στην
εξωτερική πολιτική άγεστε και φέρεστε πολλοί από εσάς από τις
γερµανικές ή αµερικανικές εντολές.
Μόνο οι Έλληνες θα σώσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα.
Και εµείς ως Ελληνική Λύση εκπροσωπούµε τους Έλληνες. Εκπροσωπούµε την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Το µέλλον, λοιπόν, ανήκει σε αυτούς που προετοιµάζονται γι’
αυτό το µέλλον σήµερα. Και εµείς είµαστε έτοιµοι. Θέλουµε µια
τετραετία για να αλλάξουµε τη χώρα.
Κλείνοντας, για να µην τρώω παραπάνω χρόνο, θα ήθελα να
πάµε λίγο ακροθιγώς στον κορωνοϊό. Θα πάω όµως στην πολιτική διάσταση του ζητήµατος.
Φίλες και φίλοι, εάν δεν υπήρχε η Νέα Δηµοκρατία, τα ελληνικά διαπλεκόµενα µέσα θα έπρεπε να την είχαν εφεύρει. Αν δεν
υπήρχε αυτή η Κυβέρνηση, site, ραδιόφωνα, εφηµερίδες, τηλεοράσεις, θα είχαν κλείσει και θα έπρεπε να εφεύρουν τη Νέα Δηµοκρατία ως κυβέρνηση για να µπορέσουν να κερδίζουν
χρήµατα οι ίδιοι.
Πολλοί δηµοσιογράφοι µε site θα πεινούσαν. Ρέει χρήµα
άφθονο, ρέει πακτωλός χρηµάτων στα µέσα ενηµέρωσης, στα
κανάλια, στα site, στις εφηµερίδες. Είµαστε ένα απίστευτο, ένα
διεφθαρµένο, διαπλεκόµενο κράτος. Με κρατική διαφήµιση λι-
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βανίζουν όλη µέρα την Κυβέρνηση. Με χρήµατα κλεµµένα από
την τσέπη των Ελλήνων κάνετε πολιτική επικοινωνιακή και όχι κυβερνητική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θυµίζουν τα µέσα ενηµέρωσης τους κλεπταποδόχους. Είναι
πολλοί, όχι όλοι. Περίπου διακόσια εκατοµµύρια ευρώ οι κλεπταποδόχοι τα πήραν. Θα τους πω ένα πράγµα: Στο έγκληµα είτε
κλέφτης είσαι είτε κλεπταποδόχος θα τιµωρηθείς και θα φυλακιστείς. Τους το λέω για να ξέρουν. Όταν έρθει η Ελληνική Λύση
στα πράγµατα αυτές τις βρωµιές οι κύριοι θα τις πληρώσουν.
Δεν µπορεί δηµοσιογράφους να έχει πάρει 800.000 ευρώ για ένα
παλιο-site, κύριε Υπουργέ, για να λιβανίζει την Κυβέρνησή σας.
Πρέπει να ντρεπόµαστε όλοι εδώ µέσα, όχι µόνο εσείς. Είπαµε,
όµως, σας βλέπει η ντροπή και ντρέπεται µε αυτά που κάνετε. Η
ντροπή ντρέπεται. Εµείς µιλάµε µε προτάσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Μιας και µιλάµε για κορωνοϊό, να κάνετε τεστ αντισωµάτων
αντί για τον έλεγχο κρουσµάτων. Μην κοροϊδεύετε τον κόσµο µε
τα κρούσµατα. Κρούσµα δεν σηµαίνει και ΜΕΘ, ότι πάω µέσα
στη ΜΕΘ να αράξω.
Εάν έκαναν τεστ, λοιπόν, θα γνωρίζαµε και πόσοι πέρασαν κορωνοϊό και θα ξέραµε ότι δεν είναι απαραίτητος ο υποχρεωτικός
εµβολιασµός. Γιατί το κάνετε αυτό; Το κάνετε για να δουλεύουν
τα φιλαράκια σας, όπως στη Λάρισα, µε τις µάσκες. Διότι όταν
περνάς κορωνοϊό έχεις αντισώµατα. Ίσως να µη χρειάζεται και
εµβόλιο.
Επίσης, εµείς είπαµε: Δεν θα πιέσουµε κανέναν να κάνει εµβόλιο, ούτε θα απειλήσουµε κανέναν να το κάνει. Τελεία και παύλα.
Γιατί δεν καταργείτε το ακαταδίωκτο; Γιατί καταδιώκετε µόνο
τους Έλληνες; Καταργείστε το ακαταδίωκτο.
Τώρα θα πω και για τα χαΐρια του Υπουργού. Σκοτώνουν το
δηµόσιο. Σκοτώνουν το σύστηµα υγείας. Με τις αναστολές θα
πεθάνει κόσµος. Σκοτώνετε νοσηλευτές, γιατρούς. Κόλαση στην
Πάτρα. Πανεπιστηµιακό Ρίου. Έχουν φύγει εκατόν δέκα υγειονοµικοί και είκοσι άτοµα από την καθαριότητα. Η διοίκηση λέει ότι
θα καλύψει το κενό µε εργολάβους, τα φιλαράκια τους. Οι φίλοι
τους οι εργολάβοι, οι ιδιώτες θα κονοµάνε χρήµα. Και δεν ξέρω
και αν κονοµάνε και κάποιοι άλλοι.
Έδεσσα: Σε αναστολή εβδοµήντα υγειονοµικοί. Κοµοτηνή: σαράντα τέσσερις υγειονοµικοί. Έχει κλείσει η ουρολογική κλινική
του νοσοκοµείου. Δράµα: Αποχώρησαν ενενήντα έξι υγειονοµικοί. Αυτά είναι τα χαΐρια τους. Η παθολογική έχει συρρικνωθεί.
Η χειρουργική έχει συµπτυχθεί µε ουρολογική και ορθοπεδική.
Σπας πόδι, πας και για ουρολογικό -αν θες- κατευθείαν. Στο χειρουργείο το νοσοκοµείο έχει µείνει µε έναν αναισθησιολόγο.
Στην Ξάνθη εκτός εκατό υγειονοµικοί. Στην Πτολεµαΐδα έκλεισε
η ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού. Στην Καβάλα έχουν αποχωρήσει εκατόν είκοσι πέντε υγειονοµικοί. Στο ΕΚΑΒ η διοίκηση
επέβαλε σιωπητήριο. Δεν µιλάει κανένας. Οι αναστολές αφορούν
πεντακόσιους ογδόντα εργαζόµενους.
Κερδισµένοι οι ιδιώτες φίλοι τους, τα φιλαράκια τους, η ιδιωτική υγεία που έφερε ως παράδειγµα ο Έλληνας Πρωθυπουργός
τη Σουηδία τη σοσιαλιστική. Όµως, στη Σουηδία τη σοσιαλιστική
δεν έφερε το παράδειγµα της έλλειψης του lockdown. Εδώ µας
έκλεισε εννιά µήνες φυλακισµένους όλους. Η Σουηδία δεν είχε
lockdown. Εδώ είχαµε.
Δέκα χιλιάδες επικουρικοί υγειονοµικοί στελεχώνουν το ΕΣΥ.
Οι δύο χιλιάδες είναι οι ειδικευόµενοι γιατροί. Έχουν προσφέρει
τα µέγιστα τα προηγούµενα δύο χρόνια. Εδώ έρχεται, λοιπόν,
και τελειώνει η προθεσµία ύπαρξής τους.
Θα δείξω, λοιπόν, στον Υπουργό το Νοσοκοµείο «Μεταξά».
Δείτε το. Θα σας το δώσω µετά, κύριε Υπουργέ. Τυλίγουν µε
αλουµινόχαρτο -ακούστε- το υγρό για τη χηµειοθεραπεία, διότι
δεν έχουν συσκευασίες. Γιατί για να προστατεύσεις στη χηµειοθεραπεία το υγρό αυτό δεν πρέπει να έχει ήλιο. Η έκθεση µειώνει τη δραστικότητα του χηµικοθεραπευτικού φαρµάκου. Θα το
καταθέσω στα Πρακτικά να το δει ο Υπουργός. Είναι από το Νοσοκοµείο «Μεταξά», από προχθές.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι όνειδος για τη δηµοκρατία η εµπέδωση µιας ιδέας ότι το κράτος ξέρει το καλό σου καλύτερα από
σένα. Αυτά εδώ έλεγε και η χούντα. Αυτά λέει η επταετία. Αν θέ-
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λετε να συµπορεύεστε µε αυτούς, συµπορευθείτε. Εµείς είµαστε
µε τη δηµοκρατία. Τέρµα η πλακίτσα µε τη δηµοκρατία. Δεν ξέρετε το καλό του πολίτη καλύτερα από τον πολίτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εδώ, λοιπόν, έρχεται το χειρότερο. Για εµάς είναι φασισµός,
είναι αυταρχισµός, είναι αιτία πολλών κακών.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε µε τους δηµοκράτες και όχι µε τους τυραννοκράτες. Δηµοκρατία σηµαίνει αυτεξούσιο του Σώµατος και
κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Κλείνω µε τον Σεφέρη που έφυγε σαν χθες το 1971. «Το σπουδαίο δεν είναι να αλλάξουµε τη ζωή µας ονειροπολώντας µια
άλλη άπιαστη ζωή». Και κάνουµε παράφραση: Το σπουδαίο,
όµως, είναι τα όνειρα που κάνουµε να τα κάνουµε πραγµατικότητα, να γίνουν πραγµατικότητα. Αυτό είναι το σπουδαίο για την
Ελληνική Λύση, αυτό είναι το σπουδαίο για τις επόµενες γενιές,
αυτό είναι το σπουδαίο για τους Έλληνες και εµείς ως Ελληνική
Λύση µπορούµε να το κάνουµε και θα το κάνουµε για τους Έλληνες. Για εµάς η επιλογή είναι µόνο µία: νίκη. Θα νικήσουµε για
την Ελλάδα και τους Έλληνες.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο το Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη για
να τοποθετηθεί επί τροπολογίας του Υπουργείου του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για µια ακόµη φορά θα επαναλάβω µπαίνοντας στην υποστήριξη της τροπολογίας στην Εθνική
Αντιπροσωπεία ότι τα νούµερα είναι αµείλικτα, γιατί αυτή είναι η
πανδηµία των ανεµβολίαστων και καλό είναι όσοι έχουµε δηµόσιο βήµα να αναλάβουµε τις ευθύνες µας απέναντι στους πολίτες
που αυτή τη στιγµή είναι διασωληνωµένοι στις ΜΕΘ.
Τα τελευταία νούµερα δείχνουν ότι το 91% των διασωληνωµένων σε ΜΕΘ είναι ανεµβολίαστοι. Εννιά στους δέκα άνω των
εξήντα ετών που είναι διασωληνωµένοι στις ΜΕΘ είναι ανεµβολίαστοι. Τι άλλο στοιχείο χρειάζονται κάποιοι επιτέλους εδώ πέρα
για να δείξουν µια σοβαρότητα ότι πρέπει ο κόσµος να εµβολιαστεί;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κάποιοι που κλείνουν το µάτι από εδώ και από εκεί, να πάνε
έξω από τις ΜΕΘ που εννιά στους δέκα ανθρώπους τούς έχουν
ακούσει και δεν έχουν κάνει το εµβόλιο.
Μιλάµε, λοιπόν, για την πανδηµία των ανεµβολίαστων και είναι
υπεύθυνοι όσοι σ’ αυτόν τον κόσµο δίνουν την υπόνοια ότι κάτι
άλλο συµβαίνει και ότι ο εµβολιασµός δεν είναι η λύση, διότι αν
ήταν όλος ο κόσµος εµβολιασµένος αυτή τη στιγµή, θα µιλούσαµε για µια απόλυτη διαχείριση, ούτε καν πανδηµία.
Τα νούµερα είναι αµείλικτα. Θα τα λέω κάθε φορά που έρχοµαι
και οποιοσδήποτε ανεβαίνει σ’ αυτό εδώ το Βήµα και έρχεται να
µιλήσει για τα δικαιώµατα επιλογής -που είναι σεβαστά- ή για το
δικαίωµα εµβολιασµού ή µη εµβολιασµού, να καταλήγει και να
λέει «αποδέχοµαι το ρίσκο να έχω 90% ανεµβολίαστους στις
ΜΕΘ επειδή λέω αυτά τα πράγµατα».
Πάµε τώρα στην τροπολογία. Σε αυτό το πνεύµα που η Κυβέρνηση προσπαθεί να προωθήσει τον εµβολιασµό και να ρυθµίσει
και θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση της πανδηµίας,
στο πρώτο άρθρο της τροπολογίας µας καλύπτουµε το θέµα που
ήδη ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και από την έκθεση
Θεσσαλονίκης για το Freedom Pass στα άτοµα δεκαπέντε µε δεκαεπτά ετών, τα οποία θα επιλέξουν να εµβολιαστούν είτε µε την
πρώτη δόση είτε µε το µονοδοσικό εµβόλιο.
Στο δεύτερο άρθρο δίνουµε τη δυνατότητα, όπως έχει δοθεί
µε προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο, να γίνεται εµβολιασµός
κατ’ οίκον από ιδιώτες γιατρούς και στο ιατρείο τους. Μέσα στο
πλαίσιο της Κυβέρνησης από την αρχή ήταν ότι όταν δοθεί η δυνατότητα, ακριβώς επειδή ο ιατρός είναι ο παράγοντας που θα
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συζητήσει µε τον πολίτη και είναι ένας παράγοντας ο οποίος µπορεί να πείσει ακόµα και αυτόν που έχει έναν προβληµατισµό γιατί
είναι ο θεράπων ιατρός του, να του δώσουµε τη δυνατότητα να
κάνει τα εµβόλια στο σπίτι και πράγµατι δίνουµε αποζηµίωση 50
ευρώ όταν διενεργείται εµβόλιο µίας δόσης και 30 ευρώ για κάθε
δόση, αν είναι πάνω από µία δόση. Σε περίπτωση που γίνει στο
ιατρείο, 20 ευρώ αν είναι το µονοδοσικό ή για κάθε άλλη δόση
στα άλλα εµβόλια 15 ευρώ. Το ίδιο συµβαίνει και στα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα και στα ιδιωτικά πολυϊατρεία.
Πιστεύουµε πάρα πολύ ότι θα πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα στους ιατρούς να έλθουν σε επαφή µε τον κόσµο. Ειδικά
ως πατέρας δύο παιδιών -η κόρη µου σε δύο µήνες που γίνεται
δώδεκα ετών θα εµβολιαστεί- θα πω να µην ακούνε αυτά εδώ
πέρα οι πολίτες, αλλά να ακούσουν τους παιδιάτρους. Δεν χρειάζεται ούτε να διαβάζουν internet ούτε να βγάζουν θεωρίες συνωµοσίας που κάποιοι εδώ πέρα πολύ άκριτα υιοθετούν. Να πάνε
στους παιδιάτρους τους, να µιλήσουν µε τους παιδιάτρους τους,
γιατί ο εµβολιασµός στην ηλικία δώδεκα µε δεκαπέντε ετών ή και
δεκαπέντε µε δεκαεπτά ετών δεν είναι απλά πράξη αλτρουϊσµού
για την κοινωνία, αλλά είναι πράξη που προστατεύει και θωρακίζει τα παιδιά µας.
Στη συνέχεια έχουµε µια τροπολογία που έχει να κάνει µε το
νοσοκοµειακό clawback. Έχουν γίνει οι διαπραγµατεύσεις και
πλέον λαµβάνουµε εκπτώσεις από τις φαρµακευτικές εταιρείες
προκειµένου να πωλούν στα νοσοκοµεία. Για τεχνικούς λόγους
το clawback του 2020 πρέπει να βγει χωρίς να υπολογιστούν
αυτές οι εκπτώσεις που θα υπολογιστούν στο έτος 2021 γιατί δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και θα πρέπει να βγει το clawback, δηλαδή οι εκπτώσεις που έχουν δώσει οι εταιρείες δεν θα
προσµετρηθούν το δεύτερο εξάµηνο του 2020, αλλά θα προσµετρηθούν στο πρώτο εξάµηνο του 2021.
Παράλληλα, µε συγκεκριµένη διάταξη κάνουµε έκτακτη αύξηση του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ, διότι µε τεκµηρίωση που
έκανε ο ΕΟΠΥΥ υπήρξε µεταφορά από τις δηµόσιες δοµές σε
ιδιωτικές δοµές στα έτη 2020 και 2021 στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε άµεση λειτουργία της πρωτοβάθµιας περίθαλψης και υπήρχε και ο φόβος του πολίτη να
πάει στα νοσοκοµεία και επέλεξε να πάει σε διαγνωστικά κέντρα.
Αυτή η υπέρβαση που έχει γίνει έχει µετρηθεί και είναι 15 εκατοµµύρια για κάθε έτος, οπότε έχουµε µια έκτακτη αύξηση του
προϋπολογισµού κατά 15 εκατοµµύρια για το 2020 και 15 εκατοµµύρια για το 2021 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και αντίστοιχα για τις υπηρεσίες οξυγόνου είναι 1,5 εκατοµµύριο ευρώ
για το 2020 και 1,5 εκατοµµύριο ευρώ για το 2021.
Κατά τα λοιπά, τα επόµενα άρθρα έχουν να κάνουν µε παρατάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται σε προηγούµενα άρθρα που
υπήρχαν.
Κυρία Πρόεδρε, αυτά είχα να υποστηρίξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κι εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα θέσετε ερώτηση,
κύριε Χήτα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι τώρα, κύριοι συνάδελφοι. Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Βαρουφάκης που είναι Αρχηγός κόµµατος και πρέπει να του τον δώσω. Όταν τελειώσει ο κ.
Βαρουφάκης, αµέσως µετά µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πρέπει να φύγω,
κυρία Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μισό λεπτό, κύριε
Χήτα. Είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πλεύρη, έχω την τροπολογία
στα χέρια. Οφείλω να πω ότι το επικοινωνιακό το πάτε καλά.
Έχετε βάλει στις τρεις τελευταίες παρουσίες σας στη Βουλή και
το οικογενειακό και το προσωπικό µέσα για να το κάνετε λίγο πιο
συναισθηµατικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Πλεύρη: Γιατί τότε δεν
εµβολιάζεται ο κόσµος; Γιατί παρά τις φιλότιµες προσπάθειες
που καταβάλλετε, ο κόσµος απέχει; Πρώτο ερώτηµα.
Δεύτερον: Ως αρµόδιος Υπουργός για το Νοσοκοµείο «Μεταξά» θα µας πείτε, για την εικόνα αυτή που παρουσιάζει; Δεν
απαντήσατε.
Τρίτον: Γιατί δεν καταργείτε …
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Mη διακόπτετε, κύριε. Όταν πάρετε
τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ, κάντε τις ερωτήσεις σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Με διακόπτει, κυρία Πρόεδρε. Προσπαθείς να καλύψεις τις ανεπάρκειές σου µε διακοπές!
Τρίτον, γιατί δεν καταργείτε το ακαταδίωκτο; Πείτε µας λίγο.
Να πείσουµε τον κόσµο, να πούµε «παιδιά, το καταργούµε το
ακαταδίωκτο». Γιατί; Δεν απαντάτε σ’ αυτά, όµως. Μας το πάτε
στο προσωπικό δράµα. Το λέω αυτό γιατί εσείς επικαλείστε συνέχεια τα παιδιά, τη δική σας οικογένεια. Γιατί δεν καταργείτε το
ακαταδίωκτο;
Επίσης, ελάτε να σας δώσουµε και άλλες ιδέες. Να σας ενηµερώσω για τα 50 GB που δίνετε ότι µε 10 ευρώ οι εταιρείες δίνουν απεριόριστα. Αυτή η εκπόρνευση της νεολαίας -συγγνώµη
για την έκφραση- πρέπει να σταµατήσει, όπως και το χαρτζιλίκι
στους γιατρούς 30 και 50 ευρώ και «πάνε κάνε στο σπίτι, µπες
εκεί, πάρε 50, δώσε 30». Με αυτά εδώ θα πείσετε; Θα σας λέγαµε
να κερνάτε και το δεύτερο ποτό, κύριε Πλεύρη. Δεν είναι σοβαρή
πολιτική αυτή για µια τόσο σοβαρή κατάσταση.
Όταν θα δείχνετε το Βήµα απ’ όπου έχει κατέβει Πρόεδρος
κόµµατος του Κοινοβουλίου, δεν θα λέτε «αυτοί εδώ που λένε
αυτά». Αυτό κάνατε. Αυτοί εδώ, λοιπόν, που λένε αυτά, λένε το
εξής: ότι ο καθείς πρέπει µόνος του να επιλέξει και είναι υπεύθυνος για το τι θα κάνει. Το καταλάβατε, κύριε Πλεύρη; Αυτό
λέµε. Τα υπόλοιπα τα δικά σας ανήκουν στην επταετία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ, λίγη ησυχία.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Κατρίνης για ένα λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς επαναλαµβάνετε το λάθος που κάνουν συχνά στελέχη της Κυβέρνησης σε αυτή την Αίθουσα. Προσπαθείτε να κάνετε µικροπολιτική αντιπαράθεση πάνω σε ένα
ζήτηµα που θα έπρεπε να µας ενώνει όλους και που είναι η
εθνική προσπάθεια για τους εµβολιασµούς.
Το έχουν κάνει Υπουργοί που δεν είναι στο Υπουργείο Υγείας
για λόγους επικοινωνιακούς. Συνεχίζετε και εσείς να κάνετε το
ίδιο λάθος χωρίς να συναισθάνεστε ότι αυτή η αντιπαράθεση που
προκαλείτε και πιθανόν θα παίξει σε κάποια στιγµιότυπα περνάει
εντελώς διαφορετικό µήνυµα από αυτό που πρέπει να περάσει
η Εθνική Αντιπροσωπεία και συµφωνεί, βεβαίως, η µεγάλη πλειοψηφία των κοµµάτων που είναι σε αυτή την Αίθουσα. Η πρώτη
παρατήρηση είναι αυτή.
Τώρα φέρνετε εδώ µια τροπολογία, αντί να δείτε τα λάθη που
έχετε κάνει και έχει χαρακτηριστεί εντελώς στάσιµο το πρόγραµµα εµβολιασµών µε είκοσι χιλιάδες την ηµέρα. Καλά κάνετε
και παρατείνετε τη λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων. Όµως,
διαβάζουµε ότι κάποια από τα µεγάλα εµβολιαστικά κέντρα πιθανόν θα αναστείλουν και τη λειτουργία τους λόγω ότι του δεν
υπάρχει ανάγκη και αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει.
Βλέπω ότι βάζετε τους γιατρούς µπροστά να βγουν αυτοί να
πάνε σε κατ’ οίκον εµβολιασµούς. Εγώ θεωρώ ακατανόητο για
ποιον λόγο αµείβεται, παραδείγµατος χάριν, µια ιατρική πράξη
διαφορετικά αν είναι σε µονοδοσικό εµβόλιο και διαφορετικά
αµείβεται σε δύο δόσεις. Εδώ αµείβεται η ιατρική πράξη. Δεν βάζουµε τους γιατρούς ουσιαστικά να προκαλέσουν τους εµβολιασµούς, αν αυτός είναι ο σχεδιασµός σας.
Δεν κατανοώ, όµως, κύριε Υπουργέ, πως δεκαοκτώ µήνες µετά
την έναρξη της πανδηµίας αυτή η Κυβέρνηση, που πριν από µια
ώρα πέρασε τροπολογία για απευθείας αναθέσεις µέχρι
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5.200.000, δεν έχει βρει έναν µηχανισµό να κάνει διαγωνιστικές
διαδικασίες προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και έρχεστε και λέτε πάλι παρατάσεις για αναθέσεις, για προµήθεια selftest για τέσσερις µήνες µε τη γνωστή τακτική που σας
χαρακτηρίζει. Το θεωρώ αδιανόητο και ακατανόητο ενάµιση
χρόνο µετά και ενώ η πανδηµία δεν έχει σταµατήσει καθόλου, να
µην υπάρχει ένας µηχανισµός διαγωνιστικός προµήθειας µε απώτερο ορίζοντα, έτσι ώστε να µην πηγαίνουµε σε παρατάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και επειδή είστε και νοµικός, καλώς κάνετε εσείς και χρησιµοποιείτε τους εργαζόµενους και παρατείνεται τις συµβάσεις τους
στο άρθρο 11. Και τους λέτε, όµως, µετά ότι «εµείς όσο και να
σας παρατείνουµε τις συµβάσεις, µην έχετε καµµία ψευδαίσθηση
ότι θα µονιµοποιηθείτε», γιατί έρχεστε και λέτε µε σαφήνεια ότι
«όσους µήνες και αν δουλέψετε, όσα χρόνια και αν στηρίξετε τη
χώρα σε αυτή την προσπάθεια δεν θα γίνετε αορίστου χρόνου,
γιατί εγώ το προβλέπω στο άρθρο 11 στο τέλος, ότι δεν προσµετράται στους είκοσι τέσσερις µήνες». Όµως, επειδή είστε νοµικός, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι έωλο.
Άρα σε ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν αυτόν τον αγώνα και
την προσπάθεια µην τους λέτε «σας παρατείνω τις συµβάσεις,
αλλά θα σας πετάξω µετά στον κάδο των αχρήστων».
Να είστε λίγο πιο προσεκτικός και νοµίζω και πιο σωστός απέναντι σε αυτούς ανθρώπους, που έβαλαν πλάτη και οι οποίοι
είναι πολλές κατηγορίες, κύριε Υπουργέ. Είναι εργαζόµενοι του
ΟΑΕΔ, είναι οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία, είναι µια σειρά ανθρώπων που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αυτοί στηρίζουν
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και την προσπάθεια και όχι οι φωνές
σας και ο καταγγελτικός σας λόγος σε αυτή την Αίθουσα, που
λειτουργεί ακριβώς αντίθετα από αυτό που είµαι σίγουρος ότι
και εσείς πιστεύετε και υποστηρίζετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Να του ζητήσω συγγνώµη, γιατί δεν είδα προηγουµένως ότι σήκωσε το χέρι του.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Συµφωνώ µε τον κ. Κατρίνη,
εκτός από τις τελευταίες επτά λέξεις. Εγώ δεν είµαι καθόλου σίγουρος.
Δεν µου αρέσει να µου κουνάνε το δάχτυλο, κυρία Πρόεδρε,
και µε αυτό το ύφος, όταν αυτή η Κυβέρνηση είχε τέτοια στήριξη
για την πανδηµία σχεδόν από όλη την Αντιπολίτευση. Ήσασταν
πάρα πολύ τυχεροί που είχατε αυτά τα κόµµατα που σας στηρίξαν. Κάναµε πολύ ξεκάθαρη τη θέση µας, γιατί πρέπει όλοι να
εµβολιαστούν, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο. Υπάρχουν και άλλα
πράγµατα, αλλά αυτό είναι το κυρίαρχο.
Δεν µου αρέσει να µου κουνάνε το δάχτυλο, όταν έχουµε
Υπουργό Υγείας που πριν από δέκα χρόνια έλεγε ότι το δηµόσιο
σύστηµα υγείας δεν θα αντιµετωπίζει τους πρόσφυγες και είχε
δέκα χρόνια να το ανακαλέσει. Μήπως το έχετε ανακαλέσει και
δεν το έχω δει; Εγώ στο Twitter είδα ότι σας το ζητήσαν και δεν
είδα να το ανακαλέσετε. Είναι απαράδεκτο να έχουµε Υπουργό
Υγείας που λέει στους γιατρούς: «Ξεχάστε τον όρκο του Ιπποκράτη.». Σας δίνω άλλη µια ευκαιρία να ανακαλέσετε κάτι που
κανένας σε σοβαρό κράτος της Ευρώπης δεν θα µπορούσε να
είναι Υπουργός Υγείας και να έχει κάνει αυτό το ατόπηµα.
Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι: Γιατί δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι η Εθνική Επιτροπή Βιωσιµότητας λέει ότι έπρεπε να κάνετε πολλά πράγµατα πριν φτάσουµε σε πιο αυταρχικές λύσεις;
Έτσι σας λέει. Και δεν τα κάνετε όλα αυτά και δεν απαντάτε γιατί
είµαστε στις χαµηλότερες θέσεις στην Ευρώπη για το ποσοστό
των εµβολιασµών. Τι πήγε λάθος; Μπορεί να είναι λάθη που δεν
µπορούσατε να αποφύγετε, αλλά να κάνετε αυτή την κριτική και
να µας πείτε πού πήγατε λάθος. Μπορεί να µην ήταν στο σύνολο.
Μπορεί να διαφωνούµε σε κάποιο. Όµως, κάτι δεν πήγε καλά και
είµαστε στις χειρότερες θέσεις.
Και το τελευταίο σηµείο που θέλω να θίξω είναι ότι εδώ υπάρχουν δύο κόσµοι. Εµείς δεν πιστεύουµε ότι η πανδηµία είναι πα-
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ροδική, ότι δεν θα έχουµε και άλλες πανδηµίες. Έχουµε καταλάβει -και νοµίζω και άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης έχουν καταλάβει- ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας θέλει µεγάλη επένδυση
και, αντί να επενδύσετε στην πρωτοβάθµια υγεία και η πρωτοβάθµια υγεία να µπορεί να πάει στα σπίτια των ανθρώπων για να
υπάρχει το δηµόσιο συµφέρον, το δηµόσιο αγαθό της υγείας,
προτιµάτε να δώσετε σε ιδιώτες γιατρούς. Όταν µας ρωτάνε στα
κανάλια µε ποιους θεωρείτε ότι είναι η Κυβέρνηση, εσείς µε αυτή
την τροπολογία δίνετε µια σαφέστατη απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πρώτα από όλα,
µου κάνει εντύπωση ότι η Ελληνική Λύση, χωρίς να κατονοµάσω,
αναγνώρισε το κόµµα της σε αυτά τα οποία είπα. Αυτό είναι κάτι
το οποίο πρέπει να σας προβληµατίζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μιλήστε σοβαρά. Αφήστε τα πολιτικά αστειάκια. Πείτε κάτι σοβαρό. Απαντήστε λίγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλετε να σας
απαντήσω ή όχι, κύριε Τσακαλώτο;
Θέσατε ένα θέµα, κύριε Κατρίνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, µισό λεπτό.
Κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός άκουσε τις ερωτήσεις
µε πολύ µεγάλη προσοχή. Παρακαλώ πολύ να κάνετε το ίδιο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα απαντήσω σε
όλα.
Κύριε Κατρίνη, προφανώς η διαφορά υπάρχει, διότι είναι δύο
δόσεις το ένα εµβόλιο. Θέλαµε να υπάρχει ένα τίµηµα κάπως καλύτερο στον έναν που θα είχε επιλογή του ενός εµβολίου και θα
πάει µία φορά επίσκεψη. Όταν υπάρχουν παραπάνω επισκέψεις,
αυτοµάτως θα αποζηµιωθεί καλύτερα. Ψάχνουµε να βρούµε και
τεχνικές, γιατί και εσείς από την ιδιότητά σας γνωρίζετε τις δυσκολίες που υπάρχουν για κάποιον που θα έχει ένα εµβόλιο
Pfizer και που µπορεί να έχει έξι ραντεβού συγχρόνως για να πάει
να τα κάνει. Είναι τεχνικό το θέµα, αλλά αυτή ήταν η φιλοσοφία
που υπήρξε.
Τώρα σε αυτό το οποίο λέτε και θα απαντήσω, γιατί αφορά συνολικά το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και σε αυτά που έθεσε ο κ. Τσακαλώτος. Τι έχει γίνει αυτή τη στιγµή; Διότι άκουσα και µε
ενδιαφέρον τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από τη
Θεσσαλονίκη και προφανώς τα στοιχεία που είχε δεν ήταν
σωστά, τα οποία τού έδωσε. Αναφέρθηκε για 2 δισεκατοµµύρια
έκτακτο προϋπολογισµό στο ΕΣΥ, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
έχει το χαµηλότερο νούµερο στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, το 1,450.
Αναφέρθηκε σε 1 δισεκατοµµύριο από το Ταµείο Ανάκαµψης και
αυτό ήταν εντυπωσιακό ότι ήδη -δεν το γνωρίζετε- η Κυβέρνηση
η συγκεκριµένη έχει διασφαλίσει 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ για
το Ταµείο Ανάκαµψης. Παραπάνω από αυτό το οποίο πρότεινε ο
κ. Τσίπρας το έχει διασφαλίσει η Κυβέρνηση.
Και αυτό αφορά, κύριε Τσακαλώτο, και το ΕΣΥ και την πρωτοβάθµια και όλες τις δοµές. Και τώρα, µάλιστα, µε τον κ. Σταϊκούρα
και τον κ. Σκυλακάκη είµαστε σε µια συνολική συνεννόηση, γιατί
µπαίνουν προγράµµατα και µπαίνουν έργα.
Μέσα στην πανδηµία έχουµε δώδεκα χιλιάδες παραπάνω προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που ανανεώνονται οι συµβάσεις
τους, έχουµε τέσσερις χιλιάδες εξήντα οκτώ µόνιµους γιατρούς
και βγαίνουν και τρεις προκηρύξεις, η µία των πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων ιατρών, η άλλη των τεσσάρων χιλιάδων νοσηλευτών και η τρίτη των εννιακοσίων δέκα λοιπών υγειονοµικών.
Τα νούµερα, λοιπόν, αν τα δείτε, είναι η Κυβέρνηση που έχει
βάλει τον περισσότερο κόσµο στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, και
επικουρικούς αλλά και µόνιµο προσωπικό.
Επειδή είπατε προσβλητικά σε µένα ότι θέλετε να σας απαντήσω σοβαρά, εγώ, λοιπόν, σοβαρά σάς λέω ότι αυτά είναι τα
νούµερα, κύριε Τσακαλώτο. Οπότε να ενηµερώνεται ο Αρχηγός
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της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όταν ανεβαίνει στη ΔΕΘ, να µη
λέει χαµηλότερα νούµερα από αυτά που υπάρχουν, γιατί εκτίθεται.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι µια ιδεολογική διαφορά.
Εσείς έχετε εµµονή ακόµα και µε τους ιδιώτες ιατρούς. Τον παιδίατρο που θα έρθει να κάνει το κανονικό εµβόλιο στο σπίτι σας
θα θέλατε να γίνετε σε δηµόσια δοµή. Μας εγκαλείτε τώρα ότι
δίνουµε στους ιδιώτες γιατρούς να κάνουν εµβόλια. Άρα το οποιοδήποτε εµβόλιο κάνει και ο παιδίατρος µας εγκαλείτε. Θα
έπρεπε όλοι να πηγαίνουν σε δηµόσια δοµή.
Και έχουµε άλλη φιλοσοφία, κύριε Τσακαλώτο, διότι εµείς στο
Υπουργείο πιστεύουµε ότι στον χώρο της υγείας υπάρχει και το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, υπάρχει και η πρωτοβάθµια, την οποία
θα αναβαθµίσουµε, υπάρχει και η ιδιωτική υγεία.
Και ο ΕΟΠΥΥ µε ιδιώτες παρόχους συµβάλλεται. Γιατί, κύριε
Τσακαλώτο, δεν τις κόψατε τις συµβάσεις µε ιδιώτες παρόχους,
αφού είστε κατά της ιδιωτικής υγείας; Και, αντιθέτως, γιατί ο κ.
Πολάκης και ο κ. Ξανθός βάλανε τριάντα εξετάσεις που δεν είχαν
ιδιώτες παρόχους και τους τις δώσανε;
Εσείς οι ίδιοι αναγνωρίσατε ότι ο ΕΟΠΥΥ συµβάλλεται µε ιδιώτες παρόχους. Για πείτε µας, λοιπόν, η αριστερή κυβέρνηση,
γιατί τις κρατήσατε αυτές οι συµβάσεις; Γιατί δεν είπατε «όλα
πίσω στο δηµόσιο σύστηµα»; Διότι κατά βάση λέτε ανεδαφικά
πράγµατα και το ξέρετε. Κι εµείς δεν έχουµε καµµία ιδεοληψία
και λέµε ναι, είµαστε υπέρ και των συµπράξεων δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα, είµαστε υπέρ και των συνεργασιών της δηµόσιας ιδιωτικής υγείας.
Για ποιον λόγο; Γιατί υποχρέωση του Υπουργείου, κύριε Τσακαλώτο, είναι να παράσχει το δηµόσιο αγαθό της υγείας, να το
βρει ο πολίτης αυτό το αγαθό. Δεν είναι αντίληψη πατερναλιστική
ότι αυτό το αγαθό το δίνει µόνο το κράτος. Είναι αντίληψη ότι
οφείλει το κράτος να το διασφαλίζει και θα ψάξει να βρει από
πού θα το δώσει.
Και επειδή αναφερθήκατε και στο προσωπικό µου θέµα, κύριε
Τσακαλώτο, θα µπορούσατε να βάλετε τους συνεργάτες σας
λίγο να ψάξουν. Γιατί ακόµα και για τη συγκεκριµένη δήλωση
στην εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» το 2016, όταν δεν ήµουν
Βουλευτής κιόλας και ήµουν απλός πολίτης, αναφέρθηκα ότι εγώ
άλλο πράγµα ήθελα να πω, αλλά όπως ακούστηκε είναι λανθασµένο. Δεν σας λέω να το δεχθείτε. Μην είστε όµως ανακριβής,
όταν ανεβαίνετε πάνω να πείτε «ναι, την είπε αυτή τη δήλωση»,
αλλά δεν θα λέτε ότι δεν έχει ποτέ αναφερθεί σε αυτή τη δήλωση.
Δεν το γνωρίζατε. Τώρα το γνωρίζετε. Πείτε, λοιπόν, στους συνεργάτες σας, πριν αναφερθείτε σε έναν πολιτικό σας αντίπαλο,
αν δεν µπορείτε εσείς να διαβάσετε, να διαβάζουν αυτοί καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα δώσω τώρα τον
λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25
κ. Γιάνη Βαρουφάκη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κ. Πλεύρης µίλησε για σύµπραξη και συνεργασία δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα. Αυτό δεν θα ήταν το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για ένα πράγµα
µόνο: για την άλωση του δηµόσιου τοµέα και την παράδοσή του
στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά αυτό είναι µια άλλη ιστορία.
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
να ασχοληθώ µε την e-food, γιατί στη διάρκεια της πανδηµίας είχαµε µια άλλη επιδηµία που ξεκινάει στον χώρο της αγοράς εργασίας. Η πανδηµία θα φύγει. Ελπίζουµε να φύγει όσο γίνεται
πιο γρήγορα. Η επιδηµία όµως που ξεκινάει µε την «e-FOOD»
στην Ελλάδα -έχει ξεκινήσει µε άλλες εταιρείες στο εξωτερικόδεν θα φύγει. Και δεν θα φύγει, αν δεν βρούµε τρόπο αυτόν τον
«ιό» να τον περιορίσουµε, να τον τιθασεύσουµε και σε τελική ανάλυση να τον εξαφανίσουµε όπως και τον COVID-19.
Θέλω να σας πάω µια τριακονταετία πίσω σε µια προσωπική
µου ενασχόληση. Ζούσα στην Αυστραλία τότε -είναι µια ιστορία,
αλλά νοµίζω ότι έχει σηµασία-, ήµουν καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ και ήρθε το συνδικάτο των οδηγών φορτηγών, οι
οποίοι άνθρωποι ήταν άσπροι σαν τα πανιά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό που είχε συµβεί ήταν το εξής: Το προηγούµενο βράδυ
όλοι οι οδηγοί φορτηγών στην πολιτεία όπου ζούσα απελύθησαν
από την «COCA COLA», την «BHP», τις µεγάλες εταιρείες στις
οποίες δούλευαν ως οδηγοί. Και τι τους είπαν; «Όµως, µην ανησυχείτε. Καλύτερα θα γίνουν τα πράγµατα για εσάς. Θα σας βοηθήσουµε…», και τους έδωσαν και συµβόλαια έτοιµα, «…να
βάλετε υποθήκη το σπίτι σας, να πάρετε δάνειο από τράπεζα µε
την οποία έχει συµβληθεί η µεγάλη εταιρεία, για να αγοράσετε
το φορτηγό από µας, το οποίο θα το αποπληρώνετε από τα
έσοδά σας, τα οποία θα βγάζετε από µας που θα πληρώνεστε µε
το χιλιόµετρο, µε το κοµµάτι δηλαδή.». Αυτά το 1991.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο ανελέητος, ακράτητος, αβάσταχτος, αδίστακτος καπιταλισµός πάντοτε ελλοχεύει. Πάντοτε θέλει να τινάξει από πάνω του οποιονδήποτε περιορισµό τού έχει βάλει µια
δηµοκρατική κοινωνία, όσον αφορά την εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Αναφέρθηκα στα γεγονότα εκείνα του 1991 γιατί νοµίζω ότι
όποιος παρατηρήσει τι έγινε τώρα µε τις απολύσεις ή την προσπάθεια απόλυσης των διανοµέων από την «e-FOOD» και τη µετατροπή τους σε ανεξάρτητους partners, associates,
συνεργάτες, είναι ακριβώς το ίδιο, µόνο που τότε στην Αυστραλία ήταν ακόµα πιο σκληρό. Τους έβαζαν να πάρουν και δάνειο
µε ενέχυρο το σπίτι τους.
Τελικά εκείνο το κερδίσαµε στα δικαστήρια της Αυστραλίας,
αλλά ξέραµε ότι θα έρθει ξανά και ξανά αυτή η προσπάθεια να
πάµε στον 19ο αιώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια µικρή έτσι, αν θέλετε, λίγο
πιο θεωρητική στιγµή στη διάρκεια αυτής της οµιλίας είναι η
εξής: Πολλοί λένε τι διαφορά υπάρχει πλέον µεταξύ Αριστεράς
και Δεξιάς και ότι αυτά είναι ξεπερασµένα πράγµατα.
Βεβαίως δεν είναι και θα µου επιτρέψετε να χρησιµοποιήσω
αυτή τη συζήτηση, αυτό το θέµα, για να ξεκαθαρίσω από τη δική
µας τη µεριά, από το ΜέΡΑ25, ποια είναι η πεµπτουσία της διαφοράς Αριστεράς - Δεξιάς. Πρόκειται για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζουµε την έµµισθη εργασία. Την αντιµετωπίζουµε σαν
ένα εµπόρευµα, σαν ένα οποιοδήποτε εµπόρευµα ή όχι.
Και θέλω να αναφερθώ σε ένα επιστηµονικό άρθρο δύο γνωστών συναδέλφων µας, κύριε Σταϊκούρα, κύριε Τσακαλώτο, τον
Άλχεν και τον Ντένζετς, το 1972, όταν δεν έχει τελικά σηµασία τι
πάει να πει «απόλυση». Όταν σταµατήσω να αγοράζω από έναν
µπακάλη -έγραφαν σε εκείνο το επιστηµονικό άρθρο-, απολύω
τον µπακάλη; Το ίδιο πράγµα είναι να σταµατήσω να συνεργάζοµαι µε έναν εργαζόµενο.
Ο γνωστός Πολ Σάµιουελσον είχε πει ότι σε τελική ανάλυση,
θεωρητικά, δεν έχει καµµία σηµασία ποιος µισθώνει ποιον: ο εργοδότης τον εργαζόµενο και τον πληρώνει µισθό ή ο εργαζόµενος τον εργοδότη και τον αποπληρώνει µε κέρδος; Αυτό είναι
αλήθεια, αν η εργασία είναι ένα απλό εµπόρευµα, όπως θέλει η
«e-FOOD».
Από το 1991 που έγινε εκείνη η προσπάθεια στην Αυστραλία
να µετατραπούν οι εργαζόµενοι σε συνεργάτες και να τους µεταφερθεί µε το στανιό το κεφάλαιο, το φορτηγό, µε δικό τους
ρίσκο επιχειρηµατικό, έχουν εξελιχθεί οι ψηφιακές τεχνολογίες,
που έχουν αλλάξει τα πάντα και έχουν κάνει αυτή την προσπάθεια της διάλυσης οποιουδήποτε περιοριστικού πλαισίου υπέρ
των εργαζοµένων πολύ πιο εύκολη.
Το βλέπουµε τώρα µε την «e-FOOD». Βλέπουµε ότι υπάρχει
ένα πανοπτικόν. Η εταιρεία ξέρει ακριβώς πού είναι ο κάθε διανοµέας ανά πάσα στιγµή µε GPS. Αν αρνηθεί µια κλήση, γιατί
είναι λίγο πιο µακριά ή βρέχει εκείνη τη συγκεκριµένη στιγµή,
χάνει πόντους στο σύστηµα. Το σύστηµα ανά περιόδους τούς
στέλνει επίτηδες -είναι έτσι παραµετροποιηµένο- σε σηµεία της
πόλης που δεν θα µπορέσουν να πάνε, µόνο και µόνο για να µειωθεί η βαθµολογία τους στο σύστηµα, ώστε να πληρώνονται λιγότερο και να είναι πιο φθηνοί. Είναι µια παραµετροποίηση που
ενσυνείδητα αυξάνει την πιθανότητα για ατύχηµα και γι’ αυτό η
εταιρεία βεβαίως προτιµάει να µην τους έχει εργαζοµένους και
να πρέπει να τους καλύψει και να τους έχει συνεργάτες. «Κόψτε
τον λαιµό σας, αν χτυπήσετε.».
Πρόκειται για την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Μοντέρνοι Καιροί» στη νιοστή, όποιος θυµάται το ρολόι που τον έκανε τον ερ-
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γαζόµενο να πηγαίνει πιο γρήγορα. Όποιος µπει σε µία αποθήκη
της «AMAZON» -είτε είναι η αποθήκη της «AMAZON» είτε είναι η
«e-FOOD» στην Αθήνα- θα δει ακριβώς το ίδιο πράγµα: µια τεχνολογία η οποία στόχο έχει να κάνει τον εργαζόµενο να λειτουργεί σαν µηχανή, να αυτοµατοποιείται ο εργαζόµενος που
ακολουθεί την αυτόµατη εφαρµογή, να πηγαίνει όλο και πιο γρήγορα, µε κόστος την εξάντλησή του, το ατύχηµά του, τη φθορά
της ανθρωπιάς, της ψυχής, του σώµατός του.
Τίποτα από αυτά δεν είναι καινούργιο. Τα είδαµε και στην ταινία του Κεν Λόουτς -για όποιον την ξέρει-, το «Sorry, we missed
you». Δεν είναι τίποτα απ’ όλα αυτά καινούργιο.
Όµως, υπάρχει κάτι το οποίο είναι καινούργιο. Για το ότι δεν
είναι καινούργιο -για όποιον από εµάς ή από εσάς έχει διαβάσει
λίγο Μαρξ- να σας διαβάσω ένα τσιτάτο από το «Κοµµουνιστικό
Μανιφέστο»: «Η ασταµάτητη εξέλιξη των µηχανών, των οποίων
η ανάπτυξη βαίνει συνεχώς επιταχυνόµενη, κάνει τη ζωή των εργαζοµένων όλο και πιο επισφαλή, καθώς οι συγκρούσεις µεταξύ
των εξατοµικευµένων εργαζοµένων και των εργοδοτών αποκτούν
όλο και περισσότερο τον χαρακτήρα συγκρούσεων µεταξύ δύο
τάξεων.».
Είναι σαν να έγραφε για την e-food, σαν να έγραφε για την
amazon. Δεν είναι αυτό το καινούργιο, το νέο, το απόλυτα δυστοπικό, είναι το εξής: Είναι ότι αυτές οι ψηφιακές τεχνολογίες
δηµιουργούν µια νέα µορφή φεουδαρχίας, µια νεοφεουδαρχία.
Για σκεφτείτε το: Οι τεράστιες οικονοµίες κλίµακας που έχει
µία amazon, µία e-food, µία στο Λονδίνο deliveroo, η uber, οι τεράστιες οικονοµίες κλίµακας που δίνουν αυτές οι ψηφιακές
εφαρµογές ουσιαστικά τι κάνουν; Μετατρέπουν, µεταµορφώνουν µια εταιρεία που είναι πάροχος υπηρεσιών, όπως η «eFOOD» -η οποία βοηθάει, υποτίθεται, το εστιατόριο και τον
καταναλωτή να διασυνδεθούν, έτσι ώστε ο καταναλωτής να φάει
το φαγητό του εστιατορίου- σε µια πλατφόρµα που καταβροχθίζει τόσο τα εστιατόρια όσο και τους καταναλωτές, που αποκτά
τεράστια εξουσία απέναντι στα εστιατόρια, απέναντι στους καταναλωτές, γιατί µην ξεχνάµε ότι το σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο αυτών των µεγάλων εταιρειών σήµερα -τι είναι;- είναι τα
στοιχεία, τα data, ότι ξέρουν ο κ. Σταϊκούρας, ο κ. Τσακαλώτος,
ο κ. Λογιάδης, ο κ. Φίλης τι τρώνε, πότε το τρώνε, ποια στιγµή
της ηµέρας, σε ποιο µέρος, στο γραφείο, στο σπίτι.
Όλη αυτή η συγκέντρωση πληροφόρησης καθιστά µια εταιρεία σαν την «e-FOOD» -και είναι ένα παράδειγµα η «e-FOOD»,
η «DELIVEROO», δεν έχει σηµασία- µία πλατφόρµα που καταβροχθίζει τις εταιρείες που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί. Ξαφνικά,
δηλαδή, µε άλλα λόγια, η ουρά αρχίζει να κουνάει τον σκύλο,
αντί ο σκύλος την ουρά. Και έτσι, έχουµε τη δηµιουργία της amazon, της e-food, της deliveroo ως ένα τεράστιο φέουδο, που δεν
είναι πλέον αγορά, ούτε καν µονοπωλιακή αγορά.
Αγορά σηµαίνει ότι αγοράζω, πουλάω, αν υπάρχει και ανταγωνισµός, ακόµα καλύτερα, µπορώ να επιλέξω από ποιον αγοράζω.
Μονοπωλιακή αγορά σηµαίνει ότι πας σε µία αγορά όπου υπάρχει ένας µόνο πωλητής, σουβλακιών παράδειγµα, και αυτός έχει
το µονοπώλιο.
Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ έχουµε κάτι διαφορετικό, έχουµε
µία ψηφιακή πλατφόρµα, που αποτελεί ένα παράλληλο σύστηµα,
όχι παράλληλη αγορά, ένα παράλληλο σύστηµα, στο οποίο για
να πουλήσεις πρέπει να µπεις από εκεί µέσα, για να αγοράσεις
πρέπει να µπεις από εκεί µέσα, για να διαφηµιστείς, πρέπει να
µπεις από εκεί µέσα. Τελικά, όταν µπαίνεις στην amazon, ή
ακόµα και στην e-food, είναι σαν να έχεις περάσει από τον καπιταλισµό που ξέρουµε σε ένα ψηφιακό σύστηµα, σε µια ψηφιακή
πόλη, όπου ένας άνθρωπος ή µία άλλη εταιρεία στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης των πάντων, όλων
των κτηρίων, του δρόµου, της ασφάλτου, του πάρκου που θα
βγεις, τα πάντα, ό,τι αγοράζεται και πουλιέται πρέπει να περάσει
µέσα από αυτόν και το πιο βασικό είναι ότι το τι βλέπεις εξαρτάται από αυτόν.
Φανταστείτε µια δυστοπική πόλη, όπου το τι βλέπουν τα µάτια
σου εξαρτάται από έναν άνθρωπο, από έναν µεγαλοµέτοχο. Γι’
αυτό το ονοµάζουµε εµείς στο ΜέΡΑ25 αυτό «τεχνοφεουδαρχία». Δεν έχει εξαπλωθεί ακόµα, αλλά µε την e-food ξεκινάει.
Ποια είναι η λύση σε αυτό; Εγώ δεν πιστεύω ότι το κράτος
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µπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγµατα. Βέβαια, ο νόµος Χατζηδάκη είναι κοµµένος και ραµµένος στο πλαίσιο της e-food, είναι
σαν να τον έχει γράψει η e-food ή η amazon. Η µόνη λύση για
εµάς στο ΜέΡΑ25 είναι η αυτοοργάνωση των εργαζόµενων. Ούτε
τα επίσηµα συνδικάτα -ΓΣΕΕ και τα λοιπά- θα τους εκπροσωπήσουν ποτέ ούτε εµείς στα πολιτικά κόµµατα και εννοώ ακόµα και
το δικό µας. Αυτοοργάνωση! Οι γνώσεις και η θέληση δεν λείπουν από τους εργαζόµενους στην e-food, για να δηµιουργήσουν
µια δική τους συνεργατική µονάδα. Αυτό που τους λείπει, όµως,
είναι το κεφάλαιο. Αυτό είναι πάντα το ζητούµενο, το οποίο καθιστά την ανισορροπία µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας καθοριστικής σηµασίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας. Το έχουµε ψηφίσει και εµείς εδώ, αλλά τόσο η κυβέρνηση
Σαµαρά όσο και η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έβαλαν ούτε 1 ευρώ
µέσα, για να υπάρξει η δυνατότητα στους εργαζόµενους στην efood να φτιάξουν τη δική τους συνεργατική πλατφόρµα. Σιγά µη
χρηµατοδοτούσαν την ανεξαρτησία των εργαζόµενων -ποιοι;- οι
θεµελιωτές της χρεοδουλοπαροικίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα για τα συνδικάτα. Το
πρόβληµα των εργαζόµενων σήµερα δεν είναι µόνο το κεφάλαιο,
οι τεχνοφεουδάρχες, η Κυβέρνηση. Είναι και ένας συνδικαλισµός
ο οποίος είναι απαξιωµένος, γιατί κηδεµονεύεται. Το ΜέΡΑ25
τάσσεται υπέρ ενός νέου ακηδεµόνευτου συνδικαλισµού από
τους ίδιους τους εργαζόµενους, νέες µορφές αντίστασης σε
αυτό που ξεκινάει µε την e-food, το οποίο αφορά όλες και όλους,
γιατί, σε τελική ανάλυση, ακόµα και ένας ευκατάστατος πολίτης,
ο οποίος δεν είναι θύµα, δεν είναι κοµµάτι του πρεκαριάτου, των
διανοµέων της «e-FOOD» ή των εργαζόµενων στις αποθήκες της
«AMAZON», ακόµα και αυτός ο πολίτης τελικά γίνεται θύµα εκµετάλλευσης αυτών των µεγάλων ψηφιακών πλατφορµών, οι
οποίες λειτουργούν στη βάση τού να σε βάζουν εσένα να δουλεύεις χωρίς καν να το γνωρίζεις, για να παράγεις απευθείας,
άµεσα, κεφάλαιο για εκείνους, το οποίο ανήκει αποκλειστικά σε
πάρα πολύ λίγους, που δεν ξέρεις καν ποιοι είναι.
Γι’ αυτό, η µορφή αντίστασης σε αυτόν τον ιό της e-food, εδώ,
deliveroo, amazon και τα λοιπά πρέπει να είναι µια συµµαχία εργαζόµενων µε εργαζόµενους αλλά και µε καταναλωτές. Είµαστε
και εµείς υπεύθυνοι κάθε φορά που παραγγέλνουµε µε την efood. Είµαστε και εµείς υπεύθυνοι κάθε φορά που παραγγέλνουµε µε την amazon.
Οι νέες µορφές συνεταιρισµών µε τη χρήση των ίδιων των τεχνολογιών που σήµερα χρησιµοποιούν για να συνθλίβουν τους
εργαζόµενους και να χτίζουν µια «Kleptopia»-γιατί αυτό φτιάχνουν ο κ. Μπέζος, ας πούµε, ή οι ιδιοκτήτες της e-food-, αυτές
οι νέες µορφές συνεταιρισµών είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα
υπάρξει -αν υπάρξει- αντίσταση σε αυτόν τον ιό, ο οποίος έχει
ήδη αρχίσει το καταστροφικό έργο του, να κατατρώει τον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό αυτής της χώρας.
Γι’ αυτό είναι το ΜέΡΑ25 εδώ, για να στηρίξει αυτή την ανατροπή. Δεν θα την κάνουµε εµείς αυτή την ανατροπή, είµαστε
πολύ µικρό κόµµα και είµαστε και πολιτικό κόµµα. Την ανατροπή
αυτή θα την κάνουν τα νέα κινήµατα, θα την κάνουν τα νέα συνδικαλιστικά κινήµατα, οι νέες συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές
οργανώσεις. Εµείς είµαστε εδώ για να βάλουµε πλάτες, πλάτες
στη χαλιναγώγηση αυτής της νέας ψηφιακής τεχνολογίας, στην
κατάσχεσή της ουσιαστικά, να την πάρουµε, να την πάρουν από
τους αναδυόµενους νεοφεουδάρχες οι εργαζόµενοι και να τη βάλουν στην υπηρεσία τους, να δουλέψει η τεχνολογία για τους εργαζόµενους, όχι εναντίον των εργαζόµενων, έτσι ώστε σε τελική
ανάλυση να γίνει πραγµατικά για πρώτη φορά πραγµατικότητα
η πραγµατικά συµµετοχική οικονοµία, µε άλλα λόγια, το προαπαιτούµενο για τον πραγµατικό συνδυασµό της αντίστασης,
ελευθερίας, ευηµερίας και αλληλεγγύης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής
Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις των
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σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, πρώτον, «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Τουρκικής Δηµοκρατίας (ενεργούντος διά λογαριασµό της Κυβέρνησης
της Τουρκικής Δηµοκρατίας) σε σχέση µε τη σύσταση, διοίκηση
και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για Ολοκληρωµένη Αντιαεροπορική και Αντιπυραυλική Άµυνα (IAMD COE Operational
MοU)» και, δεύτερον, «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Τουρκικής Δηµοκρατίας (ενεργούντος διά
λογαριασµό της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δηµοκρατίας)
καθώς επίσης και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού του ΝΑΤΟ αναφορικά µε τη λειτουργική σχέση όσον αφορά το Κέντρο Αριστείας για Ολοκληρωµένη
Αντιαεροπορική και Αντιπυραυλική Άµυνα (IAMD COE Functional
Relationship MoU)».
Και εισερχόµαστε τώρα στον πρώτο κύκλο οµιλητών µε φυσική
παρουσία και τον λόγο έχει ο κ. Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θέλετε να µιλήσετε
πρώτος, κύριε Υπουργέ, για την τροπολογία σας τώρα;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού):
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Βρίσκοµαι εδώ για να αναφερθώ σε διατάξεις που καταθέσαµε
µε τη µορφή τροπολογίας και αφορούν ζητήµατα που πρέπει
άµεσα να αντιµετωπιστούν, χωρίς να δηµιουργούν την οποιαδήποτε αναστάτωση ή ζητήµατα τα οποία χρήζουν -κατά την άποψή
µου- εκτενέστατης συζήτησης και προβληµατισµού από όλες τις
παρατάξεις και τα κόµµατα.
Έτσι, αναφέροµαι πολύ γρήγορα στο άρθρο 1 της τροπολογίας µας, που αναφέρεται στη ΔΟΑ, στη Διεθνή Ολυµπιακή Ακαδηµία - Ολυµπιακή Φλόγα. Έτσι στο άρθρο 1 δίνουµε έµφαση
στις διεθνείς δράσεις της ΔΟΑ, οι οποίες αποσκοπούν στη διεθνή
διάδοση των ολυµπιακών αξιών, στην επιστηµονική τεκµηρίωση
της ολυµπιακής ιδέας, αλλά και στη διεθνή εδραίωση της ολυµπιακής παιδείας.
Μέχρι σήµερα το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΟΑ είναι εννεαµελές, µε τρεις εκπροσώπους από την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή. Εναρµονιζόµαστε µε τις επιταγές της ΔΟΕ και
προχωράµε σε αύξηση του αριθµού των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΔΟΑ σε έντεκα µέλη. Ρυθµίζουµε µε µορφή τροπολογίας και όχι µε το νοµοσχέδιο, που ούτως άλλως έχουµε καταθέσει και πρέπει να περάσει από το Υπουργικό Συµβούλιο,
δεδοµένου ότι είναι σε εξέλιξη οι εκλογικές διαδικασίες της ΕΟΕ,
άρα πρέπει να έχει εναρµονιστεί και το καταστατικό της ΔΟΑ, για
να είναι απολύτως σύµφωνο µε τις υποδείξεις και της Διεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση εκσυγχρονίζεται η δοµή της
ΔΟΑ και ρυθµίζονται επαρκώς τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη στελέχωσή της, µε στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία και εκπλήρωση των στόχων.
Πάµε τώρα στο άρθρο 2, κάτι που ανακοίνωσα χθες και αγκαλιάστηκε από την πλειονότητα των µελών της µπασκετικής οικογένειας. Αφουγκραστήκαµε το ζήτηµα της αφαίρεσης πέντε έως
δέκα βαθµών ως ποινή που ισχύει σήµερα για όσες αθλητικές
ανώνυµες εταιρείες δεν λαµβάνουν από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού πιστοποιητικό συµµετοχής στα πρωταθλήµατα. Ρυθµίζουµε το συγκεκριµένο θέµα, έτσι ώστε η ποινή που
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θα εφαρµόζεται για τις ΚΑΕ να είναι διαφορετική από αυτή των
ΠΑΕ, να είναι λιγότερο εξοντωτική και περισσότερο αναλογική
µε τον τρόπο βαθµολόγησής τους. Και αυτό γιατί ο τρόπος βαθµολόγησης των ΠΑΕ δεν είναι ίδιος µε αυτόν των ΚΑΕ στα αντίστοιχα πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, ώστε
να αντιµετωπίζονται οριζόντια, όπως ήταν µέχρι σήµερα, ούτε
έχουν το ίδιο σύνολο αγώνων τα δύο πρωταθλήµατα.
Προτείνουµε, λοιπόν, την τροποποίηση, προκειµένου να ρυθµιστεί η πειθαρχική µεταχείριση ειδικά των καλαθοσφαιρικών
ανωνύµων εταιρειών για την περίπτωση µη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Το βλέπουµε, ώστε η µη χορήγηση ή η ανάκληση του
πιστοποιητικού να τιµωρείται πειθαρχικά µε την ποινή της αφαίρεσης τριών έως πέντε βαθµών από τον βαθµολογικό πίνακα του
πρωταθλήµατος της επόµενης ή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Και προχωρώ τώρα στο άρθρο 3, σχετικά µε τις ΚΑΕ που πρόκειται να συµµετέχουν στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών για την
αγωνιστική περίοδο 2021 - 2022. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού δεν χορήγησε το πιστοποιητικό συµµετοχής, λόγω εκπρόθεσµης υποβολής της σχετικής
αίτησης, να τιµωρούνται κατ’ εξαίρεση µε αφαίρεση ενός βαθµού
από τον βαθµολογικό πίνακα του οικείου πρωταθλήµατος, εφόσον, κατά την κρίση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου, η ΚΑΕ
πληρούσε όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο προϋποθέσεις
για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Προκειµένου να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις, η διάταξη ισχύει για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί έως και 31-8-2021.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να θυµίσω στο Σώµα ότι µε τις προτάσεις αυτές είναι σύµφωνα και δύο όργανα της µπασκετικής
κοινότητας, δηλαδή και η ΕΟΚ, η νέα διοίκηση της ΕΟΚ, αλλά και
η Λίγκα του µπάσκετ, που επίσης συναινεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Πάµε στο άρθρο 4 της διάταξης που καταθέτουµε, όπου ρυθµίζεται η εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το
ακαδηµαϊκό έτος 2021 - 2022. Προτείνουµε ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2021 - 2022, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η
διάκριση σε ατοµικό άθληµα, πλην των Ολυµπιακών, Παγκόσµιων
και Πανευρωπαϊκών Αγώνων, να δύναται να κατακτηθεί έως τις
19 Σεπτεµβρίου 2021. Η ισχύουσα ηµεροµηνία ήταν η διάκριση
να έχει επιτευχθεί µέχρι την 31η Αυγούστου. Όµως, πολλοί πανελλήνιοι αγώνες αναβλήθηκαν εντός του έτους του 2021, κάτι
που γνωρίζετε καλά κι εσείς, κυρία Σακοράφα, αφ’ ενός λόγω
των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας COVID-19 και αφ’ ετέρου λόγω των αυστηρών µέτρων πυροπροστασίας που ελήφθησαν, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση σε ορισµένες αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Κρίνουµε σκόπιµο και αναγκαίο να εκτιµήσουµε αυτές τις δυσχέρειες και να ληφθούν υπ’ όψιν για την εισαγωγή των αθλητών-µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση οι διακρίσεις τους
σε ατοµικά αθλήµατα που κατακτήθηκαν µέχρι τις 19 Σεπτεµβρίου 2021. Και προτείνουµε τη 19η Σεπτεµβρίου, διότι είναι η καταληκτική ηµεροµηνία που δέχεται το Υπουργείο Παιδείας, ώστε
να προβεί µε τη σειρά του στη διαµόρφωση του καταλόγου των
εισακτέων αθλητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Έγινε συζήτηση µήπως το επιµηκύναµε για καµµιά εβδοµάδα, αλλά το
Υπουργείο Παιδείας µάς έβαλε αυτό το θέµα, οπότε δεν µπορούσε να φύγει από αυτό το όριο και το αποδεχτήκαµε. Άρα
αυτή η διάταξη κατατίθεται, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τη
σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Παιδείας.
Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των αθλητών-µαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ώστε
για το ακαδηµαϊκό έτος 2021 - 2022 να ληφθούν υπ’ όψιν οι διακρίσεις σε ατοµικά αθλήµατα που έχουν κατακτηθεί έως και τη
19η Σεπτεµβρίου 2021 και να µη χαθεί -είναι κρίµα από τον Θεό!η προβλεπόµενη µοριοδότησή τους.
Πάµε τώρα στο άρθρο 5, προκειµένου να επιτευχθεί η απόλυτη -κι εδώ κυριολεκτώ!- εναρµόνιση µε τον αναθεωρηµένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ. Με
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την προτεινόµενη διάταξη προστίθεται τρίτο εδάφιο στο τέλος
της παραγράφου 22.7.2 του άρθρου 22 του ν.4791/21. Είναι
απλώς µια παρένθεση, µε µια επεξήγηση που µας ήρθε από τη
WADA. Το ενσωµατώνουµε και αυτό, έτσι ώστε να είµαστε απολύτως εναρµονισµένοι και συνεπείς µε τις υποδείξεις της WADA.
Στο άρθρο 6 ρυθµίζεται η δυνατότητα πρόσληψης στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο ΟΑΚΑ για δεύτερο αναπληρωτή επιχειρησιακό διευθυντή. Κι αυτό γιατί ο αναπληρωτής επιχειρησιακός
διευθυντής θα είναι αποκλειστικά αρµόδιος για θέµατα ανάπτυξης
και εφαρµογής προγραµµάτων και υλοποίησης έργων υποδοµής
που έχουµε ήδη προγραµµατίσει στο ΟΑΚΑ, στο Ολυµπιακό Στάδιο «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ». Πρόκειται για έργα χρηµατοδοτούµενα µε
απορρόφηση κονδυλίων από τον Μηχανισµό Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Φεβρουαρίου 2021 ή από
το εταιρικό σύµφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης ή από άλλους συναφείς ή παρεµφερείς µηχανισµούς χρηµατοδότησης. Είναι αποτέλεσµα το ότι καταφέραµε και εντάξαµε στο Πρόγραµµα
Πράσινης Ανάπτυξης του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2000» το συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισµού και ανάπλασης του ΟΑΚΑ, ύψους 43,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Το συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισµού και ανάπλασης του ΟΑΚΑ
περιλαµβάνει έργα ενεργειακής αναβάθµισης, αποκατάστασης
και συντήρησης, καθώς και δηµιουργία χώρων πρασίνου, διαδρόµων για ποδήλατα, δοµές για περιπατητές, αλλά και εµπορικών χώρων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Έχει γίνει η
σχετική παρουσίαση του σχετικού master plan.
Και, βέβαια, δεν είναι µόνο αυτό. Είναι και µια σειρά άλλων
προγραµµάτων που έχουµε εντάξει και θέλουµε να επισπεύσουµε τις διαδικασίες, έχοντας πλέον έναν αρµόδιο αποκλειστικά
και µόνο γι’ αυτά τα ζητήµατα, όπως, για παράδειγµα, η προγραµµατική σύµβαση µε την Περιφέρεια Αττικής, µε σκοπό την
απορρόφηση 5,5 περίπου εκατοµµυρίων για την ανακατασκευή
όλων των στιβικών εγκαταστάσεων, πράγµα το οποίο αποτελεί
πάγιο αίτηµα της στιβικής κοινότητας, όπως επίσης και για άλλα
τµήµατα του κορυφαίου τοπόσηµου αθλητικού κέντρου της
χώρας µας, του ΟΑΚΑ.
Προκύπτουν, εποµένως, αυξηµένες ανάγκες και, για να ανταποκριθούµε σε αυτές, στοχεύουµε µέσα από τη ρύθµιση αυτή
στην ταχεία ολοκλήρωση των έργων και στην εύρυθµη απορρόφηση των κονδυλίων του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Κυρίες και κύριοι, και οι έξι ανωτέρω διατάξεις στοχεύουν στη
στήριξη και την ενίσχυση του αθλητισµού και φυσικά των αθλητών µας. Αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες του αθλητισµού, των
αθλητικών φορέων και της αθλητικής κοινότητας. Δίνουµε άµεσα
λύσεις και λειτουργούµε ως εγγυητές της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ενίσχυσής τους.
Παρακαλώ τους συναδέλφους απ’ όλες τις πολιτικές πτέρυγες
να συναινέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να κάνει ερώτηση;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κι εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο, λοιπόν, έχει
ο κ. Κατρίνης από το Κίνηµα Αλλαγής ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µετά η συνάδελφος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω κατ’ αρχάς να δηλώσω την ικανοποίησή
µου για το εύλογο και αυτονόητο δικαίωµα του Δηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας να είναι ex officio µέλος της Διεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε.
Ταυτόχρονα, όµως, µε αυτό, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, για ποιον λόγο δεν θεσµοθετείται µε την τροπολογία ως έδρα της Διεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας η Αρχαία
Ολυµπία, η οποία έχει εξάλλου και τις εγκαταστάσεις -αναφέρε-
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ται µε σαφήνεια στην τροπολογία- και βάζετε ως έδρα την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή;
Δεύτερον, για ποιον λόγο δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη εκπροσώπηση του Συλλόγου Ελλήνων Ολυµπιονικών στη Διεθνή Ολυµπιακή Ακαδηµία και αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του
Προέδρου, αν διαβάζω σωστά, να επιλέξει µια προσωπικότητα
του ολυµπισµού, του αθλητισµού, των γραµµάτων, της τέχνης,
της εκπαίδευσης και πολλά άλλα;
Τρίτον, νοµίζω ότι είναι λάθος η διάταξη της παραγράφου 21,
µε την οποία αποψιλώνετε τη Διεθνή Ολυµπιακή Ακαδηµία, δίνοντας τη δυνατότητα µετάταξης υπαλλήλων της µε οποιαδήποτε µάλιστα σχέση εργασίας σε φορείς της γενικής
κυβέρνησης. Ενώ µε τις προηγούµενες διατάξεις δινόταν η δυνατότητα να µεταφερθεί προσωπικό από τη γενική κυβέρνηση
στη Διεθνή Ολυµπιακή Ακαδηµία, τώρα κάνετε το ακριβώς αντίστροφο και ουσιαστικά την αδυνατίζετε.
Πόσω µάλλον, κύριε Υπουργέ, όταν µιλάµε για νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που το διοικητικό του συµβούλιο έχει
πλήρη ελευθερία να διορίζει, να αποφασίζει κριτήρια και σχέσεις
εργασίας των εργαζοµένων. Όλα αυτά, λοιπόν, δίνουν τη δυνατότητα να περάσουν στο στενό δηµόσιο µ’ αυτή τη διάταξη. Νοµίζω ότι πρέπει να την ανακαλέστε.
Τρίτον -τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ-, αναφορικά
µε το άρθρο 4 για την εισαγωγή αθλητών, εγώ δεν καταλαβαίνω
γιατί µπαίνει καταληκτική ηµεροµηνία η 19η Σεπτεµβρίου δύο
µέρες πριν. Δηλαδή, αν γίνει ένας πανελλήνιος αγώνας µετά από
δέκα µέρες και κάποιος έχει µία διάκριση, γιατί αυτός να µην
µπορεί να εγγραφεί στα πανεπιστήµια, που ξεκινούν ούτως ή
άλλως τη λειτουργία τους αρχές Οκτωβρίου; Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτό το ασφυκτικό. Θα έπρεπε να υπάρχει µια διακριτική ευχέρεια τουλάχιστον µέχρι του χρονικού ορίου
ολοκλήρωσης των µετεγγραφών εσωτερικού, που θα υπάρχει και
ο πλήρης πίνακας των φοιτούντων σε κάθε τµήµα και να µην αδικηθεί κανένας αθλητής που θα έχει ανάλογη διάκριση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Κοµνηνάκα για ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κύριε Υπουργέ, και στην παρούσα τροπολογία -το έχουµε επισηµάνει επανειληµµένα- συνεχίζει να υπάρχει το πρόβληµα, καθότι µας δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθούµε µε µία µόνο ψήφο σε όλα τα άρθρα. Υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις, ξεχωριστά ζητήµατα, που µε τον τρόπο αυτόν µε
τον οποίο τα εισάγετε µας δυσκολεύουν. Υπάρχουν ζητήµατα, για
παράδειγµα, που θα µπορούσαµε να κουβεντιάσουµε γύρω από
τα θέµατα της Διεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας. Από την άλλη
µεριά, για µας είναι ξεκάθαρη η θέση που έχουµε ως προς τις ΠΑΕ
και τις ΚΑΕ και για τα ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία και
τον έλεγχό τους. Δεν µπορεί αυτές να είναι διακριτές σε σχέση µε
άλλες ανώνυµες εταιρείες.
Συµφωνούµε µε τις ενστάσεις που υπάρχουν ως προς την προθεσµία για τη δυνατότητα εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Πραγµατικά θεωρούµε ότι θα µπορούσε αυτή να
επεκταθεί µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφών και
µεταγραφών στα πανεπιστήµια.
Όµως, αυτό στο οποίο θα θέλαµε πραγµατικά να µας απαντήσετε, γιατί δεν µας ικανοποίησε η αιτιολογία που δώσατε, είναι
πώς ξαφνικά ξεφύτρωσε αυτή η ανάγκη για δεύτερο αναπληρωτή διευθυντή στο ΟΑΚΑ. Δεν θα κάνουµε το ερώτηµα ποιον
φωτογραφίζετε, γιατί µάλλον θα είναι ρητορικό και απάντηση δεν
θα πάρουµε. Όµως, από πού πραγµατικά προκύπτει αυτή η
ανάγκη για να το φέρετε και µε τέτοιες διαδικασίες µέσα σε αυτή
την τροπολογία;
Δεν µπορούµε να στηρίξουµε, βέβαια, αυτή τη ρύθµιση.
Επειδή, όµως, υπάρχει ιδιαίτερα αυτή η αναφορά για τους αθλητές, θα τοποθετηθούµε στην τροπολογία. Όµως προς το παρόν
θα θέλαµε συνολικά να µας απαντήσετε για τα ερωτήµατα αυτά,
προκειµένου να εκτιµήσουµε καλύτερα και την κατάληξη της
ψήφου µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα ξεκινήσω, κυρία Πρόεδρε, από το τελευταίο,
όσον αφορά το ΟΑΚΑ και την ανάγκη ενός δεύτερου αναπληρωτή γενικού διευθυντή.
Είναι γεγονός ότι το Ολυµπιακό Στάδιο µετά από πάρα πολλά
χρόνια εξελίσσεται και ανακαινίζεται. Λειτουργεί σε καθηµερινή
βάση µε ρυθµό εξαιρετικά γρήγορο και όσοι έχουν την τύχη και
τη χαρά να το επισκέπτονται και να το συγκρίνουν µε τα προηγούµενα χρόνια, νοµίζω ότι αντιλαµβάνονται τη διαφορά, η
οποία είναι αισθητή.
Ωστόσο, η ένταξή του στο Ταµείο Ανάκαµψης, ειδικά σε αυτό
το πρόγραµµα, απαιτεί πολύ σφιχτό χρονοδιάγραµµα και µια
αποκλειστική αφοσίωση, θα έλεγα, στην εξέλιξη των έργων
αυτών, τα οποία είναι εξαιρετικά σηµαντικά. Έχουµε σκοπό στα
επόµενα δύο χρόνια να έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το µεγάλο
project το οποίο παρουσιάσαµε παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού πριν από περίπου δύο µήνες.
Άρα στόχος είναι τα έργα τα οποία προκύπτουν µέσα από
αυτό το master plan και µέσα από τα χρήµατα που έχουν εξασφαλιστεί από το Ταµείο Ανάκαµψης, συν κάποια έργα, όπως,
για παράδειγµα, αυτό που ανέφερα λίγο πριν, δηλαδή τη χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής σε στιβικά έργα ή έργα
που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται για τις κολυµβητικές
δεξαµενές και µια σειρά άλλων project που θέλουµε να τρέξουµε
στον χώρο αυτό. Αυτά είναι απόλυτα εναρµονισµένα µε το master plan που παρουσιάσαµε και χρειάζονται έναν αποκλειστικό
υπεύθυνο για να κάνει αυτή και µόνο τη δουλειά.
Τα υπόλοιπα στελέχη, σε συνεργασία µε τους ελάχιστους σε
σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια εργαζόµενους, είναι αλήθεια ότι δίνουν την ψυχή τους και δουλεύουν ατελείωτες ώρες,
για να βελτιώσουν αφ’ ενός την καθηµερινή λειτουργία του ΟΑΚΑ
και, αφ’ ετέρου, επειδή αυξάνονται διαρκώς οι διοργανώσεις τις
οποίες υποδέχονται και διοργανώνουν σε συνεργασία µε τα σωµατεία και µε την αθλητική οικογένεια που φιλοξενείται στην
ολυµπιακή εγκατάσταση.
Άρα αυτός είναι ο λόγος και κανένας άλλος. Θέλουµε να πετύχουµε χρόνους, να προλάβουµε στόχους και να προωθήσουµε
το συντοµότερο αυτά τα χρήµατα, για να είµαστε µέσα στο χρονοδιάγραµµα το οποίο παρουσιάσαµε.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της ηµεροµηνίας που αναφέρατε, θα
σας έλεγα ότι κι εγώ θα ήθελα περισσότερο χρόνο. Το λέω ξεκάθαρα. Αυτή ήταν άλλωστε και η εισήγησή µας προς την ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας.
Ωστόσο, έβαλαν και µια άλλη διάσταση, την οποία την ακούω
και τη σέβοµαι, ότι δηλαδή παίρνουµε ως καταληκτική ηµεροµηνία τη 19η Σεπτεµβρίου, διότι το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει ότι
χρειάζεται µια διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική για τη διαµόρφωση των καταλόγων των εισακτέων αθλητών στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Οπότε, στην περίπτωση που επιµηκύναµε έστω για
µία εβδοµάδα αυτόν τον χρόνο, εκτίµησαν ότι δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να ολοκληρώσουν αυτούς τους καταλόγους, άρα
ένας ολόκληρος σχεδιασµός θα ήταν στον αέρα.
Επαναλαµβάνω ότι προσωπική µας εισήγηση ήταν να είναι περισσότερος ο χρόνος, δηλαδή µέχρι το τέλος του Σεπτέµβρη ή
έστω µια βδοµάδα ακόµα. Ωστόσο σεβαστήκαµε το Υπουργείο
Παιδείας και την τελική εισήγηση, γι’ αυτό και ερχόµαστε στη 19η
Σεπτεµβρίου.
Σε ό,τι αφορά την Αρχαία Ολυµπία και γενικότερα κάποιες παρατηρήσεις που κάνατε σχετικά µε τον καταστατικό χάρτη της
ΔΟΑ, θυµίζω ότι εµείς δεχθήκαµε εισήγηση η οποία ήταν προτεινόµενη από την ΔΟΕ και την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή. Κάναµε µερικές παρατηρήσεις, κυρίως σε θέµατα νοµικά και όχι
στην ουσία, διότι αυτό έγινε απολύτως σεβαστό και βεβαίως επικροτήθηκε από το σύνολο της ολοµέλειας της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής και µε την υπόδειξη της ΔΟΕ, η οποία
χρηµατοδοτεί και το έργο αυτό.
Κρατώ, όµως, τις παρατηρήσεις και, αν θέλετε, προσωπικά δεν
µε βρίσκετε αντίθετο. Θα κάνουµε ούτως ή άλλως και δεύτερη
συζήτηση για τα επιµέρους ζητήµατα στο νοµοσχέδιο το οποίο
έρχεται. Άρα έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε µικρές βελτιώ-
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σεις, όπως αυτές τις έκτακτες που είπατε για τον ρόλο της Αρχαίας Ολυµπίας και του δήµου ή την τακτική εκπροσώπηση από
τον Σύλλογο Ολυµπιονικών ή Παραολυµπιακών, που είναι ζητήµατα τα οποία εξετάζουµε. Άλλωστε προσωπικά είµαι υπέρµαχος
αυτής της λογικής και αυτής της φιλοσοφίας. Δεν είµαι αρνητικός.
Ωστόσο, σέβοµαι αυτή τη διαδικασία µε τον τρόπο που σας
περιέγραψα. Καταλαβαίνω την πίεση του χρόνου από µέρους
τους, διότι όλο αυτό συνδέεται και µε την εκλογική διαδικασία
που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΕΟΕ. Άρα κρατάµε τη συζήτηση
αυτή. Επαναλαµβάνω ότι δεν είµαι αρνητικός. Για τον ρόλο της
Αρχαίας Ολυµπίας υπάρχει ήδη µια πρόταση στο γραφείο µας
σε συνεργασία και µε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία
εξετάζεται και αυτή µε πολύ ενδιαφέρον από µέρους µας και πιστεύω ότι στο επόµενο διάστηµα θα έχουµε και ευχάριστα νέα
να ανακοινώσουµε.
Οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις ακούστηκαν σχετικά µε
τον καταστατικό χάρτη του ΣΔΟΕ, νοµίζω ότι είναι σε ένα πνεύµα
εύρυθµης λειτουργίας και µε καλή διάθεση εµείς το υποδεχθήκαµε, γιατί πραγµατικά θέλουµε να λειτουργεί ευέλικτα, γρήγορα
και να υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο συστήθηκε, χρηµατοδοτήθηκε και λειτουργεί όπως λειτουργεί τα τελευταία χρόνια.
Θέλουµε, όµως, να συνδεθεί και µε την τοπική κοινωνία αφ’ ενός,
αλλά αφ’ ετέρου και µε την αθλητική οικογένεια της χώρας µας
πολύ πιο έντονα. Και αυτό είναι ένα ζήτηµα για το οποίο όποιες
προτάσεις ακουστούν από µέρους σας µας βρίσκουν πολύ ανοιχτούς, γιατί είναι ένα στολίδι. Είναι πραγµατικά πλούτος για την
αθλητική οικογένεια της χώρας µας, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση
και επαφή και η δυνατότητα συνεργασιών που πρέπει να αναπτύξουµε και µε τις αθλητικές οµοσπονδίες της Ελλάδος αλλά και
µε την αθλητική οικογένεια συνολικότερα.
Άρα ευχαρίστως να ακούσουµε τυχόν άλλες προτάσεις που
υπάρχουν στο αµέσως επόµενο διάστηµα που θα έρθει το νοµοσχέδιο σχετικά µε τυχόν βελτιώσεις που θα περιέχει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Μπαίνουµε στον πρώτο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία
και καλώ τον κ. Σταµενίτη να λάβει τον λόγο. Του ζητώ συγγνώµη, γιατί είχα άλλο όνοµα και γι’ αυτό φώναξα τον κ. Λιούπη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά και θα συνεχίσουµε µε
τον κ. Αλεξιάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ αµέσως µετά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, προτού µπω στη συζήτηση για το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια σ’ αυτά
που ακούστηκαν µέχρι σήµερα. Πράγµατι, υπάρχουν δύο κόσµοι,
δύο φιλοσοφίες πάνω και πέρα από την πανδηµία. Υπάρχει αυτή
η φιλοσοφία που τη βιώσαµε πριν από το 2019, που τσάκισε τη
µεσαία τάξη, έβαλε υπερβολικούς φόρους και έφερε ένα ασφαλιστικό που ήταν φορολογικό, µειώνοντας τις νέες συντάξεις.
Kαι υπάρχει η δική µας η άποψη, η φιλοσοφία: Βήµα-βήµα επιστρέφουµε στη µεσαία τάξη αυτά που τους πήρατε εσείς, 9%
φορολογία µέχρι τις 10 χιλιάδες ευρώ, 22% φορολογικός συντελεστής για τα νοµικά πρόσωπα, 5% στα µερίσµατα και προφανώς
κατάργηση της έκτακτης εισφοράς κ.ά.. Φέραµε ένα ασφαλιστικό που εξορθολόγισε τις εισφορές και για πρώτη φορά αύξησε τις συντάξεις. Το βιώνουν οι συνταξιούχοι, οι δικηγόροι, οι
µηχανικοί, οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Βλέπουν τη
διαφορά µεταξύ του νόµου Κατρούγκαλου και του νόµου Βρούτση. Είναι µια πραγµατικότητα. Και προφανώς έχουµε την άποψη
ότι η συνεργασία µεταξύ ιδιωτικού τοµέα και δηµοσίου είναι το
καλύτερο που µπορεί να υπάρξει και για την υγεία αλλά και για
τους άλλους τοµείς. Άλλωστε τον κρατισµό τον έχει εγκαταλείψει
η κοινωνία και ο κόσµος.
Και ένα τελευταίο. Καλό θα είναι, όταν τοποθετούµαστε για
τους εµβολιασµούς και τα εµβόλια, να κάνουµε µια βόλτα στα
νοσοκοµεία, να δούµε τι ακριβώς γίνεται. Τα είπε και ο Υπουργός
Υγείας. Πάνω από το 90% των νοσηλευόµενων και όσων είναι
στην εντατική και προφανώς αυτών που δυστυχώς καταλήγουν
είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει εµβόλιο. Αν είχαν κάνει εµβόλιο, προφανώς θα ήταν πολύ καλύτερα και η χώρα αλλά και η
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υγεία τους. Για λίγες ψήφους δεν είναι καλό να λέµε αυτά τα
πράγµατα και µάλιστα στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Μπαίνω τώρα στη συζήτηση του σχεδίου νόµου που αφορά
τον οργανισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Το Υπουργείο Οικονοµικών θέτει τις βάσεις και δηµιουργεί το πλαίσιο για
την ανασυγκρότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Στο πρώτο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα ο σκοπός του παρόντος, που είναι η ταχύτερη και αρτιότερη λειτουργία του, ώστε
αυτό να παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευµένες νοµικές υπηρεσίες στο δηµόσιο και στους λοιπούς φορείς που εκπροσωπεί.
Το Υπουργείο Οικονοµικών σε πλήρη εναρµόνιση και συνεργασία
µε τους ίδιους τους λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου προχωράει στη νοµοθέτηση που έρχεται ουσιαστικά να αλλάξει τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του. Μέσα από τις προτεινόµενες διατάξεις γίνονται σαφείς οι στόχοι που τίθενται µε το
παρόν σχέδιο νόµου, που είναι συγκεκριµένα: πρώτον, εκσυγχρονισµός και επανασχεδιασµός του οργανισµού, δεύτερον, η
απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τρίτον, η αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη λειτουργία των υπηρεσιών, τέταρτον,
η συνεισφορά στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης και στην
εκτέλεση των αποφάσεών της και, τέλος, η µεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε ότι είκοσι χρόνια µετά την έκδοση του εκτελεστικού του Συντάγµατος ν.3086/2002 «Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους» είναι αναγκαία η
επικαιροποίηση και η αλλαγή του, όπως επίσης και του προεδρικού διατάγµατος 283/2003.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατέστη εµφανές κυρίως από
τη συζήτηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων κατά τη φάση της επεξεργασίας ότι σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων του
ελληνικού Κοινοβουλίου τάσσεται υπέρ αυτής της µεταρρυθµιστικής πρωτοβουλίας. Πολύ περισσότερο δε από εµάς συµφωνούν µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις και οι ίδιοι λειτουργοί του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κάτι που αποδεικνύεται από
το γεγονός ότι µέχρι να καταλήξουµε στο τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, υπήρξε συνεργασία όλων
των εµπλεκόµενων φορέων µετά από µακρά διαβούλευση που
είχε την αφετηρία της σχεδόν δέκα χρόνια πίσω.
Αυτό το στοιχείο εποµένως από µόνο του, όπως σηµείωσε και
ανέλυσε στις συζητήσεις των επιτροπών ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, είναι και η απάντηση στην άστοχη
κριτική που ασκήθηκε από µικρό µέρους της Αντιπολίτευσης σχετικά µε το σύνολο του σχεδίου νόµου και τις αλλαγές που αυτό
επιδιώκει και επιφέρει. Άλλωστε το είδαµε και στην ακρόαση των
φορέων µέσα από τις τοποθετήσεις τους.
Αν και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Σπανάκης περιέγραψε αναλυτικά και µε σαφήνεια το
περιεχόµενο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονοµικών, θα ήθελα και εγώ από την πλευρά µου να αναφερθώ
γρήγορα στις προτεραιότητες που βάζει ο νέος οργανισµός, ο
οποίος είναι η µετάβαση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
στην ψηφιακή εποχή µέσα από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και
την ηλεκτρονική λειτουργία του. Άλλωστε δεν θα µπορούσε το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να µη συµµετέχει στο συνολικό
ψηφιακό άλµα που συντελείται τα τελευταία δύο χρόνια γενικότερα στον δηµόσιο τοµέα, αλλά και σε αυτό το δικαστήριο.
Η δηµιουργία οκτώ θεµατικών σχηµατισµών που θα χειρίζονται
όµοιες υποθέσεις δίνει έµφαση στην εξειδίκευση και στην οικονοµία του προσωπικού και των µέσων. Με αυτόν τον τρόπο θα
επιτευχθεί ουσιαστικά η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός
της λειτουργίας και της δοµής του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Ακόµα µια προτεραιότητα είναι η πάταξη των γραφειοκρατικών
πρακτικών και η απλοποίηση των διαδικασιών, γεγονός που θα
εξυπηρετήσει τον σκοπό που ανέφερα παραπάνω, δηλαδή τη
συµβολή στη γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων του δικαστηρίου.
Σηµαντικό στοιχείο που εισάγει το νοµοσχέδιο είναι η ενίσχυση
του ρόλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους προκειµένου
να επιτυγχάνεται εξωδικαστική συµβιβαστική επίλυση των δια-
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φορών ανάµεσα στο δηµόσιο και στους λοιπούς φορείς µε τους
ιδιώτες. Ενισχύεται µε λίγα λόγια µια αρµοδιότητα που προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα.
Τέλος, θα αναφερθώ στην επικαιροποίηση των διατάξεων εκείνων που ρυθµίζουν τη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως προς τη
διεξαγωγή του διαγωνισµού εισαγωγής, ο οποίος γίνεται από δω
και πέρα σε τακτική βάση ανά διετία και µε νέα κριτήρια και
τρόπο βαθµολόγησης, αλλά και ως προς την επιθεώρηση, τις
προαγωγές και το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Για το σηµείο αυτό της διενέργειας του διαγωνισµού είναι που
ακούσαµε τη µεγαλύτερη κριτική από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία µονότονα επαναλαµβάνει το αίτηµα
για την πρόσληψη των επιλαχόντων του προηγούµενου διαγωνισµού χωρίς όµως να απαντά στα ερωτήµατα που ορθά έθεσε ο
Υπουργός και τα αναφέρω και εγώ: Πρώτον, γιατί όταν έκαναν
τον διαγωνισµό δεν προέβλεψαν περισσότερες θέσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες; Μέχρι πότε θα ισχύει µια λίστα επιλαχόντων; Πού θα βάλουµε το όριο σε πόσα χρόνια; Και δεύτερον τι
θα πούµε στα νέα παιδιά που θέλουν να έχουν το δικαίωµα συµµετοχής σε έναν νέο διαγωνισµό; Καλή η κριτική, χρήσιµη και
αναγκαία, αλλά καλό είναι να απαντάµε στα πραγµατικά ερωτήµατα και κυρίως να είµαστε ειλικρινείς και καθαροί απέναντι
στους συµπατριώτες µας.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την τοποθέτησή
µου, θα ήθελα να τονίσω ότι καλούµαστε σήµερα να υπερψηφίσουµε µια ιδιαίτερα σηµαντική µεταρρύθµιση που εντάσσεται και
αυτή στη λογική που διέπει την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αναφέροµαι στη συντονισµένη, µελετηµένη και σχεδιασµένη πολιτική επιλογή ανασύστασης του κράτους, των δοµών,
των οργανισµών, προκειµένου σε όλα τα επίπεδα να έχουµε αναβαθµισµένες, απλουστευµένες και λειτουργικές διαδικασίες.
Όλοι αναγνωρίζουµε τον ρόλο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, τον κρίσιµο ρόλο του και συνεπώς όλοι θα πρέπει να
συµφωνήσουµε ότι και αυτοί που υπηρετούν σε αυτό είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα εργαλεία που θα συµβάλουν, ώστε ο θεσµός να µπορεί να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις και να
συµπορεύεται µε την εποχή του. Αυτό κάνει αυτό το σχέδιο
νόµου και σας καλώ και εγώ να το υπερψηφίσουµε όλοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι ίσως λίγο εξωπραγµατικό πολιτικά να συζητάµε δύο
µέρες µετά το µεγάλο πολιτικό γεγονός της παρέµβασης του
Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για τα θέµατα της οικονοµίας,
αλλά και γενικά της πολιτικής συγκυρίας, ένα νοµοσχέδιο, χωρίς
καµµία αναφορά στα όσα έχουν ειπωθεί είτε µε την οµιλία του
Πρωθυπουργού είτε στην οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
Και επειδή ακούω συχνά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να
έχουν τις σηµειώσεις από το 2018 - 2019 και να λένε συνέχεια τα
ίδια επιχειρήµατα, παράκληση, κύριε Υπουργέ, µε πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης κάντε αυτό που είπατε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, οργανώστε ένα διάλογο είτε στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων είτε στην Ολοµέλεια είτε όπου θέλετε
βάλτε έναν από τους φορείς όπου είναι πλειοψηφία οι δυνάµεις
οι δικές σας, το Οικονοµικό Επιµελητήριο ή κάποιον άλλο να
κάνει µια ηµερίδα, να συζητήσουµε αναλυτικά τα θέµατα της φορολογίας, να συζητήσουµε τις επιβαρύνσεις, να συζητήσουµε για
τη βάρβαρη µνηµονιακή επέλαση στον τοµέα της φορολογίας,
να συζητήσουµε ποιος επιβάρυνε και πώς αυτόν τον τόπο. Και
να συζητήσουµε επιτέλους γι’ αυτή την περίφηµη µεσαία τάξη
για την οποία ευτυχώς βέβαια ο Πρωθυπουργός πήρε µέτρα!
Έφερε το περίφηµο µέτρο, όταν κάποιος κάνει δωρεά µέχρι
800.000 ευρώ, να µην πληρώνει καθόλου φόρο!
Είναι ένα σηµαντικό δώρο, η µεσαία τάξη πανηγυρίζει γι’ αυτό
το ζήτηµα! Τα συµβολαιογραφεία έχουν µπλοκάρει, όλοι τρέχουν
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να τακτοποιήσουν αυτά τα ζητήµατα, διότι βεβαίως ενισχύει τη
µεσαία τάξη, καταλάβαµε ότι εννοείτε ότι η µεσαία τάξη έχει στην
άκρη περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητή περιουσία πάνω
από 150.000, που θα είναι αφορολόγητο, και τρέχει να κάνει µεταβιβάσεις και τα λοιπά! Πολύ σηµαντικό αυτό.
Ερώτηµα τώρα, για να καταλάβω, ερώτηµα που µου το έθεσε
φίλος λογιστής και µου είπε να το θέσω εδώ. Οι λογιστές, ξέρετε,
πλέον είναι ο κλάδος στον οποίο αν γίνει ειδικό γκάλοπ σε µια
από τις εταιρείες µε τις οποίες έχετε σχέση, θα έχετε τη µεγαλύτερη δηµοφιλία, κύριε Σταϊκούρα. Όλοι αγαπούν την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ειδικά την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών. Δεν είναι προσωπική η παρατήρηση.
Απλά να θυµίσω ότι οι λογιστές -µάλλον µερίδα των λογιστώνµαζί µε κάποιους άλλους κλάδους ήταν στην αιχµή του δόρατος
εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ.
Το ερώτηµα όµως που µου έθεσε ο φίλος λογιστής, ο οποίος
να σηµειώσω ότι στις εκλογές ψήφισε Νέα Δηµοκρατία γιατί θεωρούσε ότι ο «κακός» ΣΥΡΙΖΑ τού έκανε κακό, είναι το εξής. Μου
είπε λοιπόν: ένας εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα ο οποίος
παίρνει έναν µεγάλο µισθό χιλίων ευρώ τον µήνα -µεγάλο µισθό
µε τα δεδοµένα της αγοράς- δουλεύει ο άνθρωπος τρία-τέσσερα
χρόνια, δεν έχει αποθεµατικό από τις φορολογικές του δηλώσεις
και πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο 25.000 ευρώ. Θα πληρώσει
για ένα µέρος αυτής της αγοράς φόρο, διότι θα φορολογηθεί µε
τεκµήριο, δεν καλύπτεται από τις φορολογικές του δηλώσεις η
αγορά αυτή. Δεν έχει πλούσιο πατέρα ή πλούσιο παππού να του
κάνει µια δωρεά. Ενώ ο γόνος µιας πλούσιας οικογένειας που
θέλει να πάρει το ακριβό κότερο των 400.000 ευρώ θα το πάρει
µε δωρεά που θα του κάνει ο γονέας του, χωρίς να πληρώσει
ευρώ φόρου! Και αυτό είναι η βοήθεια στη µεσαία τάξη! Αν κάνω
κάποιο λάθος στα στοιχεία παράκληση να ενηµερωθούµε, για να
έχουµε ακριβώς και να καταλάβουµε το τι είναι η ενίσχυση στη
µεσαία τάξη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όλα
λάθος!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Όλα λάθος; Να ακούσουµε λοιπόν
ακριβώς τα στοιχεία.
Ερχόµαστε στα του νοµοσχεδίου. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο περίεργα. Θα ξεκινήσω διαβάζοντας τι έλεγε η Νέα Δηµοκρατία το
2002. Το 2002 από ό,τι θυµάµαι ήσασταν στη Νέα Δηµοκρατία,
δεν ήσασταν σε άλλο πολιτικό χώρο. Παρακολουθούσατε τα τεκταινόµενα. Βεβαίως έχετε δικαίωµα στην αναθεώρηση, δεν είναι
κακό, αλλά εξηγήστε µας αν είχε λάθος η Νέα Δηµοκρατία τότε
ή τώρα.
Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος: «Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία
πιστεύουµε ότι το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είναι ένας
χρήσιµος οιονεί δικαστικός θεσµός και υπό προϋποθέσεις εκσυγχρονισµού της λειτουργίας του ακόµα πιο χρήσιµος και πιο
απαραίτητος, προκειµένου να υποστηριχθούν τα δικαιώµατα του
δηµοσίου και του ελληνικού λαού κατ’ επέκταση». Συνυπογράφω
πλήρως -πολύ σωστό- και θέλω να καταθέσω την εµπειρία µου
στο Υπουργείο Οικονοµικών είτε ως εργαζόµενος είτε ως συνδικαλιστής είτε ως αναπληρωτής Υπουργός, τη µεγάλη µου εκτίµηση και τη συνεισφορά του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
σε πολύ δύσκολες υποθέσεις, σε πολύ κρίσιµες καταστάσεις, όχι
σε σύνολο, διότι υπήρχαν και περιπτώσεις όπου είχαµε γεγονότα
που δεν τιµούν τη δηµόσια διοίκηση, αλλά είχαµε υπ’ όψιν -θέλω
να τονίσω- τη σηµαντικότητα αυτού του θεσµού και την ανάγκη
ενίσχυσής του.
Συνεχίζω να διαβάζω, λοιπόν, από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, διότι αυτό που είπε το συνυπογράφω πλήρως εγώ.
Προσέξτε λιγάκι, γιατί τώρα θα σας ρωτήσω αν εσείς το συνυπογράφετε. «Τα κάθε επιπέδου και βαθµίδος «τρωκτικά» του δηµοσίου χρήµατος, που βρίσκονται σε σχέση διαπλοκής, βρίσκουν
προνοµιακό χώρο ανάπτυξης όταν υφίσταται ελλιπής νοµική
υποστήριξη του δηµοσίου, το οποίο σε περιφερειακό επίπεδο
είναι αφηµένο σχεδόν ανυπεράσπιστο». Τονίζει, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτό το οποίο κάνετε εδώ. Το ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί περιφερειακά το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Εσείς τι
κάνετε; Αποδυναµώνετε το Νοµικό Συµβούλιο περιφερειακά.
Αυτό λοιπόν το συνυπογράφετε ή έχει αλλάξει κάτι από τότε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Όπως επίσης σε ό,τι αφορά το ζήτηµα αυτό της περιφέρειας
είναι ανάγκη να υπάρξει αυτό το πλήρες σε όλη την επικράτεια
αποτελεσµατικό δίκτυο υπεράσπισης των δικαιωµάτων του δηµοσίου, για να γίνει σεβαστή η νοµιµότητα από τους περιφερειακούς σατραπίσκους, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται και για να
περιοριστεί η διαπλοκή και η διαφθορά που έχει πνίξει τα πάντα
και έχει απλώσει παντού τα πλοκάµια της». Θα ήθελα, λοιπόν, να
ακούσω την άποψή σας για αυτό το ζήτηµα, όπως επίσης για
αυτό που διατυπώνει ο τότε εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
για ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα του νοµοσχεδίου, για τις υπερεξουσίες του Προέδρου, όπου λέει: «Το νοµοσχέδιο που συζητούµε διαπνέεται από απολυταρχική αντίληψη και αυταρχισµό.
Θυµίζει -και δεν είναι υπερβολή- διάταγµα των Βαυαρών αντιβασιλέων. Καθιερώνει την ενός ανδρός αρχή και πολλά άλλα». Και
επειδή δεν θέλω να δηµιουργήσω πρόβληµα, λέγοντας ονόµατα
Υπουργών της Κυβέρνησης, παριστάµενος τότε Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, πατέρας τωρινού Υπουργού -υπήρχε και
άλλος που µίλησε, αλλά να µη δηµιουργήσω τώρα προβλήµατα
εν όψει πολιτικών εξελίξεων- πετάγεται και λέει τη λέξη «γκαουλάιτερ».
Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που λέγατε τότε ως Νέα Δηµοκρατία υπάρχει δυστυχώς και σε αυτό το νοµοσχέδιο. Σας το
ανέλυσε και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων η εισηγήτριά µας και εγώ, στην εισήγηση. Πιστεύουµε στην ενίσχυση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όχι στη λογική των υπερεξουσιών του Προέδρου, σε όσα αναφέρετε για τη µειοψηφία, στο
θέµα της καταπάτησης του Ευρωπαϊκού Δικαίου για διαφάνεια
στη διοίκηση, σχετικά µε τη διατύπωση της µειοψηφίας, στο δικαίωµα της προσωπικότητας, στο «παράθυρο» για ιδιωτικοποιήσεις που ανοίγετε µε το κλείσιµο των γραφείων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ελάχιστο χρόνο θα χρειαστώ ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Κλείνοντας θέλω να πω για το ζήτηµα των τροπολογιών, διότι
δεν υπάρχει χρόνος να πω κάτι άλλο.
Μια κουβέντα θα πω για τον προλαλήσαντα Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας. Αλήθεια, δεν βλέπω πολλούς Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας σήµερα στην Αίθουσα. Δεν ξέρω αν σηµαίνει
κάτι αυτό ή αν είναι απλά η υποχρέωσή τους για κάπου αλλού.
Εµείς πάντως ήµασταν από την αρχή της διαδικασίας πολύ περισσότεροι εδώ. Επειδή καταγγέλλει εµάς για το ζήτηµα των
αδιόριστων επιτυχόντων -δεν θέλω να το καταθέσω στα Πρακτικά- υπάρχει ερώτηση Βουλευτίνας της Νέας Δηµοκρατίας για
το ζήτηµα αυτό. Μήπως είναι δάκτυλος συριζαϊκός και αυτός;
Όχι.
Θέλω να τονίσω ένα θετικό στοιχείο, κύριε Υπουργέ και ένα
αρνητικό.
Ένα θετικό στοιχείο του Υπουργείου Οικονοµικών είναι ότι
έφερε σε διαδικασία διαλόγου αυτό το νοµοσχέδιο, µια διαδικασία διαλόγου που έκλεισε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Δηλαδή αυτά που ακούστηκαν στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων σε τέσσερις συνεδριάσεις, είτε τα είπαµε είτε όχι,
πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Δεν είδαµε να αξιοποιείται τίποτα.
Λέµε το αρνητικό τώρα. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ.
Έχετε «επιτελικό» κράτος. Είσαστε η «κυβέρνηση των αρίστων»,
είσαστε η «καλύτερη κυβέρνηση των διακοσίων πενήντα χρόνων», έχετε τόσα ικανά στελέχη. Τελείωσε η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων χτες το απόγευµα και από τις 9 η ώρα χθες το
βράδυ µέχρι τις 10.30’ καταθέτατε τροπολογίες είκοσι πέντε συνολικά άρθρων για τα πάντα και µέσα σε αυτά για τη Διεθνή
Ολυµπιακή Ακαδηµία, για περίεργες αναθέσεις, για µια σειρά
από ζητήµατα. Εξηγήστε µας, αυτή είναι η ορθή νοµοθέτησή σας
και αυτό είναι το επιτελικό κράτος και το µεγάλο σας ενδιαφέρον
για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου;
Απαντήστε επίσης, κύριε Υπουργέ, και σε µία τελευταία ερώτηση διότι βλέπω δίπλα σας και τον παριστάµενο κ. Βορίδη µε
τον οποίον έχουµε ιδεολογικό χάος και διαφορές, αλλά τη νοµική
του επάρκεια την καταλαβαίνω και την καθοµολογώ. Εγώ οικονοµολόγος είµαι. Το θεωρείτε λογικό σε ένα νοµοσχέδιο για το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους η Επιστηµονική Υπηρεσία της
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Βουλής να φέρνει είκοσι µία παρατηρήσεις για τα άρθρα, είκοσι
µία παρατηρήσεις σε είκοσι ένα άρθρα και να µην ακούµε τίποτα
από τους εισηγητές σας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ούτε από
εσάς.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ:…ή από οποιονδήποτε άλλον από την
κυβέρνηση;
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης.
Θέλετε να κάνετε τώρα την τοποθέτησή σας; Πόσο χρόνο θα
χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Νοµίζω ότι
θα είµαι πολύ σύντοµος, κυρία Πρόεδρε. Στην κρίση σας κιόλας,
όπως νοµίζετε.
Δύο θέµατα εγώ θέλω να αναπτύξω. Το ένα θέµα έχει να κάνει
µε το άρθρο 11 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1073 και ειδικό 172.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Αυτό αφορά την παράταση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, συµβασιούχων που απασχολούνται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και που έχουν προσληφθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 74
του ν.4745/2020 για τις ανάγκες της αντιµετώπισης της πανδηµίας. Αυτές έχουν παραταθεί ήδη και ορισµένες εξ αυτών λήγουν
έως 30-9-2021. Δίνουµε µια τρίµηνη παράταση στη διάρκειά τους
µέχρι τις 31-12-2021.
Θέλω όµως να διευκρινίσω από τώρα ότι αυτή είναι η τελευταία παράταση και το λέω αυτό προς πάσα κατεύθυνση. Δεν
πρόκειται να υπάρξει άλλη ανανέωση των συµβάσεων αυτών. Η
παράταση δίνεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου και αυτή θα είναι η τελευταία παράταση των συγκεκριµένων συµβάσεων.
Θέλω επίσης να αναφερθώ σε µια τροπολογία και συγκεκριµένα στη µε γενικό αριθµό 1069 και ειδικό 168, την οποία υπογράφουν αρκετοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία προτείνει
έναν τρόπο αντιµετώπισης ενός ζητήµατος το οποίο είχε ανακύψει και πέρυσι. Θα πω ποιο είναι το ζήτηµα. Αφορά σχολικές καθαρίστριες το θέµα και το ζήτηµα είναι το εξής. Όπως γνωρίζετε
-ή ενδεχοµένως δεν γνωρίζετε, γι’ αυτό ενηµερώνω- πριν από
ρυθµίσεις που έφερε η δική µας Κυβέρνηση οι σχολικές καθαρίστριες προσλαµβάνονταν κάθε χρόνο µε συµβάσεις έργου.
Υπήρξε µια θέση της παρούσας Κυβέρνησης -και ρυθµίστηκε
από τους προκατόχους στο Υπουργείο Εσωτερικών µου κ. Θεοδωρικάκο και τον κ. Λιβάνιο- όπου συµφωνήσαµε όλοι –ελπίζω
όλοι- ότι οι συµβάσεις έργου ήταν ένα εκµεταλλευτικό καθεστώς
για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους και εργαζόµενες. Γιατί
ήταν ένα κακό καθεστώς; Διότι προφανώς δεν υπήρχε κανένα
έργο. Υπήρχε µια παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία δινόταν στο πλαίσιο συµβάσεων εργασίας στην πραγµατικότητα.
Με την κατασκευή, όµως, των συµβάσεων έργου ουσιαστικά
οι εργαζόµενοι αυτοί δεν µπορούσαν να έχουν τις προβλεπόµενες από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία καλύψεις. Αυτό
αφορούσε το καθεστώς των αδειών τους, αφορούσε το καθεστώς των ασφαλιστικών τους καλύψεων, αφορούσε µια σειρά
από ζητήµατα, ενδεχοµένως το καθεστώς των αποζηµιώσεών
τους σε περίπτωση διακοπής της συµβάσεως εργασίας και
λύσης. Αφορούσε µία σειρά λοιπόν από ρυθµίσεις και έµεναν
αυτοί οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι και εργαζόµενες ακάλυπτοι.
Ήρθε πέρυσι µε διάταξή µας, το 2020, και ρύθµισε το ζήτηµα
αυτό και είπαµε όχι πια συµβάσεις έργου, αλλά συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, διάρκειας ίσης µε τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Άρα λοιπόν µετέπεσαν αυτοί οι εργαζόµενοι από
ένα εκµεταλλευτικό καθεστώς σε ένα καθεστώς εργασιακής κανονικότητας. Αυτό δεν ήταν αδάπανο. Από 55 εκατοµµύρια που
έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ για δαπάνη για τις σχολικές καθαρίστριες, το κόστος αυτό ανέβηκε στα 87 εκατοµµύρια και το ανέλαβε ο κρατικός προϋπολογισµός.
Σωστά έγινε αυτό; Σωστά. Όµως η προτεινόµενη τροπολογία
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αντιµετωπίσει ένα
θέµα που ανέκυψε και πέρυσι και αυτό είναι ότι σε έναν συνολικό
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αριθµό δεκαπέντε χιλιάδων καθαριστριών, φέτος και πέρυσι -πέρυσι λίγο περισσότερες, φέτος λίγο λιγότερες- υπάρχουν είκοσι
πέντε ή είκοσι επτά καθαρίστριες, οι οποίες πράγµατι εργάζονταν για σηµαντικό χρονικό διάστηµα σε σχολεία, οι οποίες είναι
αλλοδαπές, και εξαιτίας των συνταγµατικών προβλέψεων, που
δεν επιτρέπουν την πρόσληψη αλλοδαπού στο δηµόσιο, δεν µπορούν τώρα να προσληφθούν.
Αυτό είναι το ζήτηµα το οποίο έχει ανακύψει. Πού εστιάζεται
το ζήτηµα αυτό; Στον Δήµο Αθηναίων. Είπα λοιπόν τον αριθµό,
είπα και το πρόβληµα.
Πέρυσι, πράγµατι η Κυβέρνηση, επειδή ήταν καινούργια η διάταξη που εισήχθη τότε και η αλλαγή του νοµικού καθεστώτος,
πέρασε µια τροπολογία -το πρότεινε η Κυβέρνηση και δέχτηκε
µια τροπολογία- όπου η τροπολογία αυτή για ένα έτος διατηρούσε, ειδικώς για αυτές τις εργαζόµενες το καθεστώς της σύµβασης έργου για να µπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται.
Ξεκαθαρίστηκε ότι αυτό είναι µια µεταβατική διάταξη, µια διάταξη προσαρµογής. Γιατί; Διότι στην πραγµατικότητα η διάταξη
διασπάει αυτή τον κανόνα που έχουµε θέσει και ο κανόνας είναι
ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν γι’ αυτούς τους εργαζόµενους συµβάσεις έργου για όλους τους λόγους που προείπα.
Η πρόταση που κάνουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα είναι
να επαναλάβουµε την περσινή διάταξη και για φέτος. Το ερώτηµα το δικό µου είναι γιατί και για φέτος; Και για του χρόνου;
Και για πάντοτε; Άρα ποιο είναι το νόηµα εδώ της προσωρινότητας; Δεν έχει κανένα νόηµα. Η διάταξη είχε χρονικό πλαίσιο ήδη
από πέρυσι. Άρα έπρεπε αυτό το ζήτηµα να έχει τακτοποιηθεί ή
ρυθµιστεί.
Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν να διασπούµε συνεχώς τη νοµοθεσία και µάλιστα στην πραγµατικότητα διατηρώντας και προτείνοντας ως λύση ένα καθεστώς νοµικό, το οποίο όλοι ξέρουµε
ότι είναι κακό και συµφωνούµε ότι είναι κακό.
Άρα κατανοώντας από τη µια µεριά το πρόβληµα, αλλά από
την άλλη λέγοντας ότι δεν µπορεί να υπάρξει διάσπαση νοµοθεσίας για το ζήτηµα αυτό, η απάντησή µου -και αυτό προτείνω,
κύριε Υπουργέ, να κάνετε- είναι να απορρίψουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Δεν είναι δουλειά µου να παρέχω νοµικές συµβουλές και να
παρέχω σε πολίτες νοµικές συµβουλές και µάλιστα σε πολίτες
που έχουν εκπροσώπηση από συνηγόρους, οι οποίοι ευχερώς
κάνουν τοποθετήσεις, µάλλον πολιτικού χαρακτήρα, αλλά φαίνεται ότι δεν παρακινούν τους εντολείς τους να κάνουν αυτά που
πρέπει να κάνουν, για να διαφυλάξουν τα δικαιώµατά τους. Θα
κάνω σήµερα µια εξαίρεση, γιατί κατά τη γνώµη µου η λύση υφίσταται.
Ο Δήµος Αθηναίων έχει πάρει µια θέση και λέει ότι έχει δυνατότητα και χρειάζεται να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες των συγκεκριµένων. Αυτό λέει ο Δήµος Αθηναίων, ιδίοις δαπάναις, έχει
αυτή τη δυνατότητα. Το νοµικό πλαίσιο υφίσταται και δεν χρειάζεται καν να το πειράξουµε και δεν χρειάζεται καµµία τροπολογία. Γιατί; Διότι στο πλαίσιο της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας,
δηµόσιας σύµβασης, έχουµε εφαρµογή για τα δηµοτικά κτήρια
και για υπηρεσίες καθαριότητας των δηµοτικών κτηρίων του
ν.4440/2016, νόµος µε τον οποίο οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ είµαι
βέβαιος ότι είναι εξοικειωµένοι. Και συγκεκριµένα, µε το άρθρο
20 του ν.4440/2016 υπάρχει η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης
της υπηρεσίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ.
Άρα λοιπόν, αντί για όλα αυτά, που διασπούν το νοµικό µας
σύστηµα, που διασπούν την ακεραιότητα της λειτουργίας του και
που ουσιαστικά επαναλαµβάνουν διατάξεις που τις έχουµε καταδικάσει ως κακές διατάξεις για τους εργαζόµενους, υπάρχει
µια πάρα πολύ απλή και εύκολη λύση, που διαφυλάσσει και τις
θέσεις εργασίας αλλά και την ακεραιότητα του νοµικού συστήµατος.
Θα έλεγα, λοιπόν, περισσότερο πρέπει να κατευθυνθούν οι νοµικοί παραστάτες των συγκεκριµένων σε λύσεις οι οποίες είναι
δηµιουργικές, παραγωγικές και υπάρχουν µες στο νοµικό µας
σύστηµα και δίνουν λύσεις στους εργαζόµενους, παρά να προτείνουν τροπολογίες οι οποίες αναπαράγουν απαράδεκτα καθεστώτα, στα οποία η Κυβέρνησή µας ήρθε και έδωσε τέλος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, τον λόγο σάς παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο για να κάνει µια παρέµβαση δύο λεπτών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάνει άλλη παρέµβαση
σήµερα.
Θα ήθελα να απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο κ. Αλεξιάδη,
γιατί προσπάθησε ατυχώς για τον ίδιο, να δηµιουργήσει εντυπώσεις, σφάλοντας και στις τρεις ενότητες της οµιλίας του. Απέτυχε και εξηγούµαι. Έφερε ένα παράδειγµα ενός νέου παιδιού
που αµείβεται µε χίλια ευρώ και ξαφνικά έκανε ένα άλµα σε µια
οικογένεια µε κότερα. Ξεχάσατε κάτι πολύ βασικό. Αυτό το νέο
παιδί, το οποίο µπορεί να θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο όπως
είπατε, έχει και γονείς που µπορεί να θέλουν να του δώσουν 500
ευρώ, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ για να πάρει το αυτοκίνητο. Αυτό
φορολογούνταν µέχρι τώρα αυτοτελώς µε 10%. Από 1η Οκτωβρίου δεν φορολογείται. Άρα διευκολύνουµε τα χαµηλά εισοδήµατα, τα µεσαία εισοδήµατα και στην κινητή περιουσία, βασικό
σηµείο διαφοροποίησης, το οποίο το λησµονήσατε εσκεµµένα.
Δεύτερον, κάνατε πάλι ένα άλµα εικοσαετίας. Μας είπατε εδώ
για εξαιρετικούς συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας που έχουν
κοσµήσει αυτή την Αίθουσα, τι έλεγαν πριν από είκοσι χρόνια για
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Τα προσυπογράφω και εγώ
αυτά, µε µια βασική διαφορά. Ότι αυτά τα είκοσι χρόνια -βεβαίως
εσείς σαν κόµµα είστε κολληµένοι στο παρελθόν- έχουν υπάρξει
πολλές αλλαγές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βασικός
πυρήνας του νοµοσχεδίου είναι η ψηφιακή µεταρρύθµιση. Ψηφιακή µεταρρύθµιση τι σηµαίνει; Ότι µπορεί να γίνουν κάποιες
εργασίες µε πολύ καλύτερο, πολύ πιο αποτελεσµατικό τρόπο σε
σχέση µε αυτό που γινόταν πριν από είκοσι χρόνια. Άρα ουσιαστικά να διευκολυνθεί η κοινωνία, να διευκολυνθεί ο πολίτης και
να γλυτώσει και το κράτος χρήµατα, πόρους. Αυτό το λησµονήσατε. Είκοσι χρόνια πριν µε σήµερα είναι πολύ διαφορετική η Ελλάδα και ο κόσµος.
Τρίτον, είπατε µε στόµφο ότι η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής έκανε είκοσι µία παρατηρήσεις τις οποίες δεν σχολιάσαµε. Κατ’ αρχάς δεν σχολίασε ούτε η εισηγήτρια σας, δεν σας
έκανε εντύπωση; Αλλά επειδή δεν θέλω να δηµιουργούνται εντυπώσεις, θα σας διαβάσω τις παρατηρήσεις να δούµε πόσο ουσιαστικές είναι, αν τις διαβάσατε. Γιατί για να λέτε από το Βήµα
της Βουλής τοποθετηθείτε, πάει να πει ότι είναι ουσιώδεις.
Παρατήρηση άρθρο 4, κύριε Βορίδη. Καλό θα ήταν να διαγράψετε τη λέξη «αυτό».
Άρθρο 27. Θα µπορούσε ενδεχοµένως για λόγους νοµοτεχνικούς να αναδιατυπωθεί η πρόταση.
Άρθρο 27 και 31. Θα ήταν ενδεδειγµένο για λόγους σαφήνειας, να προσθέσετε τη λέξη «αυτό».
Άρθρο 32. Η φράση «που η νοµική του υπηρεσία διεξάγεται
από το ΝΣΚ», θα ήταν ενδεδειγµένο να αντικατασταθεί από τη
φράση «του οποίου η νοµική υποστήριξη διασφαλίζεται από το
ΝΣΚ». Αυτές είναι οι ουσιώδεις αλλαγές που λέτε;
Άρθρο 63. Παρατηρείται ότι οι σχετικές διατάξεις δεν ρυθµίζουν µια υποπερίπτωση για µεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήµιο της ηµεδαπής.
Άρθρο 64. Θα ήταν ενδεχοµένως ενδεδειγµένο, για λόγους
σαφήνειας, αντί «ο δόκιµος δεν πρέπει να µονιµοποιηθεί» να
πούµε «ο δόκιµος δικαστικός πληρεξούσιος δεν πρέπει να µονιµοποιηθεί». Οι ουσιώδεις διαφορές!
Πάµε παρακάτω άρθρο 70. Κύριε Βορίδη, θα ήταν ενδεχοµένως ενδεδειγµένο, για λόγους σαφήνειας να διαγραφεί η φράση
«για κάθε συνέπεια».
Άρθρο 81 θα ήταν ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους σαφήνειας, µετά τη λέξη «διευθυντής», να προστεθεί η λέξη «των».
Για αυτά µας λέτε ότι δεν τοποθετηθήκαµε.
Άρθρο 84. Θα ήταν ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους
σαφήνειας, η φράση «πάνω από» να αντικατασταθεί από τη λέξη
«τις».
Άρθρο 90. Θα ήταν ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους
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σαφήνειας, στη φράση «αν τα στοιχεία», µετά τη λέξη «αν» να
προστεθεί η λέξη «από», και η φράση «πιθανολογούν τη» να αντικατασταθεί από τη φράση «πιθανολογείται η». Για αυτά µας
µέµφεστε;
Άρθρο 93. Θα ήταν ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, η λέξη «κρίνεται» να αντικατασταθεί από τη λέξη «εξαρτάται».
Άρθρο 94. Θα ήταν ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους
σαφήνειας, η λέξη «συλλαµβάνεται» να αντικατασταθεί από τη
φράση «έχει συλληφθεί».
Άρθρο 98. Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους
σαφήνειας η λέξη «αναφέρει» να αντικατασταθεί από τη λέξη
«περιλαµβάνει».
Άρθρο 117. Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, η φράση
«ασκείται από το» να αντικατασταθεί από τη φράση «ανήκει στο».
Τώρα, συνεπώς, αποδεικνύεται γιατί ούτε εσείς δεν µιλήσατε
γι’ αυτές τις αλλαγές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσακαλώτο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα από γνωστά ρητά του Όσκαρ Ουάιλντ, µιλώντας για την
αγγλόφωνη Ευρώπη -ήταν Ιρλανδός- είναι ότι µοιάζουµε τόσο
πολύ µε τους Αµερικάνους, εκτός από τη γλώσσα. Ήταν απαξιωτικός για τα αγγλικά των Αµερικάνων. Παρ’ όλα αυτά, θα µου επιτρέψετε να αρχίσω µε µια αµερικανιά.
Η Νέα Δηµοκρατία doesn’t do sorry. Σε ευγενική µετάφραση,
η Νέα Δηµοκρατία δεν το έχει το «συγγνώµη».
Ακούσαµε πριν τον κ. Πλεύρη να λέει ότι ήδη απολογήθηκε γι’
αυτό που του είπα ότι είπε για τους µετανάστες και για το σύστηµα υγείας. Μόνο που η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» σε αυτό που αναφέρεται λέει για τους πυροβολισµούς, δεν λέει γιατί οι γιατροί δεν
πρέπει να δίνουν υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες. Ένα συγγνώµη θέλαµε, δεν το πήραµε. Ούτε από τον κ. Μπογδάνο πήραµε συγγνώµη για να είµαστε ειλικρινείς. Ήταν πολύ σοβαρό
αυτό που έκανε ο κ. Μπογδάνος. Δεν νοµίζω ότι στο CDU που
έχουν εκλογές τώρα θα µπορούσε να σταθεί Βουλευτής που
έκανε ανάρτηση ονόµατα παιδιών τεσσάρων και πέντε χρονών.
Δεν θα µπορούσε να σταθεί! Πραγµατικά, έπρεπε ο Πρωθυπουργός να ζητήσει συγγνώµη και να πάρει πιο ριζικά µέτρα. Εκτός
αν δεν το θεωρείτε, κύριε Σταϊκούρα, διολίσθηµα προς την ακροδεξιά αυτό που έγινε. Πάµε, όµως, τώρα στα δικά µας.
Λέγατε πριν από τις εκλογές για τους είκοσι επτά φόρους που
έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον φόρο για τα πλαστικά που µετά εσείς
το ενισχύσατε και καλώς γιατί ήταν και ευρωπαϊκή οδηγία, είναι
µέρος της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, για τον φόρο
πολυτέλειας για τα σκάφη και τις πισίνες. Τόσο άδικος φόρος
ήταν αυτός; Για ότι ο συντελεστής για όποιον έχει ενοίκια, συνολικό εισόδηµα πάνω από 35.000 ευρώ πρέπει να αυξηθεί ο
φόρος. Αλήθεια; Ακόµη και ο κ. Σκυλακάκης λέει, κύριε Σταϊκούρα, ότι πρέπει να είµαστε κεϋνσιανοί στην ύφεση. Διαφωνεί
όταν δεν είµαστε σε ύφεση. Το βασικό του κεϋνσιανισµού στην
ύφεση είναι ότι δεν ενισχύουµε τους ραντιέρηδες, άλλους πρέπει
να ενισχύσουµε.
Πάµε στα πιο κοντινά, για την περίφηµη συζήτηση που έχουµε
για τις γονικές παροχές και το αφορολόγητο που πάει από
150.000 ευρώ στις 800.000 ευρώ. Κατ’ αρχάς, εδώ υπάρχει ένα
συγγνώµη που χρειαζόταν και µια εντιµότητα. Λέει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ότι η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού
έχει ακίνητη περιουσία πάνω από 150.000 ευρώ. Βγαίνω εγώ,
µετά βγαίνει και ο Αλέξης και λέµε ότι µε τα στοιχεία που έχουµε
εµείς και τα στοιχεία που παρουσίασε το 2019 η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ακίνητη περιουσία
πάνω από 150.000 ευρώ είναι 13%. Και το λέω αυτό γιατί ο κ. Οικονόµου είχε την καλοσύνη να µου αναφέρει ότι δεν καταλαβαίνω ποια είναι η µεσαία τάξη.
Να συµφωνήσουµε ότι το 13%, το πιο πάνω κοµµάτι, δεν µπορεί να είναι η µεσαία τάξη. Τότε τα ελληνικά µου είναι χειρότερα,
κύριε Βορίδη, απ’ ό,τι νόµιζα, και δεν καταλαβαίνω τι σηµαίνει
13% ή δεν καταλαβαίνω τι είναι µεσαία τάξη. Όµως, πάνω από
το 13% µάλλον δεν µπορεί να είναι µεσαία τάξη.
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Να συµφωνήσουµε όµως ότι οφείλετε µια απάντηση; Λάθος
είναι τα στοιχεία; Έχετε άλλα στοιχεία από αυτά που έχουµε εµείς
και είναι δηµοσιευµένα; Πώς µπορεί να προωθηθεί ένας διάλογος
όταν σας κάνουµε αυτή την κριτική, ότι έκανε λάθος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος; Ο κ. Τσίπρας είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι
δεν θα γινόταν ένα θέµα για 250.000 ή 200.000. Άρα επιµένετε
εσείς στις 800.000 και επιµένετε να µη µας απαντήσετε.
Αλήθεια, έχετε διαβάσει εσείς τον Πικετί. Συµµετέχετε σε αυτή
την παγκόσµια συζήτηση για την ανισότητα του πλούτου που είναι
όχι µόνο ένα οικονοµικό, κοινωνικό ζήτηµα, ότι δεν έχουµε αρκετά
χρήµατα παντού για να χρηµατοδοτήσουµε το κοινωνικό κράτος,
αλλά είναι και αντιαναπτυξιακό; Είναι µια πολύ µεγάλη συζήτηση.
Και εσείς δεν φαίνεται να συµµετέχετε καθόλου σε αυτό. Και σας
ρωτάω ευθέως: Υπάρχει πρόβληµα ανισότητας πλούτου στην παγκόσµια οικονοµία, στην ευρωπαϊκή οικονοµία, στην ελληνική οικονοµία; Είναι πρόβληµα αυτό; Ή ο Πικετί και όλοι οι άλλοι που το
συζητάνε είναι εκτός πραγµατικότητας; Ή πιστεύετε στο trickledown, ότι θα γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι και κάποια στιγµή
θα το δουν οι φτωχότεροι; Ποια είναι η άποψή σας;
Και βέβαια, δεν είναι µόνο αυτό. Είναι και η ανισότητα στο εισόδηµα. Όταν κάποιος που παίρνει 1.200 ευρώ συνολικά τον µήνα
από το συνολικό σας πακέτο και κερδίζει 16 ευρώ, ενώ άµα παίρνει
5.000 ευρώ κερδίζει 275 ευρώ, αυτό θα τείνει να µειώσει τις ανισότητες στο εισόδηµα ή θα τις αυξήσει; Ποια είναι η άποψή σας;
Θέλω να ξέρω. Αυτή είναι µια σοβαρή ερώτηση.
Εµείς δεν αµφισβητούµε ότι θα υπάρχει ανάπτυξη και το 2022
και το 2023. Υπήρχε ανάπτυξη και πριν από το 2009. Εµάς µας ενδιαφέρει η βιωσιµότητα και η δικαιοσύνη. Στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ
µειώσαµε τις ανισότητες -επίσηµα στοιχεία- µειώσαµε τη φτώχεια,
µειώσαµε την παιδική φτώχεια. Είχατε και µια συµβολή εσείς στο
τελευταίο εξάµηνο του 2019. Και ήσασταν πολύ ευγενικός. Είπατε
ότι συµβάλαµε εγώ και ο κ. Τσακαλώτος σε αυτές τις µειώσεις,
στην ανισότητα της φτώχειας.
Η ερώτηση είναι πολύ ξεκάθαρη: Από το συνολικό σας πακέτο,
τα δύο χρόνια, τι προβλέπετε το 2022, το 2023, το 2024; Απαντήστε µας όσο µπορείτε. Έχετε στην Κυβέρνηση τον κ. Τσακλόγλου
που είναι ένας εξαιρετικός οικονοµολόγος των ανισοτήτων της
φτώχειας. Αυτή είναι η βασική του συµβολή στην επιστήµη. Θέλουµε να µας πείτε τι προβλέπετε. Διότι εµείς προβλέπουµε ότι
όταν έρχεστε και δεν αυξάνετε σοβαρά τον κατώτατο µισθό, όταν
µειώνετε τις συλλογικές συµβάσεις, όταν κάνετε αυτή την ευελιξία
στην αγορά εργασίας ο βασικός στόχος είναι η συµπίεση των µισθών. Άρα προβλέπετε ότι κάνω λάθος, ότι αυτά τα µέτρα τα πήρατε για να συµµετέχει περισσότερο στο µερίδιο της εργασίας
στο εθνικό εισόδηµα; Γι’ αυτό τα πήρατε αυτά τα µέτρα;
Να µας πείτε λοιπόν, όπως καµµιά φορά καταθέτουµε στην Κοµισιόν πρόβλεψη για τα κοινωνικά, να καταθέσετε εδώ τι περιµένετε για τις ανισότητες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μπορείτε
να µου πείτε ξανά τα ποσά που αναφέρατε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είπα ότι κάποιος οι οποίος έχει
1.200 ευρώ κερδίζει 16 ευρώ και κάποιος που έχει 3.000 ευρώ κερδίζει 275 ευρώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είπατε κάποια ποσοστά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τώρα, µη µε διακόπτετε. Θα έρθω
στο τέλος να µου πείτε τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, µην
τον διακόπτετε. Αν θέλετε µετά στο τέλος, µπορείτε να τον ρωτήσετε.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και
χρόνο από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Τσακαλώτο. Μπορείτε να συνεχίσετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εδώ, υπάρχει µία µάχη ανάµεσα
σε δύο κόσµους, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και του
Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συµµαχία. Υπάρχουν διαφορές εντός της φορολογίας, δηλαδή, ποιες φοροαπαλλαγές θα κάναµε εµείς. Σας δίνω ένα παράδειγµα: Εµείς θεωρούµε πιο σωστό
αντί την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης να είναι µε κάποιο
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πλαφόν 40.000, αλλά για όλους, και συνταξιούχους και του δηµοσίου τοµέα και κλιµακωτά από εκεί και πάνω, παρά να δίνετε µόνο
στους ιδιωτικούς τοµείς. Εµείς δεν θα το κάναµε µέχρι τις 800.000.
Αν θέλετε διευκρινίστε αν έχουµε δίκιο, ότι αυτό µπορεί να είναι
τρία εκατοµµύρια διακόσια αν είναι δύο γονείς µε δύο παιδιά και
ο κάθε γονέας δίνει από ένα σπίτι σε κάθε παιδί. Δεν έχουµε διευκρίνιση. Δεν θα ήταν προτεραιότητα για εµάς αυτό το πράγµα.
Όµως, εκτός αυτού έχουµε την άποψη ότι λόγω της τριπλής
κρίσης, οικονοµικής, υγειονοµικής, κλιµατικής, χρειαζόµαστε µια
διαφορετική ισορροπία ανάµεσα σε µειώσεις φόρων και αύξηση
δαπανών. Διότι έχουµε καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει σε αυτόν
τον κόσµο µετά από την υγειονοµική κρίση και την ανάγκη να επενδύσουµε στο σύστηµα υγείας. Έχουµε καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει µε την κλιµατική κρίση και άρα πρέπει να επενδύσουµε στην
αντιµετώπιση αυτής της κρίσης και όχι να προστατεύουµε τους
καταναλωτές από τις αυξήσεις τιµών στην ενέργεια παίρνοντας
από ταµεία που υπάρχουν γι’ αυτούς που έχουν δικαίωµα ρύπων,
αλλά µε νέα χρήµατα από τον δηµόσιο τοµέα, για να δείξουµε
πραγµατικά πόσο σηµαντική είναι η αλλαγή που αντιµετωπίζουµε.
Νοµίζω ότι πραγµατικά έχετε κάνει ένα συστηµικό λάθος. Θεωρήσατε ή ελπίζετε ότι και η υγειονοµική κρίση και η οικονοµική
κρίση και η κλιµατική κρίση είναι παροδική και άρα δεν πρέπει να
αλλάξετε καθόλου τις ιδέες που έχετε για τις προτεραιότητες της
κοινωνικής, οικονοµικής και κλιµατικής πολιτικής. Και αυτό είναι
κάτι που θα φανεί ότι είναι πολύ µεγάλο λάθος, καθώς πάµε στο
µέλλον.
Για το νοµοσχέδιο θα ήθελα να πω ότι όπως είπε και ο προηγούµενος οµιλητής, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, έχουµε µια πολύ καλή
εµπειρία µε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Θεωρούµε ότι ως
οργανισµός είναι πολύ σοβαρός. Έχει πάρα πολλά καλά στελέχη.
Εγώ είχα άψογη συνεργασία και µε τον πρόεδρο και µε τους ανθρώπους που ήταν µέσα στο Υπουργείο.
Εµείς, όπως ξέρετε, έχουµε κάποιες αντιρρήσεις για τις υπερεξουσίες. Μου είπατε ότι θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές γι’ αυτές
τις υπερεξουσίες. Η απάντησή σας στην επιτροπή δεν µε κάλυψε
αρκετά, δηλαδή ότι πάντα έτσι έκανε. Τι απάντηση είναι αυτή. Αν
θεωρούµε ότι υπάρχουν υπερεξουσίες, όταν έχει αλλάξει το µοντέλο διακυβέρνησης, θα ήταν µια τεράστια ευκαιρία να το αλλάξουµε αυτό και να φέρουµε αλλαγές που είναι πιο συµµετοχικές,
πιο συλλογικές ακόµα και στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Παραµένει µεγάλη η αντίδρασή µας στο δικαίωµα της µειοψηφίας να µπορούν να δηµοσιευτούν οι αντιρρήσεις που έχουµε
στην απόφαση. Εγώ ουσιαστικά -µπορεί να µου το πείτε αργότερα- δεν έχω καταλάβει και ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει
αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ν’ αλλάξει αυτό. Σεβόµαστε
ότι το αλλάξετε µε τα τρία τέταρτα -αν δεν κάνω λάθος- απόφαση για να µπορεί να δηµοσιευθεί. Δεν νοµίζω, όµως, ότι µπορούµε να το ψηφίσουµε χωρίς κάποιες πολύ σηµαντικές αλλαγές
που δεν τις προβλέπει.
Επιστρέφω στο κυρίαρχο αφήγηµα µετά από τη ΔΕΘ.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, ήµουν πολύ προνοµιούχος
εχθές γιατί πήγα σε µια παράσταση στο Ηρώδειο, στον Προµηθέα Δεσµώτη. Ήταν και ο αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης εκεί. Ήταν ένα εξαιρετικό έργο, µε φοβερή µετάφραση
από τον Μπλάνα, µε µία εξαιρετική σκηνοθεσία από τον κ. Μπινιάρη, µε µουσική του Σιώτα και τον εντυπωσιακό Στάνκογλου
και άλλους ηθοποιούς.
Εκεί, υπήρχαν δύο πλευρές σε αυτό το έργο. Από τη µια µεριά
υπήρχε η βία, η επιβολή, η αυθαιρεσία, η τυραννία, η καταπάτηση της ελπίδας, η καταστολή και η ακινησία της εξουσίας.
Δεν ξέρω αν ο κ. Σκυλακάκης κατάλαβε κάποια απ’ αυτά που
ήταν στο έργο. Από την άλλη, υπήρχε το ελεύθερο πνεύµα, ο
ορθός λόγος, ο ανθρωπισµός και η ελπίδα.
Ο τρόπος που κυβερνάτε µού θυµίζει την πρώτη πλευρά, την
πλευρά του Δία, χωρίς ορθολογισµό, µε καταστολή, χωρίς να
απαντάτε στις ερωτήσεις και µε το «έτσι θέλω» µπορούµε να βάλουµε όποιον θέλουµε όπου θέλουµε και να αλλάζουµε τους νόµους, αν χρειαστεί. Δεν δώσατε καµµία ελπίδα ότι καταλάβατε
κάτι απ’ αυτή την τριπλή κρίση και ότι κάτι έχει αλλάξει.
Χρειάζεται παγκοσµίως, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα ένας νέος
Προµηθέας; Χρειάζεται για να δώσει τη γνώση, για να βασιστεί
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στον ορθό λόγο, για τα φάρµακα, για την εκπαίδευση, για την
έρευνα, αλλά αυτή τη φορά χρειάζεται ένας συλλογικός Προµηθέας, ένας Προµηθέας που να βασίζεται στον συνδυασµό του
ορθού λόγου και της γνώσης και στα κοινωνικά βιώµατα των
απλών ανθρώπων στις κοινότητες. Χρειάζεται, γιατί µόνο έτσι
ένας συλλογικός Προµηθέας θα µπορεί να αντιµετωπίσει και την
υγειονοµική κρίση και την οικονοµική κρίση που χρειάζεται βαθιές αλλαγές στο παραγωγικό και στο καταναλωτικό πρότυπο
και στην κλιµατική κρίση.
Εµείς δεν είµαστε αλαζόνες να λέµε ότι εµείς είµαστε ο νέος
Προµηθέας, αλλά προσπαθούµε µαζί µε την κοινωνία, απευθυνόµενοι και σε άλλα κόµµατα, γιατί χρειάζεται ένας συλλογικός
Προµηθέας για να κερδίσει η ελπίδα ενάντια στον φόβο και την
καταστολή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσακαλώτο.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών. Τον λόγο έχει ο
κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα
ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Κατρίνης.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά πρώτον, είναι ευτυχής η συγκυρία που υπ’ αυτή την Κυβέρνηση ανελήφθη η πρωτοβουλία του εκσυγχρονισµού και της
προσαρµογής ορισµένων διαδικασιών που έχουν να κάνουν µε
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Προσφάτως το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους έκανε µια σπουδαία δουλειά στα θέµατα
που αφορούν στην υπόθεση «NOVARTIS» και είναι απόδειξη τού
πώς µπορεί να δουλεύει συνεργατικά το κράτος µε τους παγιωµένους φορείς γνώσης, expertise -για να το πω «ελληνικά»- ώστε
να βοηθά πραγµατικά και τον Υπουργό Οικονοµικών και γενικότερα τη διακυβέρνηση της χώρας σε παρόµοιες περιπτώσεις.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό κατά τη γνώµη µου το γεγονός ότι η
κυλιόµενη κατά διετία ενίσχυση µε το καλύτερο ανθρώπινο δυναµικό που θέλει να πάει να εργαστεί εκεί δηµιουργεί στον χώρο της
νοµικής επιστήµης ένα «αγκωνάρι» πολύ καλό, ώστε πάνω του να
«δένουν» οι απόψεις και οι εισηγήσεις των νοµικών που βεβαίως
θα πάνε στα δικαστήρια και θα αντικρούσουν ή θα συζητήσουν τις
αποφάσεις του Συµβουλίου του Κράτους, εκεί που θα χρειαστεί,
εκεί που υπάρχει χώρος αµφισβήτησης. Όµως, αυτό δείχνει γενικότερα την κατεύθυνση που θέλει αυτή η Πλειοψηφία να περάσει
σε αυτό που λέµε κράτος, µε ανεξαρτησία στη βάση της εγκυρότητας, της επιστήµης και βεβαίως των συµφερόντων του ίδιου του
κράτους, δηλαδή των πολλών εν προκειµένω.
Επειδή κι εγώ διαβάζω τον Προµηθέα, όπως τον διαβάζει ο
οποιοσδήποτε, είµαστε ελεύθεροι να τον διαβάζουµε και να τον
ερµηνεύουµε και δεν υπάρχει λόγος να τον «σφάζουµε» κοµµατικά
και πρέπει να κρατάµε υψηλά το κύρος του. Δεν µπορώ να καταλάβω, κύριε Τσακαλώτε. Ο κ. Τσίπρας δεν τον είδε; Ήταν εκεί. Τον
έχουµε δει παντού στις κοσµικές στήλες των εφηµερίδων.
Άρα στο θέµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους υπάρχει
ο εκσυγχρονισµός και ο µετασχηµατισµός και όλα αυτά τα στοιχεία που υποστηρίχθηκαν και από το ΚΙΝΑΛ, αν καλώς κατάλαβα
από την εισήγηση που άκουσα.
Νοµίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να καταλάβουµε ότι τελικώς
οι εργασίες της Βουλής µπορεί να χωρίζονται χονδρικά σε τρία
κοµµάτια. Το ένα είναι η επίλυση τρεχουσών λεπτοµερειών της
διοίκησης που, δυστυχώς, πρέπει να φτάσουν στη Βουλή. Θα ήλπιζα κάποτε ότι δεν θα χρειαζόταν να φτάσουν στη Βουλή ρυθµίσεις που αφορούν την καθηµερινή διαδικασία διακυβέρνησης,
πλην όµως έτσι έχει γίνει τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια τουλάχιστον. Το άλλο αφορά σε πρωτοβουλίες που θέλει να πάρει
µια πολιτική πλειοψηφία. Το τρίτο έχει να κάνει µε τις γενικότερες
ρυθµίσεις που αφορούν στην καλή λειτουργία του κράτους.
Επ’ αυτού παίρνω το παράδειγµα του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους για να πω ότι χρειάζεται να επενδύσουµε πολύ περισσότερο σε αυτό το κοµµάτι, δηλαδή στο κοµµάτι της καλής λειτουργίας του κράτους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς αυτές τις µέρες παρακολουθούµε ένα έργο. Είναι
έτσι η εποχή. Είναι η Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οµιλίες των Αρχηγών, η προσπάθεια να πλασαριστούν για το πρωτάθληµα που
ξεκινά κάθε χρόνο αυτήν την εποχή. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά
και δυστυχώς έχω υποχρεωθεί να τα διαχειριστώ για τριάντα
οκτώ χρόνια. Ξεκίνησα γράφοντας οµιλίες και µετά συνέχισα διαβάζοντας οµιλίες.
Όµως, αυτό που είναι προβληµατικό είναι ότι συζητάµε αυτές
τις µέρες ορισµένα πράγµατα τα οποία ξεπερνούν το «εγώ βάζω
τόσα, ο άλλος έρχεται και βάζει περισσότερα». Αυτό είναι σαν να
καλλιεργούµε κάτι άλλο στον κόσµο ο οποίος επιστρέφει στις δουλειές του, επιστρέφει να βρει την αυτοπεποίθηση που µας χρειάζεται, ώστε να βγούµε από την πανδηµία, που µέσα της έχει
όµως και τη δεκαετή κρίση. Δεν είναι σωστό, κατά τη γνώµη µου,
αυτό που επιχειρεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να δηµιουργήσει
κάτι το οποίο δεν µπορεί να υποστηρίξει επ’ ουδενί, ζητώντας
εκλογές από κάποιον που σου λέει «εγώ δεν πρόκειται να τις
κάνω» και γνωρίζοντας ότι η συνταγµατική επιταγή είναι να γίνουν
στην τετραετία. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να κάνει κανείς κριτική στον Μητσοτάκη αν πήγαινε να κάνει εκλογές διότι έτσι τον
βολεύει. Εδώ, όµως, ζητάνε κάτι διαφορετικό που δηµιουργεί στην
οικονοµία και στην κοινωνία µια κατάσταση ότι αυτό µπορεί να
συµβεί, ενώ στην πραγµατικότητα αυτό που µπορεί να συµβεί είναι
το να δουλέψουµε καλύτερα, το να δουλέψουµε πιο εντατικά.
Έρχοµαι σε αυτό για να προτείνω διά του Υπουργού των Οικονοµικών τον προβληµατισµό µέσα στην Αίθουσα και βεβαίως στην
Κυβέρνηση που πρέπει να δει τα διαδικαστικά, για ένα θέµα το
οποίο περισσότερο µε εντυπωσίασε εµένα προσωπικά απ’ όλα
όσα υποσχέθηκε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στη Θεσσαλονίκη.
Νοµίζω ότι στο ζήτηµα που προέκυψε από τη µεγάλη επιτυχία της
γερµανικής «e-FOOD» είναι το γεγονός ότι δεν προλαβαίνουµε να
προσαρµοστούµε εµείς, η Κυβέρνηση, η Βουλή, στις εξελίξεις που
η ίδια η ζωή, η ίδια η επιχειρηµατικότητα δηµιουργεί.
Παρά ταύτα, πιστεύω ακράδαντα -και µε αυτό θα τελειώσω,
κύριε Πρόεδρε- ότι είναι σωστό να κάνουµε ένα βήµα ακόµη στη
χώρα τούτη, βγαίνοντας από µια τόσο µεγάλη και µακρά κρίση
και κρατώντας τις ευέλικτες µορφές εργασίας, τις οποίες έχουµε
και οι οποίες βελτιώθηκαν και ενισχύθηκαν µε τον νόµο Χατζηδάκη που ψηφίσαµε. Υπάρχει µια µορφή εργασίας και είναι υπερεπαρκής για να καλύψει όλες τις µεγάλες τεχνολογικές
ανακαλύψεις στον χώρο της εργασίας. Αυτή λέγεται µισθωτή εργασία, λέγεται περιγραφή της εργασίας και πρέπει να υπάρχει
µια δέσµευση κανονική για τους εργαζόµενους, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση αναλαµβάνουν αυτό το αντικείµενο εργασίας.
Ένας ανταγωνισµός σαν κι αυτόν που εξελίσσεται σε αυτή την
ειδική αγορά. Νοµίζω ότι δεν είναι αυτής της στιγµής η προστασία -αν ήταν εδώ ο κ. Τσακαλώτος, µπορεί και να συµφωνούσε
µαζί µου- η προστασία των εργαζοµένων που είναι απολύτως
απαραίτητη για να λειτουργήσει η κοινωνία και µας το έδειξε
αυτό η πανδηµία. Πρέπει να γίνει µε τον παραδοσιακό τρόπο µε
τον οποίον εργάζονται οι άνθρωποι. Οι πλατφόρµες µπορεί να
είναι πολύ έξυπνες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των θελήσεων
που έχουµε εµείς για να διαλέξουµε ό,τι θέλουµε. Οι πλατφόρµες στη διαχείριση της ευελιξίας των ανθρώπων δεν πρέπει να
είναι το ίδιο τολµηρές και το ίδιο αυθαίρετες, όπως προκύπτει
και όπως προέκυψε τελικά απ’ αυτό το πολύ ατυχές συµβάν.
Άρα κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, θέλω µέσα από εσάς να
περάσετε και τον προβληµατισµό στην Κυβέρνηση ότι παρόµοιες
εξαιρέσεις δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Ας ακολουθήσουµε αυτό
που έχουµε, τη µισθωτή εργασία, την τακτική σύµβαση και πάνω
σε αυτό να στηριχθούµε. Είναι ένας καλός οδηγός, ώστε και όσοι
ανακαλύπτουν πλατφόρµες και τεχνολογίες να ξέρουν ότι αυτός
είναι ο κανόνας και δεν έχουν παρά να τον σεβαστούν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαδηµητρίου.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Κατρίνη, και µετά ζήτησε
τον λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φίλη, προσπαθούµε να µιλήσουν και Βουλευτές, να µιλήσουν και οι Υπουργοί και ο Υπουργός, ο καθ’ ύλην αρµόδιος για το νοµοσχέδιο,
αλλά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που µπαίνουν εµβόλιµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Απάντησε ο
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διαµαρτύρεστε
γιατί νοµίζω ότι το Προεδρείο, κυρία Γιαννακόπουλου, ήταν πολύ
ευεργετικό απέναντί σας. Έτσι, λοιπόν, µη διαµαρτύρεστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κάθε τρεις Βουλευτές µιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό, κύριε
Φίλη. Θα συνεννοηθούµε. Ήµαρτον.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τώρα τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μετά τον
κ. Φίλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον απόηχο της ισοπαλίας στη
ΔΕΘ, όπως διατυπώθηκε στη δηµόσια συζήτηση, θεωρώ ότι το
πολιτικό πρόβληµα της χώρας αντανακλάται στα ψευδεπίγραφα
διλήµµατα που θέλουν να θέσουν στους Έλληνες πολίτες τόσο
η Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Από τη µια, ο κ. Τσίπρας ζητά να ψηφιστεί αυτός, προκειµένου
να φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, όµως, δεν ήρθε
µόνος του στην εξουσία. Τον έφερε στην εξουσία η πολιτική της
προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και παρά τη φθορά και
του ιδίου και της Κυβέρνησής του η Νέα Δηµοκρατία διατηρείται
στην πρώτη θέση, γιατί πολύ απλά αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εµπνέει
κανέναν και σίγουρα δεν εκφράζει τον πυρήνα της δηµοκρατικής
παράταξης.
Τόσο, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ διαγκωνίζονται σε εξαγγελίες και υποσχέσεις, τις οποίες δεν µπορούν να
υλοποιήσουν. Συµπεριφέρονται σαν να µη γνωρίζουν τις δεσµεύσεις για τα µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα, πλεονάσµατα πάνω
από 2,2% το 2023 που φτάνουν ακόµα και το 3,7% το 2025, όπως
τουλάχιστον έχουν αποτυπωθεί στο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο, το
οποίο ψηφίστηκε πριν από λίγους µήνες.
Η Νέα Δηµοκρατία, που είναι Κυβέρνηση και συµφώνησε σε
αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα, δεν λέει ακριβώς πώς θα επιτευχθούν, πέρα από το γεγονός ότι θα πετύχουµε πολύ µεγάλους
ρυθµούς ανάπτυξης. Προφανώς αυτό θα το πληροφορηθούν οι
Έλληνες πολίτες αφού θα έχουν ψηφίσει στις εκλογές που, από
ότι φαίνεται, θα γίνουν µέσα στο 2022.
Όµως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει τίποτα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και ο
ίδιος αποδέχτηκε υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία κάλυπτε µε την υπερφορολόγηση που εξόντωσε τη µεσαία τάξη.
Ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν µιλήσει για µια
νέα αναγκαία εθνική πρόταση µε κεντρικό πυρήνα την αναθεώρηση των κανόνων του Συµφώνου Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας. Και, ναι, η χώρα χρειάζεται µια κυβέρνηση µε σηµείο
αναφοράς τη δηµοκρατική παράταξη, µια προοδευτική κυβέρνηση µε το ΠΑΣΟΚ και πάλι πρωταγωνιστή.
Και οι επερχόµενες διεργασίες στο Κίνηµα Αλλαγής, αν και δεν
είναι αντικείµενο αυτής της συζήτησης, αλλά φαίνεται ότι απασχολούν τόσο τη Νέα Δηµοκρατία όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ, µέσα από
αυτήν τη συγκυρία δίνουν την ευκαιρία να αναγεννηθεί και πάλι
η µεγάλη δηµοκρατική παράταξη και να παίξει τον ιστορικό ρόλο
που της αναλογεί. Αυτό συµβαίνει την ίδια στιγµή που κάποιοι
προσπαθούν και πάλι να καπηλευθούν την αγωνία των προοδευτικών πολιτών, υιοθετώντας επικοινωνιακές τακτικές ή µε την επίκληση ιστορικών αναφορών, όπως το να «σηκώσουµε τον ήλιο
πάνω από την Ελλάδα», αναφορών που έχουν ταυτιστεί µε το
DNA και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ.
Εκφραστής, όµως, της δηµοκρατικής παράταξης δεν γίνεται
κανείς αν σταθεί µπροστά σε ένα πράσινο φόντο, αλλά αν σταθεί
και αναµετρηθεί µε την ιστορία, γιατί η δηµοκρατική παράταξη
είχε πατριωτικές θέσεις πάντα σε εθνικά θέµατα. Δεν είχε ποτέ
αφωνία, όταν κάποιοι προσπαθούσαν να σύρουν την Ελλάδα σε
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πράξεις και συµφωνίες που οι ίδιοι βάφτιζαν συµβιβασµό. Για
αυτό και υπερασπίστηκε η δηµοκρατική παράταξη ως Κυβέρνηση τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα οποτεδήποτε αυτά αµφισβητήθηκαν και κατέστησε σαφές ότι δεν παραχωρεί τίποτα.
Σήµερα έχουµε φτάσει στο σηµείο, για να µην πω στην κατάντια, να µας ενηµερώνει για τις εξελίξεις στον ελληνοτουρκικό διάλογο ο κ. Τσαβούσογλου και ο κ. Ερντογάν να προαναγγέλλει
συνάντηση µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που η Κυβέρνηση αρχικά τη διαψεύδει και στη συνέχεια αναδιπλώνεται. Ούτε λόγος
φυσικά για συζήτηση πολιτικών Αρχηγών στη Βουλή ούτε λόγος
για σύγκληση συµβουλίου πολιτικών Αρχηγών για τη χάραξη
εθνικής γραµµής και στρατηγικής, εθνικής συνεννόησης και συναίνεσης, την οποία εµείς τουλάχιστον ως Κίνηµα Αλλαγής και
τη συνεννόηση και τη συναίνεση την έχουµε κάνει πράξη σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Το κάνουµε και σήµερα, κύριοι της Κυβέρνησης, µε τις θετικές
µας επισηµάνσεις και παρατηρήσεις πάνω σε ένα νοµοσχέδιο,
το οποίο θεωρούµε ότι όντως αναµορφώνει το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους και εκτιµώ απεριόριστα την υψηλή επιστηµονική κατάρτιση των λειτουργών του και πιστεύουµε πραγµατικά ότι είναι
αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός, η ενίσχυση αρµοδιοτήτων και η
απλοποίηση των διαδικασιών.
Ο εισηγητής µας, ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, πολύ εύστοχα διατύπωσε επιφυλάξεις και σε σχέση µε τις υπερεξουσίες, υπεραρµοδιότητες θα έλεγα, του προέδρου εις βάρος της ολοµέλειας,
που νοµίζω ότι θα µπορούσε, κύριε Υπουργέ, να είναι ένα σηµείο
σύγκλισης, όπως και το θέµα µε τη χωρική κατανοµή των υπηρεσιών και τον χρόνο εφαρµογής.
Υπάρχει και το ζήτηµα-«αγκάθι» για πάρα πολλούς που συµµετείχαν στον τελευταίο διαγωνισµό. Θα αναφερθεί αναλυτικά η
συνάδελφος Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία έχει ασχοληθεί
επισταµένως µε το θέµα. Είναι ένα θέµα όπου πάρα πολλοί αισθάνονται ότι αδικούνται και νοµίζω ότι πιθανότατα θα πρέπει να
κάνουµε µια τελευταία συζήτηση για διορθωτική παρέµβαση.
Και επειδή εσείς στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι
ένας από τους στόχους αυτού του νοµοσχεδίου, στο οποίο επί
της αρχής εµείς είµαστε θετικά διακείµενοι, είναι η γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των αποφάσεων δικαστηρίων, απορούν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, οι θεσµοί, οι
πολίτες τι έχει κάνει η διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τους
τελευταίους είκοσι έξι µήνες για το θέµα της επιτάχυνσης απονοµής δικαιοσύνης.
Ξέρετε πολύ καλά -είµαι σίγουρος ότι γνωρίζετε- ότι στον έναν
από τους δείκτες του «Doing Business» της Παγκόσµιας Τράπεζας, που είναι ο χρόνος των ηµερών από την κατάθεση µιας αγωγής στο δικαστήριο µέχρι την τελική απόφαση για την εκτέλεσή
της, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση από το τέλος µεταξύ εκατόν
ογδόντα τεσσάρων κρατών µε απαιτούµενο χρόνο χίλιες επτακόσιες έντεκα ηµέρες. Εδώ είναι ο σχετικός πίνακας. Θα τον καταθέσω στα Πρακτικά.
Η Κυβέρνηση, βεβαίως, στηρίζει πάρα πολλά στο Ταµείο Ανάκαµψης. Όµως, θεωρώ ότι όταν στον άξονα 4.3, όπου γίνεται
αναφορά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης, αυτό εξαντλείται στην αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους, µείωση κόκκινων δανείων µε
γρήγορες πτωχεύσεις και άµεσους πλειστηριασµούς, θεωρώ ότι
δεν είναι αυτός ο στόχος, δεν είναι αυτή η κατεύθυνση. Σίγουρα
η τεχνολογία είναι πολύ σηµαντικός βοηθός στην εποχή µας,
αλλά νοµίζουµε ότι υπερπροβάλλετε τις όποιες ψηφιακές δυνατότητες, τις οποίες παρουσιάζετε ως πανάκεια, ως τη λύση όλων
των προβληµάτων. Δεν λύνονται τα προβλήµατα του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, αλλά και κάθε άλλου οργανισµού µε
το να σκανάρονται µόνο όλα τα έγγραφα µε τη δηµιουργία
clouds, όπου αυτά θα αρχειοθετούνται.
Σε σχέση µε την τροπολογία µε αριθµό 1065 και ειδικό 167,
που διευκολύνονται οι τράπεζες στην µετακύλιση χρεωστικής
διαφοράς λόγω µη επάρκειας φορολογικών κερδών σε επόµενο
έτος, θα πρέπει να επισηµάνω τα όσα αναφέρονται στη σχετική
γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 29 Ιουλίου του
2021, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Η ΕΚΤ παρατηρεί το
υψηλό ποσοστό οριστικών και καθαρισµένων απαιτήσεων στους
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κεφαλαιακούς δείκτες CET 1 των ελληνικών συστηµικών πιστωτικών ιδρυµάτων, το οποίο δεν προβλέπεται να µειωθεί περαιτέρω
µεσοπρόθεσµα. Παραµένει ζήτηµα που εγείρει εποπτική ανησυχία». Kαι ο προτεινόµενος νέος µηχανισµός απόσβεσης δεν αποκλείει τον κίνδυνο οριστικές και καθορισµένες απαιτήσεις να µην
έχουν απορροφηθεί πλήρως ή µερικώς εντός της προβλεπόµενης
εικοσαετίας. Και καλεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γενικότερα
την αιτούσα αρχή να αναθεωρήσει βραχυπρό- θεσµα ή µεσοπρόθεσµα το ελληνικό πλαίσιο απαιτήσεων αυτών, προκειµένου να παρασχεθεί µια πιο ολοκληρωµένη και διαρθρωτική λύση.
Είχαµε κάνει τη σχετική συζήτηση και στη Γερουσία, όταν µιλάγαµε για το θέµα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και είχε
επισηµανθεί -όχι από εµάς, από τον διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος- το πρόβληµα της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και πόσο αυτό µπορεί να είναι επικίνδυνο για την κεφαλαιακή
επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων. Και είχαµε επικρίνει, βεβαίως, και το µοντέλο των κόκκινων δανείων, όπου εσείς -εννοώ
σαν Κυβέρνηση- εµείνατε και το δείξατε εξ άλλου φέρνοντας πριν
από δύο µήνες τον «ΗΡΑΚΛΗ ΙΙ» σε αυτό το µοντέλο λύσεις.
Οι τράπεζες τότε, όταν ρωτήθηκαν, διαρρήγνυαν τα ιµάτιά
τους ότι δεν υπάρχει πρόβληµα και ότι έχουν κάνει τις απαραίτητες προβλέψεις εποπτικών κεφαλαίων. Και τώρα οι ίδιες οι τράπεζες τρέχουν να περάσουν αυτή την τροπολογία.
Και επειδή µιλάµε για τραπεζικό σύστηµα, είδα µε ενδιαφέρον,
κύριε Υπουργέ -δεν πρόλαβα να διαβάσω γιατί σήµερα το πρωί
µας κοινοποιήθηκε- στο ρεπορτάζ µιας έγκριτης εφηµερίδας, της
εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στη σελίδα 24, τα στοιχεία για το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µε ζηµιές 2,1 δισεκατοµµυρίων το 2020, εκ των οποίων το 1,3 είναι λόγω της µετατροπής των CoCos σε µετοχές, που ήταν ένα αντικείµενο
συζήτησης, θυµάστε, το είχαµε και στην Ολοµέλεια.
Μου έκανε δε εντύπωση –και µάλιστα αναφέρει µέσα ότι είναι
και σηµείο κριτικής- το υψηλό διοικητικό κόστος του ταµείου,
που ουσιαστικά διασφαλίζει τη συµµετοχή του δηµοσίου στο
τραπεζικό σύστηµα, µε αύξηση 50% των δαπανών για συµβούλους, µε διπλασιασµό των δαπανών για αµοιβές δικηγόρων και
µε µία αµοιβή διευθύνοντος συµβούλου που, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ανέρχεται 271.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή 742 ευρώ
την ηµέρα, κύριε Παπαδηµητρίου, µια και λέγαµε για τους διανοµείς της «e-FOOD», οι οποίοι πιθανόν το µήνα -δεν ξέρω και
αν- έχουν τέτοιες απολαβές. Είναι ένα σηµείο το οποίο, αν και
δεν είναι αντικείµενο της συζήτησης και της Ολοµέλειας, θεωρώ
ότι θα πρέπει να µας προβληµατίσει.
Και µια και µιλάµε για κόκκινα δάνεια, για την τροπολογία για
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση λόγω των τιτλοποιήσεων και λόγω της όλης διαχείρισης, το ιδιωτικό χρέος το οποίο
παραµένει το µεγαλύτερο πρόβληµα σήµερα της χώρας και
υπερβαίνει τα 250 δισεκατοµµύρια, δεν ξέρω η Κυβέρνηση σε
αυτό το κοµµάτι τι έχει να παρουσιάσει µέχρι σήµερα.
Τριάµισι εκατοµµύρια οφειλέτες χρωστάνε στην εφορία, 1,8
δισεκατοµµύριο αυξήθηκε το χρέος των νοµικών προσώπων µεταξύ 2020 και 2021, σύµφωνα µε την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής τον Ιούνιο του 2021, ενώ σε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες οφειλέτες.
Οι απλήρωτοι φόροι του Ιουλίου, σύµφωνα µε την έκθεση τη
χθεσινή, ανήλθαν στα 3,17 δισεκατοµµύρια, µε αύξηση 24% σε
σχέση µε πέρυσι, ενώ στα φρέσκα ληξιπρόθεσµα χρέη -σε σχέση
µε τον περασµένο Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι όντως δεν µπορεί
να είναι άµεσα συγκρίσιµα γιατί είχαµε αναστολές- είχαµε την
µεγάλη αύξηση του 71%. Κόκκινα δάνεια 61 δισεκατοµµυρίων
έχουν µεταφερθεί σε εταιρείες διαχείρισης.
Σας άκουσα στην επιτροπή να µιλάτε για τις εβδοµήντα πέντε
χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν µπει στο «ΓΕΦΥΡΑ», που είναι σηµαντικό. Από αυτά, πάνω από το 90% είναι ενήµερα δάνεια. Άρα
τα κόκκινα δάνεια δεν στηρίχθηκαν και δεν βοηθήθηκαν να µπουν
σε ρυθµίσεις και λύσεις γιατί τα κριτήρια ήταν τέτοια, περισσότερο
ώστε να µη δηµιουργηθούν κόκκινα δάνεια στους ισολογισµούς
τραπεζών, παρά στο να διευκολυνθούν οι συµπολίτες µας να ρυθµίσουν τα δάνεια και να γλιτώσουν τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει και πλατφόρµα που ρυθµίζει τα τραπεζικά δάνεια,
όπως έχει πει η Κυβέρνηση, σε τετρακόσιες είκοσι δόσεις και τις
υπόλοιπες οφειλές σε διακόσιες σαράντα δόσεις. Μπήκα χθες
στην ειδική πλατφόρµα και είδα ότι µέχρι τις 31 Αυγούστου έχουµε
τριάντα τρεις χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι έχουν µπει στην πλατφόρµα και είκοσι τρεις χιλιάδες που έχουν συµπληρώσει τα στοιχεία.
Το ερώτηµα λοιπόν είναι πόσες ρυθµίσεις έχουν γίνει από την
1η Ιουνίου, κύριε Υπουργέ, για να ξέρουν οι πολίτες -σχεδόν τέσσερις µήνες µετά την εφαρµογή της πλατφόρµας του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών- πόσες ρυθµίσεις έχουν γίνει
και τι ποσοστό κουρέµατος έχει γίνει στο ποσό της οφειλής. Δηλαδή έχουµε προτάσεις ρυθµίσεων τετρακοσίων είκοσι ή διακοσίων σαράντα δόσεων, τις οποίες η Κυβέρνηση διαφήµιζε µε τόση
µεγάλη ευκολία; Έχουµε κουρέµατα από το σύνολο της οφειλής;
Θα είχε ενδιαφέρον να δούµε τα στοιχεία γιατί εσείς µπορεί να
πανηγυρίζετε και να λέτε ότι µειώσατε τα κόκκινα δάνεια 46 δισεκατοµµύρια στους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά την ίδια
στιγµή αυτό δεν έχει συνοδευτεί µε αύξηση της ρευστότητας, που
είναι το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Είναι γνωστό ότι µόλις τριάντα χιλιάδες επιχειρήσεις από τις τετρακόσιες χιλιάδες έχουν πρόσβαση και σε τραπεζικό δανεισµό
και στα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης και, παρά την πρωτοφανή
ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε αρνητικό
επιτόκιο, παραµένει απαγορευµένη λέξη για τη µεγάλη πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Όσα δάνεια δόθηκαν, δόθηκαν στις µεγάλες επιχειρήσεις. Το επιτόκιο είναι απαγορευτικό,
συγκρινόµενο µε τις οµοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Και µάλιστα χαρακτηριστικά θέλω να αναφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στο εγγυοδοτικό ταµείο της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, το οποίο έχει συνολικά 400 εκατοµµύρια ευρώ, µέχρι
πρόσφατα είχαν εκταµιευθεί µόλις 30 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό και
λόγω των πολύ αυστηρών κριτηρίων και παρά το γεγονός ότι το
80% του δανείου είναι εγγυηµένο.
Εσείς σαν Κυβέρνηση, επειδή βλέπετε ότι δεν υπάρχει απορρόφηση, αντί να ανοίξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις να µπουν
πιο εύκολα επιχειρήσεις σε αυτό το ταµείο, τι κάνετε; Διευρύνετε
το ποσό χρηµατοδότησης, δηλαδή οι ίδιες λίγες επιχειρήσεις να
πάρουν περισσότερα χρήµατα, για να φαίνεται ότι υπάρχει απορρόφηση του ιδιωτικού ταµείου από τη µία, και τα όρια του τζίρου,
ενώ αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ανοίξουν τα κριτήρια, µε τα
οποία µπορούν να υπαχθούν οι επιχειρήσεις για να πάρουν τα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Κανένα µέτρο διευκόλυνσης σε αυτήν την κατεύθυνση. Καµµία
πραγµατική παρέµβαση του παρατηρητηρίου ρευστότητας, παρά
τις συνεχείς συσκέψεις του Υπουργού µε τους τραπεζίτες. Δυστυχώς, µέχρι σήµερα που µιλάµε, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτόν
τον τοµέα.
Και θέλω να προσθέσω ότι επειδή από την πρώτη στιγµή εµείς
είχαµε επισηµάνει τον κίνδυνο, κύριε Υπουργέ, και σας είχαµε ζητήσει και είχαµε και τη γενναιότητα να επικροτήσουµε το µέτρο
της επιστρεπτέας προκαταβολής, είναι ανησυχητικό για τις επιχειρήσεις το γεγονός ότι δεν εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ ένα νέο µέτρο
επιστρεπτέας προκαταβολής ως ένεση ρευστότητας στις επιχειρήσεις, οι οποίες αποκλείονται από τις τράπεζες, έχουν φοβερά
χρέη από το παρελθόν, δεν έχουν άλλη δυνατότητα να πάρουν
ρευστότητα και ουσιαστικά περιµένουν έναν ξαφνικό θάνατο εν
µέσω ακρίβειας, που τους τελευταίους τέσσερις µήνες την βλέπουν όλοι οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά δεν την
βλέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Έχω εδώ -θα τα καταθέσω στα Πρακτικά- δεκαέξι -όχι ένα- δελτία Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κάθε εβδοµάδα µας
ενηµερώνει για τους ελέγχους που κάνει στην αγορά για το παράνοµο εµπόριο και τα πρόστιµα που επιβάλλει, για τους ελέγχους
που κάνει στην αγορά για την εφαρµογή των µέτρων, για την πανδηµία, αν εφαρµόζονται.
Κανένας έλεγχος όµως και κανένα πρόστιµο, κύριε Βρούτση επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς- για την πιθανή αισχροκέρδεια
ή την πάταξη τέτοιων φαινοµένων.
Προφανώς, το Υπουργείο θεωρεί ότι δεν υπάρχει κύµα ακρί-
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βειας ή αισχροκέρδειας, γι’ αυτό και δεν κάνει ελέγχους και γι’
αυτό και στα δελτία Τύπου δεν έχει κανένα πρόστιµο πάνω σε
αυτό το πρόβληµα, το οποίο απασχολεί τη µεγάλη πλειοψηφία των
Ελλήνων πολιτών και παρά τα σηµειακά µέτρα επιδότησης του κόστους ενέργειας, τα οποία φοβάµαι ότι είναι και σε λάθος βάση
εκτίµησης, κανένα µέτρο µείωσης του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης και διατροφής, κανένα µέτρο µείωσης των ειδικών
φόρων στα καύσιµα, καµία παρέµβαση για το υπερβολικά υψηλό
κόστος στην κινητή τηλεφωνία, το οποίο παραµένει σε µία καρτελοποιηµένη αγορά.
Επειδή λοιπόν η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους ρυθµούς
ανάπτυξης, για τις αξιολογήσεις από τους οίκους και καλό είναι
αυτό και εµείς θέλουµε να υπάρχει ανάπτυξη γιατί σίγουρα θα
διευκολυνθεί η όλη προσπάθεια και θα απαιτηθούν λιγότερα
µέτρα φορολογικής επιβάρυνσης -βέβαια, ο Υπουργός Οικονοµικών οφείλω να το πω, όχι επειδή είναι παρών, πάντα είναι φειδωλός στις δηµόσιες παρεµβάσεις του, εν αντιθέσει µε άλλους
Υπουργούς παραγωγικών Υπουργείων- θέλω να πω, κύριε
Υπουργέ, ότι εµένα µε προβληµατίζει το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου του Ιουλίου του 2021 που είχε αύξηση 28%. Το επτάµηνο
Ιανουάριος-Ιούλιος 2021 είχαµε έλλειµµα 7 δισεκατοµµύρια στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρά τη βελτίωση τον Ιούλιο.
Και επειδή δεν θέλω να µιλήσω για το πρωτογενές δηµοσιονοµικό έλλειµµα -γιατί είναι σαφές ότι µια χώρα η οποία έχει επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική, για να στηρίξει επαγγελµατίες,
κατοίκους στα µέτρα κατά της πανδηµίας, θα έχει πρωτογενές
δηµοσιονοµικό έλλειµµα-, δεν µπορώ να αποφύγω το συνειρµό
του 2009, που πάλι είχαµε δίδυµα ελλείµµατα και είναι γνωστό
το πού κατέληξε η χώρα και τι χρειάστηκε, τι µέτρα δηµοσιονοµικά επώδυνα να ακολουθηθούν το επόµενο διάστηµα.
Εµείς λοιπόν, πέρα από τους διθυράµβους και τους πανηγυρισµούς για τις µεγάλες επιτυχίες στην ανάπτυξη, στις αξιολογήσεις από τους οίκους, στα µέτρα ελάφρυνσης της µεσαίας
τάξης, που δεν αφορούν όλες τις κατηγορίες των συµπολιτών
µας -ακόµα και στο θέµα της φορολογίας ακίνητης περιουσίας
λέτε ότι θα µειωθεί ο ΕΝΦΙΑ, αλλά δεν λέτε ότι µε την αύξηση
αντικειµενικών αξιών έχουµε δεκαεννέα φόρους ακινήτων που
θα αυξηθούν µαζί µε την αύξηση αντικειµενικών αξιών- πιστεύουµε ότι οι επιλογές σας δεν ευνοούν τους πολλούς, ευνοούν τους λίγους και ισχυρούς.
Έχουµε κάθετη διαφωνία µε την εφαρµοζόµενη πολιτική. Θεωρούµε ότι σε θέµατα όπως το σηµερινό προφανώς υπάρχουν
σηµεία σύγκλισης και συνεννόησης και νοµίζω ότι η στάση µας
το έχει αποδείξει. Όµως, σας καλούµε στα γενικότερα θέµατα
φορολογικής πολιτικής και πολιτικής µε κοινωνικό και ταξικό
πρόσηµο να κοιτάξετε και λίγο πιο χαµηλά, τους ανθρώπους που
σήµερα αισθάνονται ότι περιθωριοποιούνται, τους ανθρώπους
που σήµερα αισθάνονται ότι πραγµατικά το µέλλον τους είναι
αβέβαιο, χωρίς να έχουν συγκεκριµένα µέτρα στήριξης και προοπτικές για το µέλλον τους.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης 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 του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατρίνη.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον κ. Φίλη Νικόλαο από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά από τον κ. Φίλη θα πάρει τον λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, µετά ο κ. Πασχαλίδης, ο κ.
Γεωργαντάς, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τρία
λεπτά σε σχέση µε µια τροπολογία -άρθρα µιας τροπολογίαςκαι µετά τον κ. Γεωργαντά η κ. Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα
Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την τροπολογία που είχαµε καταθέσει οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και την απέρριψε ο κ. Βορίδης µε το επιχείρηµα ότι έτσι
διασπάται η ενότητα του νόµου θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για
µια τροπολογία που είχε κάνει πέρυσι δεκτή η Κυβέρνηση, προ-
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κειµένου περίπου τριάντα καθαριστές και καθαρίστριες αλλοδαποί να µπορούν να συνεχίσουν το έργο τους ως σχολικοί καθαριστές, ένα έργο το οποίο έχουν ακολουθήσει µερικοί από
αυτούς για πάνω από είκοσι χρόνια. Κοιτάξτε, βεβαίως, δεν πρέπει να κάµπτεται, όπως λέει ο κύριος Υπουργός, η ενότητα του
νόµου, αρκεί να µην πληρώνει τα σπασµένα ο φτωχός, ο εµπερίστατος, ο άνευ δικαιωµάτων στην ουσία εργαζόµενος.
Πρότεινε µια ρύθµιση ο κύριος Υπουργός. Δεν την ξέρει ο
Δήµος Αθηναίων αυτή τη ρύθµιση; Διερωτώµαι, γιατί εδώ -το καταθέτω στα Πρακτικά- έχω την οµόφωνη απόφαση του Δήµου
της Αθήνας, του Δηµοτικού Συµβουλίου, που ζητά να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση για το ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να το δούµε. Αν, όµως, δεν ισχύει αυτή η ρύθµιση που προτείνει ο κύριος Υπουργός, είναι θέµα πολιτικής τάξης, αλλά και
ηθικής και νοµικής τάξης να βρουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι
που επί τόσα χρόνια προσφέρουν στη σχολική καθαριότητα,
διότι -επαναλαµβάνω- µε το σωστό µέτρο του να µετατραπούν
οι συµβάσεις από συµβάσεις έργου σε ορισµένου χρόνου -που
είναι σωστό µέτρο αυτό- δεν µπορεί να οδηγείτε στην ανεργία,
στην απόλυση και την ανεργία είκοσι, τριάντα αλλοδαπούς εργαζόµενους.
Και τώρα για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που αναφέρεται στα ζητήµατα του εµβολιασµού, ανάµεσα σε αυτά τα
µέτρα η τροπολογία προτείνει και τη γνωστή εξαγγελία για τα 50
GB δωρεάν στα παιδιά, στους νέους που θα κάνουν εµβόλιο. Να
ξεκαθαρίσω ότι είµαστε υπέρ του εµβολιασµού και ασκούµε όλη
τη δυνατή επιρροή µε πειθώ, µε επιχειρήµατα για τον εµβολιασµό του γενικού πληθυσµού και των νέων παιδιών για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να
αρχίζουµε τώρα να παίζουµε µε δωράκια. Θα µου πείτε, κακό
πράγµα είναι να έχουν 50 GB τα παιδιά δωρεάν; Όχι, καθόλου,
καλό είναι, αλλά αυτό, όµως, συνιστά µια ειρωνεία, γιατί πέρυσι
αυτά τα παιδιά δεν είχαν ούτε καν τα 50 GB από την Κυβέρνηση
ούτε καν ηλεκτρονικό εξοπλισµό για να παρακολουθήσουν τα
µαθήµατα εξ αποστάσεως. Και φέτος αυτές οι εξαγγελίες είναι
οµολογία της αποτυχίας του εµβολιαστικού προγράµµατος και
δεν µπορούν να συγκαλύψουν το επικείµενο κύµα πανδηµίας που
σαρώνει και τη νέα γενιά περισσότερο µε τη µετάλλαξη «Δέλτα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε υπέρ του να είναι ανοικτά τα σχολεία και να ανοίξουν τα πανεπιστήµια µε όρους ασφάλειας, υγειονοµικής ασφάλειας, αντιµετωπίζοντας ζητήµατα που
έχουν να κάνουν ταυτοχρόνως µε θέµατα εκπαιδευτικά και ψυχοκοινωνικά. Θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρξουν οπωσδήποτε
δωρεάν τεστ για τους φοιτητές -και για τους µαθητές δίνονται
έτσι και αλλιώς- και συνεργεία του ΕΟΔΥ να είναι στα µεγάλα
σχολικά συγκροτήµατα και στα πανεπιστήµια.
Διαβάζω την ανακοίνωση, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, περίπου επαναλαµβάνει όσα είπε πέρσι ο ΕΟΔΥ, αλλά το διαβάζω: «Είναι σηµαντικό να ορίζονται και να συµφωνούνται σε τοπικό επίπεδο οι
ακριβείς τρόποι εφαρµογής των γενικών αρχών των µέτρων προφύλαξης στα σχολεία µε πρωτοβουλία και επινοητικότητα τόσο
σε σχέση µε την όλη οργάνωση της σχολικής ζωής όσο και σε
σχέση µε την αξιοποίηση χώρων και άλλων πόρων που ενδεχοµένως διατίθενται στην κάθε σχολική και ευρύτερη κοινότητα»,
χώρων και άλλων πόρων στο σχολείο και ευρύτερα στην κοινότητα, δηλαδή αραίωση του µαθητικού πληθυσµού, αυτό που αρνείται πεισµατικά να κάνει η Κυβέρνηση µε παραπειστικά
επιχειρήµατα που προκλητικά, µονότονα και αδιάφορα είπε και
από αυτό το Βήµα της Βουλής η κ. Κεραµέως χθες, ότι δηλαδή
«πού να βρούµε εµείς διπλάσιες αίθουσες και διπλάσιους καθηγητές;». Δεν ζητάει αυτό ο ΕΟΔΥ, ζητάει µε επινοητικότητα να οργανώσετε τη σχολική ζωή στη βάση των πόρων και των χώρων του
σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας.
Πέστε µου µία αίθουσα επί δύο χρόνια που βρήκατε, για να πάει
ένα τµήµα που έχει είκοσι επτά παιδιά! Μία αίθουσα πέστε µου!
Ούτε ψάξατε ούτε βρήκατε, βεβαίως!
Δεν θα ήθελα να συνεχίσω, αλλά δεν είναι δυνατόν µε τέτοια
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ψέµατα, µε παραπειστικές απαντήσεις του Υπουργείου να αντιµετωπίσουµε το επαπειλούµενο µεγάλο κύµα πανδηµίας στην εκπαίδευση και στα παιδιά.
Δεύτερον, για ποιον λόγο δεν ανακοινώνει πλέον το Υπουργείο
στην ιστοσελίδα του τον καθηµερινό αριθµό κρουσµάτων ανά σχολείο, όπως έκανε πέρσι; Για ποιον λόγο δεν το κάνει αυτό; Δεν
είναι στοιχείο της δηµόσιας υγείας, της επιτήρησης της δηµόσιας
υγείας αυτό το πράγµα;
Τρίτον, γιατί επιµένει σε µία ρύθµιση η οποία θα καταπέσει στην
πράξη, σύµφωνα µε την οποία για να κλείσει ένα τµήµα πρέπει να
νοσήσει η πλειοψηφία των παιδιών του τµήµατος; Δηλαδή, σε ένα
τµήµα µε είκοσι παιδιά αν νοσήσουν δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, οι
άλλοι γονείς θα στέλνουν τα παιδιά τους, πιστεύετε, στο τµήµα
αυτό; Λογικά να µιλάµε, είναι παράλογες αυτές οι ρυθµίσεις και
µάλιστα, όταν δεν λαµβάνεται το µέτρο της αραίωσης του πληθυσµού. Ούτε µάσκες δεν δίνουν φέτος, πέρυσι έδωσαν εκείνα τα
αερόστατα, όπως θυµάστε, το φιάσκο µε τις µάσκες πέρυσι,
φέτος ούτε µάσκες δεν δίνουν. Θα φτάσουµε στα προβλήµατα.
Ούτε σχολικές καθαρίστριες έχουµε και λοιπά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει ένα θέµα πάρα πολύ σοβαρό, έχει να κάνει µε τις επιθέσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί σε αρκετά σχολεία της
χώρας, επεισόδια, προπηλακισµοί, µηνύσεις και αγωγές από αντιεµβολιαστές γονείς, οι οποίοι παρακινούνται -µε τη γενική έννοια- παρωθούνται από το γενικό κλίµα των ακροδεξιών και
παραθρησκευτικών θεσµών, που τους βλέπουµε ως συνταξιούχους µακεδονοµάχους και ως «συνταξιούχους του 666» να παρελαύνουν σε διάφορες συγκεντρώσεις. Και αυτοί είναι που
δηµιουργούν ένα κλίµα -επαναλαµβάνω- µε ανοχή και θρησκευτικών παραγόντων, το τονίζω αυτό. Έχουµε καταγγελίες ότι σε ορισµένες περιοχές αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί σε µητροπόλεις
πρωταγωνιστούν σε επεισόδια εναντίον εκπαιδευτικών -προσέξτε,
εναντίον εκπαιδευτικών!- για να µην εφαρµόζονται τα πρωτόκολλα
του ΕΟΔΥ στα σχολεία.
Νοµίζω ότι πρέπει να αποδοκιµαστούν αυτά τα φαινόµενα και
δεν µπορεί η κ. Κεραµέως να ποιεί την νήσσαν. Το έκανε µε τον κ.
Μπογδάνο -κύριος ο θεός και η ψυχή του!- το έκανε µε τον Μπογδάνο, λοιπόν, τίποτα δεν είπε, το κάνει τώρα και µε τις παραεκκλησιαστικές αυτές παρεµβάσεις των αντιεµβολιαστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µάχη για τη ζωή -γιατί αυτό
είναι η µάχη για την πανδηµία- πρέπει να συνοδεύεται και µε τη
µάχη για µια αξιοβίωτη ζωή, για την ενίσχυση του ΕΣΥ, για την ενίσχυση του εισοδήµατος των εργαζοµένων, για την ενίσχυση της
εκπαίδευσης. Και δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν δίνει αυτή τη µάχη.
Δίνει µια άλλη µάχη, αφού θεωρούσε ότι η πανδηµία είναι µια κακή
παρένθεση που κλείνει -αυτό µας έλεγαν τόσο καιρό- και το µόνο
το οποίο µένει σήµερα κατά την Κυβέρνηση δεν είναι τίποτε άλλο
παρά µε αυταρχισµό να επιβληθούν µέτρα, τα οποία, δυστυχώς,
δεν επιβάλλονται, χρειάζεται συναίνεση, ιδίως στον νέο κόσµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, ευχαριστούµε τον κ. Φίλη.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ.
Χρήστο Σταϊκούρα. Θα ακολουθήσει ο κ. Πασχαλίδης, όπως προείπα, µετά ο κ. Γεωργαντάς για την υποστήριξη µιας τροπολογίας
και η κ. Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά την κ. Γιαννακοπούλου µπορώ να έχω τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, εντάξει, κύριε
Βρούτση, ως Κοινοβουλευτικός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την παρέµβασή µου θέλοντας να ευχαριστήσω δηµόσια για ακόµα µία φορά τη διοίκηση και τους λειτουργούς του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για την εξαιρετική συνεργασία
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που έχουµε την τελευταία διετία -χαίροµαι που αντίστοιχη συνεργασία υπήρχε και µε προηγούµενες κυβερνήσεις-, για τη σηµαντική συµβολή τους στις δηµόσιες υποθέσεις της χώρας και για την
παραγωγική συµµετοχή τους στην επεξεργασία και ολοκλήρωση
του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου
για το οποίο προφανώς την τελική ευθύνη έχει η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών και προσωπικά ο Υπουργός Οικονοµικών, αλλά έχει συνταχθεί σε συνεργασία µε τους ίδιους τους λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως επιβεβαιώνει -και θα το καταθέσω και στην Ολοµέλεια- το Πρακτικό 524
της 25ης και 28ης Μαΐου του 2021 του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί υπάρχει ανάγκη αλλαγής του οργανισµού; Όπως είπα και
στην επιτροπή, διότι µε την πάροδο περίπου είκοσι ετών από την
ισχύ και εφαρµογή του παρόντος οργανισµού, προέκυψε ανάγκη
για την αναµόρφωση των οργανικών διατάξεων, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό της δοµής και της λειτουργίας του, καθώς και της
υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού τους.
Ειδικότερα, η εικοσαετής περίπου λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε τον ισχύοντα οργανισµό κατέδειξε την
ανάγκη επίτευξης ευελιξίας και απλούστευσης των διαδικασιών
στον τρόπο λειτουργίας του, επιτάχυνσης των ρυθµών δράσης
του, ποιοτικής αναβάθµισης του έργου του, αλλά και συµβολής
στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης στον βαθµό που ένα
µέρος των παρεχόµενων υπηρεσιών του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους αφορά στους χειρισµούς δικαστικών υποθέσεων µε διαδίκους δηµόσια νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητες αρχές ή άλλους
φορείς του δηµόσιου τοµέα, των οποίων έχει την αρµοδιότητα δικαστικής υποστήριξης.
Το δεύτερο ερώτηµα που ανέδειξα, και νοµίζω ότι καταδείχθηκε
και από εισηγητές της Αντιπολίτευσης στην επιτροπή, είναι ποιοι
είναι οι βασικοί στόχοι του νέου οργανισµού. Πρώτος στόχος είναι
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και η ηλεκτρονική λειτουργία εντός και εκτός αυτού, ζητήµατα -για να επανέλθω στον αγαπητό συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ- που
πριν από είκοσι χρόνια δεν συζητούσαν στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους.
Δεύτερος στόχος είναι η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός
της δοµής και της λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε έµφαση στην εξειδίκευση και στην οικονοµία προσωπικού
και µέσων.
Τρίτος στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών
και η συµβολή τους στη γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης και
στην εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων.
Τέταρτος στόχος είναι η ενίσχυση της συνταγµατικά προβλεπόµενης αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για
εξωδικαστική ή συµβιβαστική επίλυση των διαφορών του δηµοσίου και των λοιπών φορέων µε τους ιδιώτες.
Πέµπτος και τελευταίος στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση
των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισόδου σε αυτό νέων Υπουργών, ώστε να είναι σε θέση ο κατά το Σύνταγµα κύριος φορέας
παροχής νοµικών υπηρεσιών στο δηµόσιο και σε φορείς του δηµόσιου τοµέα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Όπως δεσµεύτηκα και στην επιτροπή, η Κυβέρνηση, ακούγοντας κόµµατα της Αντιπολίτευσης και φορείς, έρχεται να καταθέσει
µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόµου,
τις οποίες και καταθέτω στα Πρακτικά για να διανεµηθούν έγκαιρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µου
επιτρέψετε µόνο να αναδείξω τέσσερις, πέντε σηµαντικές από
αυτές σε συνέχεια και της χθεσινής τοποθέτησής µου.
Πρώτον, στο Κεφάλαιο Α’ και στο άρθρο 4, όπως είπα και χθες,
συµπληρώνεται ως αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους η νοµική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, κατόπιν σχετικής παρατήρησης δύο κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Σηµειώνεται, όµως,
κάτι που θα επαναλάβω, ότι η περίπτωση αυτή στο νοµοσχέδιο
δεν είχε περιληφθεί και από το ίδιο το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους, επειδή ουδέποτε µέχρι σήµερα η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων είχε ζητήσει
τη σχετική νοµική συνδροµή από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Στο άρθρο 8 τώρα και σχετικά µε την τρίµηνη προθεσµία έκδοσης γνωµοδότησης, κατατίθεται νοµοθετική βελτίωση µε την
οποία δίνεται ως εκ τούτου δυνατότητα στον χειριστή της υπόθεσης, εάν προκύπτουν περίπλοκα νοµικά ή πραγµατικά ζητήµατα κατά την επεξεργασία της γνωµοδότησης, να ζητήσει
παράταση µέχρι ένα δίµηνο της προθεσµίας από πρόεδρο ή τον
προεδρεύοντα του τµήµατος ή της ολοµέλειας.
Στο άρθρο 9, το οποίο ανέφερα και χθες, και σχετικά µε τη µη
καταχώρηση της γνώµης µειοψηφίας στο σώµα της γνωµοδότησης ή του πρακτικού, κατατίθεται νοµοθετική βελτίωση µε την
οποία προβλέπεται ότι η κρίση του τµήµατος ή της ολοµέλειας
για τη συνδροµή υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος ή επιτακτικών αναγκών για να µην καταχωριστεί η γνώµη της µειοψηφίας
στο πρακτικό ή στη γνωµοδότηση απαιτείται όχι µόνο αιτιολογηµένη γνώµη περί της συνδροµής υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος ή επιτακτικών αναγκών, αλλά και αυξηµένη πλειοψηφία
των τριών τετάρτων των ψηφισάντων. Σε κάθε περίπτωση, το χωριστό πρακτικό στο οποίο καταχωρίζεται η γνώµη της µειοψηφίας τίθεται αυτονόητα υπ’ όψιν του Υπουργού Οικονοµικών.
Στο άρθρο 16 κατατίθεται νοµοθετική βελτίωση µε την οποία
παρέχεται η δυνατότητα, και µετά από εκτίµηση των υφιστάµενων συνθηκών, αλλά και αναγκών, η συγκρότηση των σχηµατισµών δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων να γίνεται σταδιακά
σε βάθος χρόνου.
Στο άρθρο 21, όπως είπα και χθες, και σχετικά µε τη συγχώνευση ή κατάργηση των γραφείων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους εκτός Περιφέρειας Αττικής, µετατίθεται η σχετική ηµεροµηνία από 15 Σεπτεµβρίου 2022 για 15 Σεπτεµβρίου 2023 και
ταυτόχρονα προβλέπεται η δυνατότητα διατήρησης γραφείων
σε πόλεις που αποτελούν και εφετειακές έδρες, πέραν των πόλεων που εδρεύουν περιφέρειες.
Ως προς το άρθρο 60, κατατίθεται νοµοθετική βελτίωση µε την
οποία διαγράφεται η παράγραφος του άρθρου που παρέχει στον
Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους να επιβάλλει περικοπή µισθού σε ορισµένες περιπτώσεις πληµµελούς εκτέλεσης
των καθηκόντων εκ µέρους λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους. Η βελτίωση αυτή κινείται στην κατεύθυνση περιορισµού των εξουσιών του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, όπου δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος περί του αντιθέτου.
Όσον αφορά στο άρθρο 106 και σχετικά µε τη µετατροπή των
κενούµενων θέσεων διοικητικών, κατατίθεται νοµοθετική βελτίωση µε την οποία οι θέσεις αυτές µετατρέπονται εναλλάξ σε
κλάδους ΠΕ Νοµικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής. Αυτή
η αλλαγή γίνεται σε ανταπόκριση παρατήρησης που ακούστηκε
από το Οικονοµικό Επιµελητήριο του Κράτους, η οποία και κρίνεται εύλογη.
Αυτές είναι ενδεικτικά κάποιες από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες καταθέσαµε στη Βουλή. Όλες είναι εις γνώση της
ηγεσίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία και έχει
συµφωνήσει απόλυτα, αλλά, όπως είχα δεσµευτεί, και της Ένωσης των µελών, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει ως απάντηση
ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση µε τις παραιτήσεις της Ένωσης.
Για να είµαι, όµως, ειλικρινής, η Ένωση παραθέτει και τρεις,
τέσσερις ακόµα αλλαγές που θα ήθελε και οι οποίες δεν γίνονται
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δεκτές από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άλλωστε, δεν προκύπτει και σχετικό πρόβληµα από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Άκουσα και κάτι για τη διαβούλευση για τον οργανισµό. Πράγµατι η διαβούλευση ξεκίνησε 5 Ιουνίου και τελείωσε 19 Ιουνίου
του 2021, ό,τι δηλαδή γίνεται σε όλα τα νοµοσχέδια, δύο εβδοµάδες. Δεν άλλαξε κάτι. Αξιοποιήσαµε τον χρόνο ο οποίος δίνεται µε βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για να γίνει η
διαβούλευση. Καµία έκπτωση στη διαβούλευση.
Στην τηλεδιάσκεψη -απαντώ και σε κάποια µεµονωµένα ερωτήµατα κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- στα πειθαρχικά
γίνεται εµπιστευτικά η διακίνηση των εγγράφων και κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης γίνεται ανάρτηση µε διαµοιρασµό της
οθόνης. Ο διωκόµενος συµµετέχει στη διαδικασία και µε δικηγόρο.
Η σύγκληση τώρα της Διοικητικής Ολοµέλειας µετά από αίτηµα της Γενικής Συνέλευσης προϋποθέτει παρουσία τουλάχιστον εκατόν εβδοµήντα εννέα µελών, ενώ µε την προτεινόµενη
ρύθµιση µόνο είκοσι µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που αποτελούν ταυτόχρονα και µέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Προαγωγές γίνονται µε σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η
σύµφωνη γνώµη για µη προαγωγή προσβάλλεται ενώπιον της
Ολοµέλειας. Με το άρθρο 38 για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα διορισµού ΑΜΕΑ, εκτός εάν βεβαιωθεί από ειδικούς ιατρούς ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του µέλους
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Είναι ταυτόσηµη διάταξη
µε αυτή των δικαστικών λειτουργών. Ο τρόπος συγκρότησης της
επιτροπής του διαγωνισµού δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, όµως
το σύστηµα βαθµολόγησης είναι βελτιωµένο, αφού η προφορική
βαθµολογία είναι «20» έναντι «80» της γραπτής. Άρα το σύστηµα
είναι πιο αντικειµενικό, πιο αξιοκρατικό, πιο αµερόληπτο.
Τέλος, η σύγκριση γνωµοδότησης και δικαστικής απόφασης
είναι ατυχής. Η δικαστική απόφαση επιλύει δεσµευτικά συγκεκριµένη απόφαση, συγκεκριµένη υπόθεση, µε συγκεκριµένους
διαδίκους. Το Σύνταγµα επιβάλλει την αιτιολόγηση της δικαστικής απόφασης, χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για τη γνωµοδότηση.
Η γνωµοδότηση µπορεί να αφορά απροσδιόριστο αριθµό προσώπων. Μπορεί να είναι εµπιστευτική και να µη δηµοσιεύεται
ούτε η άποψη της πλειοψηφίας.
Συνεπώς, συµπερασµατικά, θα κλείσω αυτήν την ενότητα που
αφορά τον πυρήνα του νοµοσχεδίου, τις αλλαγές που κάναµε
στο νοµοσχέδιο και την ακρόαση τόσο των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, όσο και των φορέων, όπως ακριβώς έκλεισε και η
Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Είπε «Έχω τη
βεβαιότητα ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο…» -και συµφωνώ- «…
πρόθεσή µας ως Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, αλλά και του
κυρίου Υπουργού των Οικονοµικών, είναι η καλύτερη λειτουργία
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και η υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος από λειτουργούς µε εξειδικευµένες γνώσεις και µε επιστηµονική επάρκεια, ώστε πραγµατικά να
συµβάλλουν αφ’ ενός µεν στην εµπέδωση του κράτους δικαίου
από πλευράς πολιτών, αλλά αφ’ ετέρου και στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης και στη µη ταλαιπωρία του πολίτη διά της
προσφυγής πάντα στα δικαστήρια, όταν µπορούν εξωδίκως
µέσω του Νοµικού Συµβουλίου να λύνουν τις υποθέσεις του».
Άρα νοµίζω ότι ήµουν και ήµασταν απολύτως διαφανείς και ευκρινείς στις τοποθετήσεις µας για τους στόχους του παρόντος
σχεδίου νόµου.
Όλες οι υπουργικές τροπολογίες γίνονται δεκτές και καµµία
βουλευτική τροπολογία δεν γίνεται δεκτή.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, επειδή εδώ στην Αίθουσα συνηθίζουµε πολλές φορές να µιλάµε εκτός του πυρήνα του σχεδίου
νόµου που έχουµε να αντιµετωπίσουµε, να παρασυρθώ και εγώ
γιατί πρέπει να δώσω ορισµένες απαντήσεις ουσιαστικά σε δύο
ενότητες: Πρώτον, ποια είναι η πραγµατικότητα σήµερα; Δεύτερον, πού πηγαίνει η ελληνική οικονοµία; Το βασικότερο, τελικά,
για ποιους εργάζεται η Κυβέρνηση, για τους πολλούς ή για τους
λίγους;
Με δυσκολία ακούω τα στελέχη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευ-
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σης και τον κ. Τσακαλώτο σήµερα να λένε πολύ απλά ότι ένας
ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης φέτος ήταν αυτονόητο ότι θα
έχουµε. Απορώ πώς το λένε αυτό το αυτονόητο τον Σεπτέµβριο,
αλλά πριν από λίγους µήνες δεν το έλεγαν ή ψέλλιζαν κάτι πολύ
µικρότερα ποσοστά.
Έχω εδώ, συνεπώς, σταχυολόγηση των λεγοµένων στελεχών
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -και όχι µόνο- σε αυτή την Αίθουσα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην πραγµατική οικονοµία, από το ότι δεν θα υπάρχει καθόλου ανάπτυξη φέτος και
θα υπάρχουν κάποιοι θετικοί δείκτες κοντά στο 3% -τώρα µιλάµε
για 5,9%- από το ότι θα είναι «τζούφια», από το ότι θα είµαστε σε
έναν φαύλο κύκλο ύφεσης. Συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είχε πει για φαύλο κύκλο ύφεσης. Σήµερα, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι ανάπτυξη θα υπάρχει. Είπαν, επίσης, ότι αυτός
θα είναι ο προϋπολογισµός που θα πέσει πιο πολύ έξω από οποιονδήποτε άλλον στο παρελθόν και ότι όλες οι προβλέψεις είναι
έωλες.
Οφείλω να οµολογήσω ότι µου ασκείται µία κριτική και προσωπικά -µακάρι να ήταν αυτή η κριτική πάντα όλα αυτά τα χρόνια
στην Κυβέρνηση- ότι η πραγµατικότητα εξελίσσεται καλύτερα
από τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Είχαµε εκτιµήσει µία ύφεση 10,5% φέτος και είχαµε µία ύφεση 8,2%, όπως
φαίνεται από τα στοιχεία. Είχαµε εκτιµήσει µία οικονοµική µεγέθυνση 3,6% φέτος, οι καινούργιες εκτιµήσεις είναι για 5,9%.
Νοµίζω ότι αυτό είναι κατάκτηση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών, δηλαδή να λέει λίγα και να πράττει
πολλά. Και χαίροµαι γιατί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κινήµατος Αλλαγής αναγνώρισε στο πρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών αυτή τη δυνατότητα να λειτουργεί µε σεµνότητα, όχι διθυραµβικά και όχι πανηγυρίζοντας,
αλλά αποτυπώνοντας όσο µπορεί την πραγµατικότητα, η οποία
οφείλεται στις πολυετείς θυσίες της κοινωνίας και στην προσπάθεια ανάκαµψης της ίδιας της κοινωνίας, βεβαίως µε πολιτικές
που εφαρµόζει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Άρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πού είµαστε; Σήµερα ποια
είναι η κατάσταση της πραγµατικής οικονοµίας; Συµφωνούµε ότι
η χώρα φέτος θα σηµειώσει ισχυρούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης. Ουσιαστικά, θα καλύψει κατ’ ελάχιστον τα δύο τρίτα
της απώλειας του 2020, όταν κάποιοι εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα
δεν το πίστευαν αυτό κι έλεγαν ότι ούτε το 2022 δεν θα καλύψουµε την απώλεια του 2020.
Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται και οι εξαγωγές ενισχύονται. Άρα όχι µόνο επιτυγχάνουµε υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής
µεγέθυνσης, αλλά επιτυγχάνουµε ταυτόχρονα και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας, αυξάνοντας τις επενδύσεις
και τις εξαγωγές περισσότερο απ’ ό,τι αυξάνει η κατανάλωση,
που κι αυτή θα πρέπει να αυξηθεί.
Η ανεργία συρρικνώνεται. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ νοµίζω ότι
δεν χρήζουν διαψεύσεως. Φέτος, η ανεργία είναι τρεις ποσοστιαίες µονάδες λιγότερο απ’ ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Η βιοµηχανική παραγωγή καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.
Επιχειρήσεις εκκινούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, η µεταποίηση ενισχύεται, η οικοδοµική δραστηριότητα αυξάνεται -είδαµε
πρόσφατα τα στοιχεία- το οικονοµικό κλίµα κινείται σε προ πανδηµίας επίπεδα. Αναφορικά µε τις καταθέσεις, παρά το γεγονός
ότι έχει ανοίξει η οικονοµία κανονικά και λειτουργεί, υπάρχει κατανάλωση και αυξάνονται οι καταθέσεις, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια µειώνονται. Το
κόστος δανεισµού στις αγορές χρήµατος είναι σταθερά αρνητικό. Το κόστος δανεισµού στις αγορές κεφαλαίου είναι ιστορικά
χαµηλό. Η χώρα αναβαθµίζεται και η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας βελτιώνεται.
Νοµίζω ότι αυτοί είναι δείκτες της οικονοµίας οι οποίοι αποτυπώνουν µία ταχύτατη επιστροφή στην κανονικότητα και µία ορθή
πορεία της χώρας, της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Σκανδαλίδη που εύλογα και
αυτός και το κόµµα του, το Κίνηµα Αλλαγής, εγείρουν συστηµατικά το ζήτηµα της µείωσης των κόκκινων δανείων, ότι η επιλογή
της Κυβέρνησης από κοινού µε την Τράπεζα της Ελλάδος και µε
τους θεσµούς να υλοποιήσουµε και να επεκτείνουµε το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ Ι» κατ’ αρχάς και µετά το «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» έχει
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αποδειχθεί σωστή πολιτική πρωτοβουλία.
Σήµερα που µιλάµε, κύριε συνάδελφε, τα κόκκινα δάνεια είναι
29,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα παραλάβαµε στα 75,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα παραλάβαµε τον Ιούνιο του 2019 στα 75,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, ήταν 107,2 δισεκατοµµύρια ευρώ τον Μάρτιο
του 2016. Σήµερα είναι 29,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Να τα δούµε
και ως ποσοστό των δανείων; Είναι 20,3% σήµερα, όταν τα παραλάβαµε στο 43,6%.
Άρα αυτά τα σχήµατα που υλοποιεί η σηµερινή Κυβέρνηση πέτυχαν και πετυχαίνουν. Γι’ αυτό και έρχονται οι ίδιοι οι θεσµοί και
δεν αναδεικνύουν τέτοιο ζήτηµα που αναδείξατε εσείς. Ίσα-ίσα
που έρχονται οι θεσµοί και οι οίκοι αξιολόγησης και λένε ότι η
χώρα θα οδηγηθεί σε µονοψήφιο ύψος κόκκινων δανείων του
χρόνου και γιατί φαίνεται να µην δηµιουργείται µία νέα γενιά κόκκινων δανείων εξαιτίας των κυβερνητικών παρεµβάσεων την τελευταία διετία. Φαίνεται, δηλαδή, να επιτυγχάνουµε τον στόχο
να µην αυξάνουν πολύ τα λουκέτα, όπως ήταν η φοβία πριν από
κάποιους µήνες και να ενδυναµώνουµε σηµαντικά τη ρευστότητα
στην οικονοµία. Σας το απέδειξα και µε τις καταθέσεις. Άρα επιτυγχάνουµε τον στόχο αυτό. Και εδώ είµαστε να δούµε πώς θα
αντιµετωπίσουµε άλλα προβλήµατα στο τραπεζικό σύστηµα.
Για να είµαστε ειλικρινείς, όµως, η µείωση των κόκκινων δανείων είναι ουσιώδες στοιχείο για να µπορεί η χώρα να πάει σε
επενδυτική βαθµίδα το συντοµότερο δυνατόν. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι το ιδιωτικό χρέος έχει µειωθεί. Συµφωνώ µε έτερο συνάδελφο
του Κινήµατος Αλλαγής, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Βελτιώνουµε την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών για να
υπάρξει µεγαλύτερη πιστωτική επέκταση. Το πρόβληµα, όµως,
του ιδιωτικού χρέους παραµένει και γι’ αυτό η Κυβέρνηση δεν το
έκρυψε κάτω από το χαλί. Νοµοθέτησε και υλοποιεί έναν καινούργιο νόµο.
Παράλληλα, όµως, ερχόµαστε και µε συµπληρωµατικά σχέδια
όπως είναι το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», όπως είναι άλλα προγράµµατα, και βοηθάµε τους δανειολήπτες. Λύθηκαν όλα τα προβλήµατα; Όχι. Και η ανεργία είναι υψηλή και ανισότητες υπάρχουν
και φτώχεια υπάρχει. Δεν ήρθαµε να θριαµβολογήσουµε, αλλά
θα το επαναλάβω: Όλοι οι δείκτες συγκλίνουν και συντείνουν στη
διαπίστωση ότι λειτουργούµε µε µεθοδικότητα και σοβαρότητα
και γι’ αυτό και επιτυγχάνουµε τους στόχους.
Κλείνω, απαντώντας στο τελευταίο ερώτηµα το οποίο ετέθη.
Με ποιους είναι η Κυβέρνηση; Πράγµατι έχουµε µια ουσιώδη διαφορά φιλοσοφίας και πολιτικής, κυρίως µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και µε άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Εµείς
είµαστε µε το σύνολο της κοινωνίας. Εµείς θέλουµε να παράγεται περισσότερος πλούτος και να διανέµεται δίκαια. Και έχουµε
αποδείξει από την πρώτη πολιτική επιλογή αυτής της Κυβέρνησης πώς εννοούµε ότι είµαστε µε το σύνολο της κοινωνίας.
Ενδεικτικά, θα σας πω. Θυµάστε τον Ιούλιο του 2019 ποια ήταν
η πρώτη πρωτοβουλία µε τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Βεσυρόπουλο; Να µειώσουµε τον ΕΝΦΙΑ. Τι είπαµε; Είπαµε ότι για τις
µικρές ιδιοκτησίες µέχρι 60.000 ευρώ ο ΕΝΦΙΑ θα µειωθεί κατά
30%, από 60.000 ευρώ µέχρι 70.000 ευρώ 27%, από 70.000 ευρώ
µέχρι 80.000 ευρώ 25%, από 80.000 ευρώ µέχρι 1.000.000 ευρώ
20% και για τις πολύ µεγάλες ιδιοκτησίες 10%. Άρα ήρθαµε και
αποδείξαµε ότι όλη η κοινωνία οφείλει να πάρει µέρισµα από την
προσπάθεια που η ίδια κατέβαλε, προκειµένου να ανασυγκροτηθεί η χώρα, να αναταχθεί και να αναπτυχθεί βιώσιµα. Ο βαθµός,
όµως, που θα βοηθηθεί το κάθε κοινωνικό στρώµα έχει να κάνει
µε προτεραιότητες κοινωνικής δικαιοσύνης που έχει θέσει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Οπότε, επειδή θέλω να είµαι πολύ ακριβής και πάλι, και επειδή
αύριο έχουµε τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, θα σας υπενθυµίσω
τι ισχύει την τελευταία διετία από αυτή την Κυβέρνηση: Περιουσία από 1 ευρώ µέχρι 500.000 ευρώ, δηλαδή χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα και µεσαία τάξη -νοµίζω συµφωνούµε σε
αυτό- βοηθήθηκε κατά το 86% της συνολικής ελάφρυνσης, όσοι
έχουν ακίνητη περιουσία µέχρι 200.000 ευρώ -εκεί και αν είναι τα
χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα- το 67% της συνολικής ελάφρυνσης και µισό εκατοµµύριο συµπατριώτες µας µε ακίνητη περιουσία πάνω από 200.000 ευρώ, πολλοί από τους οποίους
ανήκουν στη µεσαία τάξη, δεν θα έβλεπαν καµµία ελάφρυνση
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από την προηγούµενη κυβέρνηση ή από ό,τι σχεδίαζε η προηγούµενη κυβέρνηση. Με την παρούσα ρύθµιση, αυτή που ισχύει
την τελευταία διετία, ωφελούνται για πρώτη φορά ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες συµπατριώτες µας µε ακίνητη περιουσία από 80.000 ευρώ µέχρι 200.000 ευρώ -δεν πιστεύω να είναι
οι πλούσιοι αυτοί- που έχουν δει την τελευταία διετία µεγαλύτερη
ελάφρυνση απ’ ό,τι σχεδίαζε η προηγούµενη κυβέρνηση. Πόση;
Από 90 ευρώ µέχρι 170 ευρώ. Αυτά είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα ότι η σηµερινή Κυβέρνηση έχει αποφασίσει και υλοποιεί
µία πολιτική που επιστρέφει το µέρισµα σε όλη την κοινωνία,
αλλά µε κοινωνικό πρόσηµο, οικονοµική αποτελεσµατικότητα και
κοινωνική ανταποδοτικότητα, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µεσαία
τάξη και τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα.
Αν δεν σας φτάνει αυτό το παράδειγµα, πάµε να δούµε ορισµένα ακόµα που ανακοινώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη:
Το πρόγραµµα επιδότησης δόσεων δανείου -αφορά εβδοµήντα
πέντε χιλιάδες νοικοκυριά- αφορά κατά κόρον τη µεσαία τάξη και
µάλιστα πολλοί από αυτούς τους δανειολήπτες είναι ενήµερα νοικοκυριά. Για πρώτη φορά αυτή η Κυβέρνηση βοηθάει και τη συνέπεια, επιβραβεύει τη συνέπεια. Συµπατριώτες µας οι οποίοι
επλήγησαν από την κρίση, αλλά πλήρωναν τα δάνειά τους, για
εννέα µήνες δεν πληρώνουν τη δόση του δανείου, πληρώνει το
κράτος κατ’ αρχάς το 90% της δόσης και µετά ένα µικρότερο ποσοστό. Επίσης, εβδοµήντα πέντε χιλιάδες νοικοκυριά τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν στη µεσαία τάξη βοηθήθηκαν και θα
βοηθηθούν για ακόµα τρεις µήνες από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Κάναµε το πρόγραµµα των εκατό χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης καλύπτοντας το κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές
τόσο επιχειρήσεων, όσο και εργαζοµένων για ένα χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Αυτό το πρόγραµµα των εκατό χιλιάδων θέσεων απασχόλησης, που το σχεδιάσαµε µαζί µε τον συνάδελφο
Γιάννη Βρούτση, από κοινού τα δύο Υπουργεία, πέτυχε. Ογδόντα
χιλιάδες πολίτες βρήκαν δουλειά, οκτώµισι χιλιάδες από αυτούς
είναι µακροχρόνια άνεργοι που πήραν και µια επιδότηση επιπλέον 200 ευρώ. Και επεκτείνουµε αυτό το πρόγραµµα για άλλες
πενήντα χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.
Άκουσα για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Νοµίζω ότι αποδέχεστε όλοι -και χαίροµαι γι’ αυτό-, υπάρχει µια συµφωνία εδώ ότι
η επιστρεπτέα προκαταβολή βοήθησε πάρα πολύ τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, άρα τη µεσαία τάξη και τα χαµηλότερα εισοδήµατα. Και ήρθαµε στη Θεσσαλονίκη αυτό το σχέδιο να το
κάνουµε ακόµα πιο ελκυστικό για την επόµενη µέρα γι’ αυτές τις
επιχειρήσεις, για τη µεσαία τάξη και τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα. Μόλις το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει
το ένα τέταρτο, το 39% το ένα τρίτο και το 33% το 50%. Να, συνεπώς, ενδεικτικά ακόµα άλλο ένα µέτρο που βοηθάει τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα και τη µεσαία τάξη.
Επίδοµα θέρµανσης: Το επίδοµα θέρµανσης γνωρίζετε ποιοι
το λαµβάνουν. Και επειδή εδώ βλέπω πάρα πολλούς Βουλευτές
της επαρχίας, ξέρετε πολύ καλά από τους συµπατριώτες σας ότι
αφορά κυρίως στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα και στη
µεσαία τάξη. Αυτό αυξάνει κατά 20%. Συνεπώς, να ποια είναι η
στόχευσή µας. Επιδότηση για να αντισταθµίσουµε το σύνολο της
αναµενόµενης αύξησης του ρεύµατος. Κατά κόρον αφορά στη
µεσαία τάξη και στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα.
Ο ΕΝΦΙΑ σας είπα ότι µειώνεται κατά 22%. Σας απέδειξα µε
ποσοστά ποια είναι η κατανοµή.
Ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής στα φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 9% ποιους αφορά; Αφορά κατά κόρον στα
χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα, αφού είναι στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή, και στη µεσαία τάξη.
Η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηµατική δραστηριότητα από το 100% στο 55% ποιους
αφορά; Προφανώς τη µεσαία τάξη.
Στις επιχειρήσεις η µείωση φορολόγησης από το 29% στο 22%
καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις, µεγάλες, µεσαίες, µικροµεσαίες
και µικρές. Να άλλη µία απόδειξη ότι επιστρέφουµε στο σύνολο
της κοινωνίας την προσπάθειά της, αλλά όπως είπαµε µε όρους
κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό δεν αφορά συνεπώς και όλη τη µεσαία τάξη και τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα;
Οι ασφαλιστικές εισφορές µειώθηκαν κατά µία συν τρεις πο-
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σοστιαίες µονάδες. Όσοι αµείβονται µε κατώτατο µισθό, έχουν
µια συνολική ετήσια ωφέλεια από 305 µέχρι 534 ευρώ. Ποιους
αφορά αυτό; Όσοι έχουν µηνιαίο µισθό 700 ευρώ, θα έχουν µια
ετήσια ωφέλεια 160 ευρώ. Όσοι έχουν 1.000 ευρώ µια ετήσια
ωφέλεια 355 ευρώ. Όσοι έχουν 2.000 ευρώ µία ετήσια ωφέλεια
691 ευρώ. Ποιους αφορά αυτό; Δεν αφορά στη µεσαία τάξη και
στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα;
Η επέκταση της εφαρµογής των µειωµένων φορολογικών συντελεστών ποιους αφορά; Δεν αφορά στο σύνολο της κοινωνίας;
Δεν είναι έµµεσοι φόροι; Οι έµµεσοι φόροι δεν ακουµπούν τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα; Αυτούς δεν πάµε να βοηθήσουµε;
Και κλείνω µε την κατάργηση του φόρου γονικών παροχών και
δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθµού. Εδώ θα επαναλάβω κάτι
το οποίο ουδείς από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση το ανέδειξε.
Πρώτα απ’ όλα µιλάµε για µέχρι 800.000 ευρώ σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Την κινητή περιουσία δεν την αναφέρει κανένας.
Θα το επαναλάβω συνεπώς, γιατί είναι κοµβικό σηµείο. Σε ό,τι
αφορά στη δωρεά χρηµάτων από γονέα σε τέκνο έως τώρα
ίσχυε φορολογικός συντελεστής 10% από το πρώτο ευρώ. Έτσι
ένας γονέας που δωρίζει στο παιδί του ας πούµε 300, 500, 1.000
ευρώ -δεν µιλάµε για τη µεγάλη περιουσία συνεπώς- για οποιονδήποτε σκοπό ή πληρώνει ενοίκιο για λογαριασµό του παιδιού
του ή δωρίζει στο παιδί του ένα ποσό για να πάρει ένα αυτοκίνητο θα έπρεπε να πληρώσει φόρο 10%. Από 1η Οκτωβρίου αυτό
καταργείται και ωφελεί το σύνολο των οικογενειών της Ελλάδος,
το 100% των οικογενειών της Ελλάδος. Δεν το αναφέρει κανένας
από την Αντιπολίτευση. Ούτε ο κ. Τσακαλώτος το ανέφερε αυτό
ενώ τον προκάλεσα.
Σε ό,τι αφορά στην ακίνητη περιουσία νοµίζω ότι σας ξεκαθάρισα µέσα από συγκεκριµένους δείκτες και µέσα από τον ΕΝΦΙΑ
ακριβώς πώς βοηθάµε το σύνολο της κοινωνίας. Και είναι µέχρι
800.000 ευρώ, δεν είναι 800.000 ευρώ. Και εδώ θα πρέπει πολλές
φορές να κάνουµε και µια σοβαρή συζήτηση για το πόσα είναι
τα φυσικά πρόσωπα και πόσα είναι τα νοικοκυριά µε ακίνητη περιουσία µέχρι ενός ύψους στην Ελλάδα. Για παράδειγµα, στα ποσοστά της ακίνητης περιουσίας, που ανέφερα και εγώ για τον
ΕΝΦΙΑ προηγουµένως, δεν συµπεριλαµβάνεται η αξία των αγροτεµαχίων. Συνεπώς το σύνολο της περιουσίας είναι σηµαντικά
υψηλότερο για πολλούς συµπατριώτες µας.
Ξέρετε ότι στην Ελλάδα η περιουσία είναι πολλές φορές σε
αρκετές περιπτώσεις κατακερµατισµένη. Ανάµεσα στα µέλη της
οικογένειας διαµοιράζονται τα ποσοστά ψιλής κυριότητας και
επικαρπίας. Άρα υπάρχουν ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να
δούµε.
Και κλείνω λέγοντας ότι διπλασιάζουµε και το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα για τον µήνα Δεκέµβριο, που καλύπτει πεντακόσιες χιλιάδες άτοµα ή διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες
νοικοκυριά. Αυτό και αν αφορά στα χαµηλότερα εισοδηµατικά
στρώµατα!
Σας απέδειξα, συνεπώς, µέσα από συγκεκριµένα στοιχεία, από
συγκεκριµένες αναφορές ποιο είναι το ιδεολογικό πρόταγµα της
σηµερινής Κυβέρνησης: το πρόταγµα του κοινωνικού φιλελευθερισµού, της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς, η οικονοµική αποτελεσµατικότητα και η κοινωνική ανταποδοτικότητα, περισσότερος πλούτος και δίκαιη διανοµή του πλούτου. Και ναι, εµείς θα
συνεχίσουµε να λειτουργούµε µε ορθολογισµό, µε σοβαρότητα,
µε υπευθυνότητα, µε ρεαλισµό, µε διορατικότητα και µετριοπάθεια απέναντι στις φωνές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που
συνεχίζουν, φωνές δηµιουργικής ασάφειας, φωνές ανευθυνότητας, φωνές ψευδαισθήσεων, φωνές αυταπάτης, φωνές που δεν
πείθουν ούτε τους Ευρωβουλευτές τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι ακριβώς θέλετε,
κύριε Κατρίνη; Ερώτηση ή διευκρίνιση;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μπορώ να κάνω µια παρέµβαση σε
σχέση µε αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας δίνω τον λόγο
για ένα λεπτό, γιατί πρέπει να συνεχίσουµε τη διαδικασία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ειλικρίνειά σας πραγµατικά εµένα µε αγγίζει.
Όντως µειώσατε τα κόκκινα δάνεια στους ισολογισµούς των τραπεζών, όπως το είπατε. Όντως πήρατε µέτρα για να µην αυξηθούν τα κόκκινα δάνεια πάλι στους ισολογισµούς των τραπεζών.
Μάλιστα, είπατε ότι και οι θεσµοί το αποτύπωσαν ότι οι κυβερνητικές παρεµβάσεις είχαν ως αποτέλεσµα να µην αυξηθούν τα
κόκκινα δάνεια. Όντως, όµως, και εσείς το παραδεχθήκατε ότι
το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Εγώ σας έκανα συγκεκριµένες ερωτήσεις: πείτε µας στην πλατφόρµα του εξωδικαστικού τι αποτελέσµατα έχουµε µέχρι σήµερα; Δεν πήραµε καµµία απάντηση.
Τη στιγµή που αυξάνονται τα ληξιπρόθεσµα και το ιδιωτικό
χρέος διογκώνεται, δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός Οικονοµικών της Ελλάδας να έρχεται εδώ και να πανηγυρίζει γιατί
µειώνονται τα κόκκινα δάνεια στους ισολογισµούς των τραπεζών
και µάλιστα -και ολοκληρώνω µε αυτό- να συσχετίζει αυτή τη µείωση και να τη συνδέει µε πιστωτική επέκταση όταν και σ’ αυτό
το ζήτηµα τον ρώτησα, µε στοιχεία συγκεκριµένα να αποδείξει,
τι έχει γίνει τους τελευταίους δώδεκα µήνες από όταν συστάθηκε
το Παρατηρητήριο Ρευστότητας και δεν έχουµε πάρει καµµία
απάντηση.
Άρα µειώνονται τα δάνεια στις τράπεζες, ούτε οφέλη έχουν οι
επιχειρήσεις γιατί δεν έχουν πιστωτική επέκταση ούτε οφέλη
έχουν οι πολίτες, που βλέπουν το χρέος τους να αυξάνεται. Δεν
νοµίζω ότι αυτό συνιστά λόγο να αισθάνεται ικανοποιηµένη µια
κυβέρνηση που, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας και είµαι σίγουρος
ότι το εννοεί, λειτουργεί υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος και
των πολιτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε ένα λεπτό για να απαντήσετε; Επαρκεί
ο χρόνος; Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πολλοί συνάδελφοι έθεσαν -εκτός του πυρήνα του νοµοσχεδίου- πάρα πολλά ερωτήµατα για πολλά διαφορετικά θέµατα. Προσπάθησα όσο µπορούσα µε έναν
συνεκτικό τρόπο να τοποθετηθώ στα πιο σηµαντικά από αυτά.
Έχετε κι επαναλαµβάνετε έναν προβληµατισµό τον οποίο
θέλω να συζητήσουµε και γι’ αυτό το ταχύτερο δυνατόν θα ζητήσω σύγκληση της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων παρουσία του τραπεζικού συστήµατος, για να συζητήσουµε για ακόµα
µια φορά το θέµα της ρευστότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε τον κατάλογο των οµιλητών. Τον λόγο έχει ο κ.
Πασχαλίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινώντας να σας δώσω συγχαρητήρια για
τις προσπάθειες που καταβάλλετε µαζί µε το επιτελείο σας.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι αποτέλεσµα µιας πολύµηνης και πολύ σοβαρής εργασίας που ξεκίνησε από το ίδιο το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε στόχο ένα σύγχρονο και
καινοτόµο Νοµικό Συµβούλιο, µε ενδυναµωµένο ρόλο που περιλαµβάνει την αναµόρφωση της δοµής της λειτουργίας του, τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό του και την αλλαγή της φιλοσοφίας
του, ώστε να είναι κοντά στη διοίκηση, στους πολίτες, αλλά και
φιλικό προς το προσωπικό του.
Έχοντας περάσει σχεδόν µια εικοσαετία από την έγκριση του
νόµου 3086/2002 «Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων
του» και του προεδρικού διατάγµατος 238/2003 είναι πλέον αναγκαίες κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές που διέπουν τη λειτουργία
αυτής της αρχής, οι οποίες θα συµβάλλουν στην ταχύτερη και
αρτιότερη λειτουργία της και στην παροχή υψηλού επιπέδου
εξειδικευµένων υπηρεσιών στο δηµόσιο και στους λοιπούς φορείς που εκπροσωπεί.
Γνωρίζουµε όλοι το επίπονο έργο που επιτελούν οι λειτουργοί
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οποίοι παρίστανται σε
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όλα τα δικαστήρια της ηµεδαπής, διοικητικά, πολιτικά, ποινικά,
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και
σε διεθνή διαιτητικά κέντρα.
Επιπλέον, γνωµοδοτούν και επιλύουν εξωδικαστικά και συµβιβαστικά διαφορές µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών, χειριζόµενοι
κάθε χρόνο πάνω από πενήντα χιλιάδες δικαστικές υποθέσεις
του δηµοσίου και πλήθους άλλων φορέων διαφορετικού αντικειµένου σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Το σηµερινό, λοιπόν, νοµοσχέδιο έχοντας ως βασικές προτεραιότητες τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, την αναδιάρθρωση και
τον εκσυγχρονισµό της δοµής και της λειτουργίας του και την
απλοποίηση των διαδικασιών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους θα επιλύσει χρόνια προβλήµατα και θα συµβάλλει στη γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των
αποφάσεων των δικαστηρίων προς την αρτιότερη εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος.
Αναλύοντας τις επιµέρους διατάξεις θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 16 βάσει του οποίου δηµιουργούνται
οκτώ θεµατικοί σχηµατισµοί κατά τοµείς δικαίου, µε αντικείµενο
τον ενιαίο και συνολικό χειρισµό οµοειδών υποθέσεων, που θα
έχει ως αποτέλεσµα την εξειδίκευση των λειτουργιών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, αλλά και τον οµοιόµορφο τρόπο
χειρισµού των υποθέσεων. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι κατ’
αυτόν τον τρόπο οργάνωσης γίνεται σηµαντική εξοικονόµηση
προσωπικού και µέσων.
Επίσης, στο πλαίσιο της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους προβλέπεται πλέον τακτική, ανά
διετία προκήρυξη διαγωνισµού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών πληρεξουσίων αντί της διενέργειας διαγωνισµού που προκηρύσσεται οποτεδήποτε µε υπουργική
απόφαση. Η προκήρυξη θα γίνεται µε απόφαση του Προέδρου
της αρχής, η οποία θα δηµοσιεύεται µέχρι το τέλος Νοεµβρίου
κάθε περιττού έτους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και θα
αναρτάται στην ιστοσελίδα της. Έτσι, η νέα αυτή διάταξη, θα επιτρέπει στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς κενές οργανικές θέσεις.
Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι αυστηροποιείται το καθεστώς
των πειθαρχικών ποινών που δύνανται να επιβληθούν στους λειτουργούς του Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους ενώ βελτιώνεται και το σύστηµα επιθεώρησης των λειτουργών του µε
δηµιουργία αυτοτελούς γραφείου επιθεώρησης. Επιπλέον, επανακαθορίζονται και τα κριτήρια αξιολόγησης, προκειµένου να
συµβαδίζουν µε τις αυξηµένες σύγχρονες απαιτήσεις και την ποιότητα της εργασίας που οφείλει να παρέχει ένας ανώτατος δηµόσιος λειτουργός.
Θα ήθελα επιπροσθέτως να υπογραµµίσω την επέκταση και
αναβάθµιση της χρήσης του ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος και να αναφέρω ότι ο εκτεταµένος ψηφιακός µετασχηµατισµός µέσω της άυλης δηµιουργίας και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και φακέλων υποθέσεων τόσο εντός του
περιβάλλοντος του Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους όσο και
ως προς τους λοιπούς φορείς του δηµοσίου, αλλά και τους πολίτες που συναλλάσσονται µε το Νοµικό Συµβούλιο θα αξιοποιήσει αφ’ ενός την υψηλή επιστηµονική κατάρτιση των λειτουργών
του και αφ’ ετέρου τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η τεχνολογία. Άλλωστε, και οι ρυθµίσεις που προβλέπουν τη διεξαγωγή
των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους -ολοµέλειες, τµήµατα κ.λπ.- µε τηλεδιασκέψεις και λοιπά ηλεκτρονικά µέσα, όπως και η πρόβλεψη περί
λειτουργικής εντολής για χειρισµό υποθέσεων των Προέδρων
του Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους εντάσσονται στο πλαίσιο
της προσπάθειας διεξαγωγής διεργασιών του συµβουλίου µε ένα
πιο ευέλικτο, σύγχρονο και αποτελεσµατικό τρόπο, µε στόχο να
προσφέρει ακόµη υψηλότερης ποιότητας νοµικές υπηρεσίες στο
δηµόσιο και στους δεκάδες λοιπούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ΑΕΙ κ.λπ., των οποίων ενεργεί
τη νοµική υποστήριξη.
Κλείνοντας την οµιλία µου, θα ήθελα να τονίσω ότι το παρόν
νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να αναβαθµίσει και να εναρµονίσει τις υπηρεσίες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στις σύγχρονες
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προκλήσεις, έτσι ώστε να συνεχίσει την επιτυχηµένη πορεία ενάµιση αιώνα περίπου. Η δοµή, η λειτουργία του αναβαθµίζεται, ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός του -ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει προ
πολλού- ενδυναµώνεται και η φιλοσοφία του είναι πλέον πιο δηµοκρατική και πιο αποτελεσµατική από την καλύτερη υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αναφερθεί σε
µια τροπολογία του Υπουργείου του για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
1073 και ειδικό 172 θα αναφερθώ σε δύο άρθρα, στο πρώτο και
στο δέκατο.
Στο πρώτο άρθρο, κύριοι συνάδελφοι, γίνεται µια περιγραφή
της διαδικασίας η οποία θα ακολουθηθεί στην εξαγγελία η οποία
είχε γίνει, στα µέτρα ενθάρρυνσης και επιβράβευσης όσων νέων
δεκαπέντε έως δεκαεπτά ετών επέλεξαν ή θα επιλέξουν να εµβολιαστούν µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2021 παρέχεται ένα δωρεάν πακέτο δεδοµένων 50 GB, προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες που η νεολαία µας έχει στην επιµόρφωση, στην ψυχαγωγία, στην πρόσβαση, στην πληροφορία.
Η ενεργοποίηση του συγκεκριµένου πακέτου θα ισχύει από
την ηµέρα που αυτή γίνεται και για πέντε µήνες και εδώ έχει γίνει
η σχετική διόρθωση στην παράγραφο 5 του άρθρου 1. Για πέντε
µήνες από τη στιγµή που θα ενεργοποιείται θα παραµένει η δυνατότητα στον κάθε νέο να εκµεταλλευθεί αυτό το δωρεάν πακέτο.
Οφείλω εδώ να πω το εξής: Το freedom pass το οποίο θεσµοθετήσαµε, θεσµοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων για τους νέους δεκαοκτώ έως είκοσι τεσσάρων ετών λειτούργησε ευεργετικά.
Δηµιούργησε πραγµατικά µια έντονη κινητικότητα ανάµεσα στους
νέους. Έχουν εµβολιαστεί πάνω από το 50%, τετρακόσιες τριάντα
τέσσερις χιλιάδες νέοι µας από τους οποίους οι τριακόσιες
ογδόντα τρεις χιλιάδες έχουν ήδη ενεργοποιήσει το freedom pass
και στις συγκεκριµένες, στοχευµένες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονταν δωρεάν για την τόνωση του τουρισµού και του πολιτισµού
έχουν ήδη διατεθεί 23.000.000 ευρώ και βεβαίως, επειδή ακούστηκε ότι µε αυτόν τον τρόπο, µε το δωρεάν αυτό πακέτο δεδοµένων, προσπαθούµε να ξεγελάσουµε κάποιους, να θυµίσω τον
τρίτο κύκλο που τρέχει του προγράµµατος για την ψηφιακή µέριµνα, µε το οποίο δίνουµε τη δυνατότητα σε πάρα πολλά Ελληνόπουλα -ήδη τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες από αυτά έχει
εγκριθεί η αίτησή τους- για την απόκτηση µηχανολογικού εξοπλισµού, προκειµένου να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη µόρφωση,
στην ψυχαγωγία και σε ό,τι άλλο απαιτείται.
Είναι, δηλαδή, η συγκεκριµένη αυτή τροπολογία µια πρόσθετη
πράξη για την ενθάρρυνση των νέων µας προκειµένου να εµβολιαστούν και µια επιβράβευση όσων ήδη εµβολιάστηκαν.
Με το άρθρο 10, κύριε Πρόεδρε, παρατείνεται έως 31 Δεκεµβρίου 2021 η ισχύς του άρθρου 14 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου από 11-3-2020 σε σχέση µε τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων, προκειµένου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να µπορέσει όσο διαρκεί ο κορωνοϊός να επιτελέσει το έργο
το οποίο απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών από απόσταση
στους πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στην κ. Νάντια Γιαννακοπούλου
από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Επί της τροπολογίας, κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό πριν φύγει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, βεβαίως. Δεν
σας είδα.
Κυρία Γιαννακοπούλου, θα περιµένετε µισό λεπτό.
Η κ. Ελευθεριάδου έχει τον λόγο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς,
θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Βλέπουµε και πάλι µια άπαξ παροχή στους νέους, η οποία αποτελεί απόπειρα εξαγοράς, όπως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγινε και µε το voucher των 150 ευρώ. Έχω µια ερώτηση: Την
πλατφόρµα διαφαίνεται ότι θα την φτιάξει ιδιώτης. Θα γίνει απευθείας ανάθεση σε κάποιον ιδιώτη; Γιατί πρόκειται, απ’ ό,τι είδαµε
και απ’ ό,τι έχω συζητήσει µε τον αρµόδιο τοµεάρχη και τους επιστηµονικούς µας συνεργάτες, για µια απλή πλατφόρµα, που θα
µπορούσαν να την κάνουν οι µηχανικοί του δηµοσίου φορέα του
Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Έχουµε τριακόσιους
µηχανικούς και θα µπορούσαν να ασχοληθούν και µε αυτό.
Οπότε, θέλω να ρωτήσω αν θα την κάνει ιδιώτης τη συγκεκριµένη
πλατφόρµα ή το ελληνικό δηµόσιο.
Και επειδή είπατε ότι οι νέοι έχουν ανάγκη από ενηµέρωση,
ψυχαγωγία και εκµάθηση διαφόρων πραγµάτων µέσω του διαδικτύου, ναι, έχουν ανάγκη απ’ όλα αυτά, αλλά όχι για freedom
pass και για gigabyte αξίας 20 ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά το
δώρο που δίνετε στους νέους, αν εµβολιαστούν, αξίας 20 ευρώ.
Και για να το πούµε πιο απλά, τέσσερις ταινίες να κατεβάσουν
έχουν τελειώσει τα gigabyte µε τα οποία προσπαθείτε να τους
εξαγοράσετε. Κυρίως, όµως, θέλω να µου πείτε ποιος θα κάνει
την πλατφόρµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία. Δεν νοµίζω
να υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση.
Κύριε Γεωργαντά, θέλετε να απαντήσετε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Γεωργαντάς
έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως καταλαβαίνουν όλοι ότι
είναι αντιφατικό, από τη µία, να µιλάνε κάποιοι για απόπειρα εξαγοράς της νεολαίας, που νοµίζω ότι προσβάλλει, πάνω απ’ όλα,
τους ίδιους τους νέους µας και από την άλλη να µιλάνε για το
ευτελές ποσό που τελικώς είναι η συγκεκριµένη παροχή.
Η συγκεκριµένη αυτή δωρεάν παροχή σε νέους που την έχουν
ανάγκη και οι οποίοι θα την αξιοποιήσουν -είναι σίγουρο- είναι
πραγµατικά ένα µέτρο ενθάρρυνσης -δεν το έκρυψε ποτέ η Κυβέρνηση- και ένα µέτρο επιβράβευσης των εκατόν δύο χιλιάδων
νέων που έχουν ήδη εµβολιαστεί. Στις ηλικίες δεκαπέντε µε δεκαεπτά έχουν ήδη εµβολιαστεί ή έχουν προγραµµατίσει τον εµβολιασµό τους εκατόν δύο χιλιάδες νέοι.
Σε σχέση µε τη δηµιουργία της πλατφόρµας, η «Κοινωνία της
Πληροφορίας», η µονοπρόσωπη Α.Ε. είναι αυτή που έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση του συγκεκριµένου έργου και βεβαίως, όταν αυτό το έργο προχωρήσει -δεν ξέρω µε ποιον τρόπο
θα προχωρήσει- θα υπάρχει στη δηµοσιότητα ό,τι κρίνεται αναγκαίο. Πάντως, η «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι αυτή η οποία
είναι υπεύθυνη για το έργο. Θα ακολουθήσει και η αναγκαία
υπουργική απόφαση για τις λεπτοµέρειες της προόδου του συγκεκριµένου έργου και βεβαίως, όλα θα είναι στη δηµοσιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το σχέδιο νόµου σχετικά µε τον οργανισµό του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και την κατάσταση των λειτουργών και
των υπαλλήλων του.
Η θέση του Κινήµατος Αλλαγής διατυπώθηκε εµπεριστατωµένα και µε επάρκεια τόσο από τον εισηγητή µας, τον κ. Σκανδαλίδη, όσο και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον κ. Κατρίνη,
και βεβαίως είναι, νοµίζω, σαφές ότι σε οποιονδήποτε εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας που έχει να κάνει µε το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους το Κίνηµα Αλλαγής συντάσσεται, είναι θετικό µε τις
επιµέρους ενστάσεις και διαφοροποιήσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον εισηγητή µας.
Εγώ, όµως -θα µου επιτρέψετε-, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ως αρµόδια τοµεάρχης δικαιοσύνης θα µιλήσω για ένα πάρα
πολύ σοβαρό θέµα που έχει να κάνει µε την ίδια τη λειτουργία
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ο κ. Σταϊκούρας, ο αρµόδιος Υπουργός, αυτή τη στιγµή δεν µας κάνει την τιµή να είναι
στα υπουργικά έδρανα. Νοµίζω κατ’ εξοχήν και κατά κύριο λόγο
ο κ. Σταϊκούρας θα έπρεπε να είναι εδώ, κύριε Υπουργέ.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι από το πρωί εδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το συγκεκριµένο θέµα έχει να κάνει µε επίκαιρη ερώτηση που είχα καταθέσει
τον προηγούµενο Μάρτιο, συγκεκριµένα στις 5 Μαρτίου και έχει
να κάνει µε την επιλεκτική πλήρωση κενών οργανικών θέσεων
λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ελπίζω να
παρακολουθεί έστω από την τηλεόραση ή να του τα µεταφέρετε
εσείς, κύριε Υφυπουργέ.
Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τις τοποθετήσεις του κ. Σταϊκούρα στις αρµόδιες επιτροπές για τη συζήτηση του παρόντος
νοµοσχεδίου. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι ο κύριος Υπουργός ανέφερε µία σειρά από µεγάλες ανακρίβειες στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την -κυριολεκτικά- εχθρική στάση
απέναντι στους αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισµού του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που διεξήχθη το έτος 2019.
Θα µιλήσω µε στοιχεία πολύ συγκεκριµένα και πολύ αναλυτικά
και γι’ αυτό επιµένω ότι θα έπρεπε και όφειλε ο κ. Σταϊκούρας
αυτή τη στιγµή να είναι εδώ προκειµένου να δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις.
Ανακρίβεια πρώτη. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι ο πίνακας επιτυχόντων κράτησε σχεδόν δύο χρόνια, ενώ στην πραγµατικότητα
ο ίδιος ανακάλεσε νοµοθετικά µε τον ν.4714/2020 που ψηφίστηκε
κατόπιν δικής του νοµοθετικής πρωτοβουλίας την ισχύ του πίνακα επιτυχόντων, µε αποτέλεσµα αυτός να λήξει τον Σεπτέµβρη
του 2020 αντί για τον Απρίλη του 2021, όπως ήταν καθορισµένο
να λήξει, σύµφωνα µε την προγενέστερη δική του ΚΥΑ. Ήταν
ΚΥΑ του κ. Σταϊκούρα αυτή η οποία µιλούσε για δύο χρόνια, που
υπέγραψε ο ίδιος τον Μάρτη του 2020.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας πρέπει να ειπωθεί ότι ο
εν λόγω πίνακας επιτυχόντων διήρκησε συνολικά µόλις ένα
χρόνο και πέντε µήνες αντί να διαρκέσει συνολικά δύο έτη, ένα
έτος αρχική ισχύς και ένα έτος παράταση, όπως δηλαδή έπρεπε
να διαρκέσει σύµφωνα µε την προγενέστερη ΚΥΑ που -επαναλαµβάνω- ο ίδιος ο κ. Σταϊκούρας υπέγραψε.
Ας σταµατήσει ο κύριος Υπουργός να παρουσιάζει τη σύντοµη
διάρκεια του εν λόγω πίνακα ως κάτι το αφύσικο ή ως κάτι το
προκλητικά ευνοϊκό απέναντι στους επιτυχόντες.
Και για να έχουµε ενδεικτικά ένα µέτρο σύγκρισης, εγώ θέλω
να αναφέρω ότι ο προγενέστερος πίνακας επιτυχόντων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους του έτους 2014, ξέρετε πόσο
διήρκησε, κύριε Υπουργέ; Διήρκησε τρία χρόνια, µέχρι να απορροφηθούν όλοι ανεξαίρετα οι εξήντα τρεις επιτυχόντες, οι οποίοι
διορίστηκαν µέχρι τα τέλη του 2016. Θέλετε να σας θυµίσω και
κάτι; Ο κ. Σταϊκούρας προφανώς το θυµάται και γι’ αυτό αποφεύγει και δεν είναι αυτήν τη στιγµή σε αυτήν την Αίθουσα. Ξέρετε
ποιος υπέγραψε την αυτή την τριετία; Μα, ποιος άλλος; Ο κ. Σταϊκούρας όταν τότε ήταν Υπουργός, αρµόδιος Υφυπουργός Οικονοµικών στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά.
Ανακρίβεια δεύτερη. Ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός ότι είναι
νόµιµο και ηθικό να προκηρύξει νέο διαγωνισµό αντί να διορίσει
τους αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισµού του 2019, υπονοώντας -και αυτό είναι αδιανόητο- ότι το δίκαιο αίτηµά τους
είναι -δήθεν- ανήθικο.
Θέλω να σας υπενθυµίσω ξανά, κύριε Υφυπουργέ, για να µεταφέρετε στον κ. Σταϊκούρα που έχει προφανέστατα επιλεκτικότατη µνήµη ότι εκτός όλων των άλλων περιπτώσεων παράτασης
πίνακα επιτυχόντων ήταν ο ίδιος ο κ. Σταϊκούρας τον Δεκέµβρη
του 2010 υπό την ιδιότητά του ως Βουλευτής της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Υπουργίας Χάρη
Καστανίδη όταν ασκούσε ο ίδιος αντιπολίτευση στο πλαίσιο του
κοινοβουλευτικού ελέγχου καταθέτοντας τότε αναφορές προς
τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης ώστε να απορροφηθούν όλοι οι
αδιόριστοι επιτυχόντες του διαγωνισµού για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων. Μάλιστα, υποστήριζε τότε ο κύριος Υπουργός µε θέρµη το αίτηµά τους να παραµείνει σε ισχύ ο πίνακας
των επιτυχόντων και για µελλοντική κάλυψη των µελλοντικών
νέων θέσεων, µέχρι την απορρόφηση όλων των εκατόν ογδόντα
πέντε αδιόριστων επιτυχόντων.
Θα ήταν πολύ χρήσιµο όταν έρθει ο κύριος Υπουργός -γιατί
κάποια στιγµή θα έρθει- να µας απαντήσει τι τον έκανε να αλλά-
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ξει άποψη και να πράττει αυτήν τη στιγµή ακριβώς το αντίθετο.
Αντί, λοιπόν, γι’ αυτό, σήµερα, αρνείται πεισµατικά να καλύψει
έστω τις υφιστάµενες κενές θέσεις. Γιατί µιλάµε για υφιστάµενες
κενές θέσεις αυτή τη στιγµή στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Μάλιστα, προκειµένου να πετύχει τον στόχο του, δηλαδή προκειµένου να κρατήσει κενές τις υφιστάµενες θέσεις για τον επόµενο διαγωνισµό, δεν δίστασε να πράξει το αδιανόητο, δηλαδή
να ανακαλέσει την ισχύ του πίνακα που ο ίδιος προηγουµένως
είχε παρατείνει λίγους µήνες νωρίτερα. Αναρωτιέµαι τι µπορεί
να µεσολάβησε.
Μήπως µεσολάβησε -λέω, κύριε Υπουργέ- ο διορισµός κάποιων εκλεκτών επιτυχόντων µεταξύ των δεκατεσσάρων εκείνων
επιτυχόντων που διόρισε επιλεκτικά εν όσω διήρκησε η παράταση του πίνακα, δηλαδή µέχρι τις 31 Σεπτεµβρίου 2020; Καλό
θα ήταν να απαντήσει και σε αυτό ο κύριος Υπουργός όταν έρθει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ την επιείκειά σας, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερµά.
Ανακρίβεια τρίτη. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι αναγκάστηκε να
περιορίσει την ισχύ του πίνακα επιτυχόντων του 2019, επειδή ο
τέως Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο κ. Χαλκιάς, µε έγγραφό του τον Ιούνιο του 2020 τον ενηµέρωσε ότι εν
πάση περιπτώσει αφού θα διοριστούν δεκατέσσερις επιπλέον
επιτυχόντες, όπως πράγµατι τους διόρισε, τότε -δήθεν- δεν θα
υπάρχουν άλλες κενές θέσεις στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ως τον Απρίλιο του 2021 και συνεπώς, δεν υπήρχε ανάγκη
να ισχύσει ο πίνακας µέχρι την προβλεπόµενη λήξη του. Με άλλα
λόγια, παρουσίαζε ο κύριος Υπουργός τον εαυτό του ως -δήθενσυνεπή µε τις εισηγήσεις της ηγεσίας του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Αυτό που θέλω να πω ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής των
Ελλήνων είναι ότι ο κ. Σταϊκούρας απέκρυψε -και προφανώς,
όπως φαίνεται από την απουσία του αυτήν τη στιγµή- σκοπίµως
από τη Βουλή το έγγραφο που του απέστειλε ο τέως Πρόεδρος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο κ. Χαλκιάς στις 17 Σεπτεµβρίου του 2020 µε το οποίο τον ενηµέρωνε επισήµως ότι τη
στιγµή εκείνη υπήρχαν έντεκα επιπλέον κενές θέσεις στο Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους. Μάλιστα, ο Πρόεδρος του εισηγείτο να
δώσει παράταση για τρεις επιπλέον µήνες προκειµένου να καλυφθούν οι έντεκα κενές θέσεις από τους επιτυχόντες του πίνακα
πριν αυτός εκπνεύσει. Επί αυτής της εισήγησης ουδέποτε απάντησε επισήµως στον τότε Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και το αίτηµα για παράταση έµεινε αναπάντητο, µε αποτέλεσµα να µείνουν αδιόριστοι ισάριθµοι επιτυχόντες. Μάλιστα,
είχε το θράσος και να µε ειρωνευτεί στη συζήτηση της επίκαιρης
ερώτησης τον προηγούµενο Μάρτιο στη Βουλή λέγοντας ότι η
µόνη σχετική εισήγηση -διαβάζω ακριβώς από τα Πρακτικά- που
υπέβαλε ο κ. Χαλκιάς είναι αυτή του Ιουνίου του 2020 για τις δεκατέσσερις επιπλέον προσλήψεις, αποκρύπτοντας συνειδητά
από τη Βουλή των Ελλήνων ότι εκείνη η εισήγηση του Ιουνίου
ανακλήθηκε µε νεότερο έγγραφο που υπέβαλε ο τέως Πρόεδρος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στις 17 Σεπτεµβρίου, πιστεύοντας αφελώς ότι θα έµενε κρυφό.
Όµως ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αυτά είναι πολύ σοβαρά
πράγµατα για τα οποία καλείστε να δώσετε -γιατί σας µιλάω συγκεκριµένα- συγκεκριµένες απαντήσεις και να µην κρύβεστε,
όπως κρύβετε αυτή τη στιγµή ο κ. Σταϊκούρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κυρία Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω και
σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω µε τρεις ερωτήσεις για τις οποίες ζητώ συγκεκριµένες
απαντήσεις.
Για ποιον λόγο δεν αποδεχθήκατε τη νεότερη εισήγηση του κ.
Χαλκιά τον Σεπτέµβρη του 2020 για σύντοµη έστω παράταση,
ώστε να µην υπολειτουργεί µε κενά -γιατί αυτή τη στιγµή υπολειτουργεί µε κενά- για δύο χρόνια το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ενώ αντιθέτως κόπτεστε να αποδεχθείτε την εισήγηση της
νυν Προέδρου, της κ. Βελώνη;
Ερώτηση δεύτερη: Για ποιον λόγο δεν απαντήσατε στις έντεκα
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κοινοβουλευτικές ερωτήσεις -όχι στη δική µου ερώτηση- των
Βουλευτών της Συµπολίτευσης, της Νέας Δηµοκρατίας, που σας
καλούσαν αδιαλείπτως και επανειληµµένως να διορίσετε τους
αδιόριστους επιτυχόντες του έτους 2019;
Και κλείνω µε την τρίτη ερώτηση: Ποιες πολιτικές σκοπιµότητες, κύριοι Υπουργοί, εξυπηρετούνται από τη συνειδητή υποστελέχωση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που δυσχεραίνει
την αποτελεσµατική υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος;
Σας κάνω συγκεκριµένες ερωτήσεις. Περιµένουµε και αναµένουµε συγκεκριµένες απαντήσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Βρούτση.
Μετά από τον κ. Βρούτση θα ακολουθήσει ο κ. Κωνσταντινίδης
από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Γκιόλας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χήτας
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. Μετά από
τον κ. Χήτα ο κ. Λιούπης και µετά από τον κ. Λιούπη ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εκτεταµένη και αναλυτική συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο πέρασε από
αυτό το Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ.
Τσακαλώτος και ο εκλεκτός συνάδελφος εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ
ο οποίος στην τοποθέτησή του άφησε ανοιχτά κάποια ζητήµατα
τα οποία θεωρώ αναγκαία να απαντήσουµε. Είναι ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε τον απόηχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Τυγχάνει σήµερα η συζήτηση να διεξάγεται όταν πριν από
λίγες ώρες παρουσιάστηκε και η έκθεση του προϋπολογισµού
της Βουλής. Είναι µια στιγµή µέσα από την οποία µπορούµε να
καταγράψουµε και να αναδείξουµε τα στοιχεία που η έκθεση
αυτή δείχνει για την εθνική µας οικονοµία, κύριοι συνάδελφοι. Η
συζήτηση η οποία γίνεται σήµερα στο επίκεντρο του νοµοσχεδίου κατ’ εξοχήν µετατοπίστηκε εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ στο θέµα
το οποίο αφορά στο διαθέσιµο εισόδηµα και στο ποιος είναι υπέρ
ή κατά των εργαζοµένων. Ή µάλλον ποιος είναι πιο πολύ και
ποιος βλέπει τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
Θέλω να υπενθυµίσω κάτι το οποίο έχει σχέση µε την ιδεολογική αναφορά της Νέας Δηµοκρατίας. Στον αξιακό χάρτη της
Νέας Δηµοκρατίας, του πολιτικού µας φορέα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο επίκεντρο βρίσκεται η λέξη άνθρωπος υπό την
έννοια ότι αυτή η παράταξη από τη δηµιουργία της µέχρι σήµερα
αγωνίζεται, παλεύει, προσπαθεί και αναπτύσσεται για την ευηµερία των ανθρώπων. Πώς θα βελτιώσει καλύτερα το βιοτικό
τους επίπεδο. Δύο λέξεις χαρακτηρίζουν αυτό το αξιακό σύστηµα της Νέας Δηµοκρατίας: Οι λέξεις «κοινωνικός φιλελευθερισµός». Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της διττής προσπάθειας του
κοινωνικού φιλελευθερισµού προσπαθούµε από τη µία να βελτιώσουµε το επίπεδο της ζωής των ανθρώπων, να είµαστε δίπλα
στους αδύναµους και από την άλλη, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία που παρέχει η ελεύθερη οικονοµία, να δηµιουργήσουµε
πλούτο έτσι ώστε να ενισχύσουµε τον άνθρωπο. Αυτοσκοπός
µας είναι ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
και όχι το κέρδος, όπως το λέτε. Το κέρδος αποτελεί το εργαλείο
µέσα από το οποίο µπορούµε να βελτιώσουµε τη ζωή των ανθρώπων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Στη βάση αυτή, λοιπόν, θέλω να αναφέρω µερικά στοιχεία τα
οποία είναι και επικαιροποιηµένα σήµερα από την έκθεση του
προϋπολογισµού της Βουλής. Ο κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ -ήταν δεύτερος συνάδελφος- έδωσε ιδιαίτερο
βάρος στο ζήτηµα του διαθέσιµου εισοδήµατος. Λέω, λοιπόν, ότι
αν κάποιος στο θέµα της µισθωτής απασχόλησης τα τελευταία
αυτά χρόνια της δηµοσιονοµικής δυσκολίας που πέρασε η χώρα
µας, έµπρακτα στήριξε τους εργαζόµενους -χωρίς να µειώνω την
πρόθεση σας ή τις διαθέσεις σας- µε όρους οικονοµίας αυτός
ήταν η Νέα Δηµοκρατία. Αυτή η παράταξη της Νέας Δηµοκρα-
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τίας και την περίοδο του Αντώνη Σαµαρά και σήµερα µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, µε τον φίλο µου τον Χρήστο Σταϊκούρα ως
Υπουργό Οικονοµικών, έκαναν αυτά τα οποία έπρεπε και συνεχίζουν να κάνουν για να βελτιώσουν το επίπεδο των µισθωτών.
Γυρίζω λίγο τον χρόνο πίσω γιατί έχει µια αξία να φωτίσω και
µία περίοδο στην οποία συχνά αναφέρεστε. Έχει να κάνει µε το
ύψος της ανεργίας. Το υψηλότερο σηµείο της ανεργίας στη
χώρα µας παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2013 µε 27,9%. Ήµουν
Υπουργός της κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. Ήταν κάτι το οποίο
γεννήθηκε εκείνη τη µέρα; Όχι. Ήταν το αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της τεράστιας ύφεσης της χώρας
µας. Ήταν η κορύφωση της ανεργίας. Τι µέτρα πήραµε εκείνη
την περίοδο ως κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά, Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Οικονοµικών µαζί; Δεν αναφέροµαι στα αναπτυξιακά του Υπουργείου Οικονοµικών. Αναφέροµαι στην
ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας.
Πρώτον, επειδή την περίοδο εκείνη στην καταγραφή της αδήλωτης εργασίας το ποσοστό 42,3% ήταν δυσθεώρητο και απίστευτο, επεβλήθη για πρώτη φορά το πρόστιµο Βρούτση, όπως
το χαρακτηρίζουν, των 10.500 ευρώ. Υπάρχει µέχρι σήµερα. Το
κράτησαν όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι Υπουργοί από εκεί και
πέρα. Από τη µέρα που επεβλήθη το πρόστιµο των 10.500 ευρώ
πέρασαν από την ανεπίσηµη οικονοµία στην επίσηµη οικονοµία
εβδοµήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δηµιουργήθηκαν εκείνη τη
µέρα, αλλά δεν ήταν πραγµατικές. Λόγω του προστίµου πέρασαν
από την ανεπίσηµη στην επίσηµη οικονοµία και αποτυπώθηκαν
στην «ΕΡΓΑΝΗ».
Από τον Ιούλιο του 2013 άρχισε να µειώνεται η ανεργία και συνέχισε να αποµειώνεται µέχρι και που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το
κρύβετε. Στέκεστε µόνο στο 27,9% ότι «µε τις πολιτικές µας το
φτάσαµε» και «όχι, ήταν η δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας,
η πολύ δύσκολη περίοδος». Τον Ιανουάριο του 2015, που είχατε
γίνει κυβέρνηση η ανεργία έπεσε στο 27% και συνέχισε να µειώνεται, λόγω της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας. Μέχρι
τον Ιούλιο του 2019 που χάσατε τις εκλογές η ανεργία είχε πέσει
στο 17,3%. Σήµερα, µε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,
της ΕΛΣΤΑΤ, που είναι η µόνη θεσµική αρχή που καταµετρά την
ανεργία, αλλά και την έκθεση του προϋπολογισµού της Βουλής,
η ανεργία µειώθηκε κατά 3,1 µονάδες: 14,2%.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι όλες αυτές οι κραυγές του προηγούµενου διαστήµατος, η κριτική που ασκούσατε ότι η ανεργία θα
εκτοξευθεί µόλις βγούµε από την πανδηµία και σταµατήσουµε
τα µέτρα προστασίας των θέσεων εργασίας, τις αναστολές συµβάσεων εργασίας που είχαµε κάνει, πέφτουν στο κενό. Η ανεργία
συνεχίζει να µειώνεται και θα συνεχίσει να µειώνεται και στο µέλλον.
Δεύτερο στοιχείο. Πώς ενισχύσαµε το εισόδηµα των εργαζοµένων; Εκτός της περιφρούρησης των δικαιωµάτων και της µείωσης της αδήλωτης εργασίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
την «ΕΡΓΑΝΗ» προχωρήσαµε στη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι ασφαλιστικές εισφορές της χώρας µας από το 2012
µέχρι σήµερα έχουν µειωθεί συνολικά δέκα ποσοστιαίες µονάδες. Δέκα ποσοστιαίες µονάδες σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών εργαζόµενου και εργοδότη είναι πολύ µεγάλο µέγεθος για
την ενίσχυση του εισοδήµατος των εργαζοµένων. Ήταν έξι µονάδες στην περίοδο 2012 - 2014, τέσσερις µονάδες σήµερα την
περίοδο 2019-2021. Ο κ. Σταϊκούρας έκανε µία περιγραφή.
Έχουµε αναδείξει εδώ, από Βήµατος Βουλής, και στο παρελθόν το πόσο βελτιώνεται το εισόδηµα των εργαζοµένων µέσα
από τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και ταυτόχρονα µε
το πρόσφατο εργασιακό νοµοσχέδιο ψηφίστηκε και η «ΕΡΓΑΝΗ
ΙΙ». Ήταν η δηµιουργία του Υπουργείου Εργασίας. Είχαµε προετοιµαστεί καλά. Είναι ένα νέο περιβάλλον της «ΕΡΓΑΝΗΣ» πιο
βελτιωµένο έτσι ώστε να περιφρουρεί ακόµα το νέο αυτό στοιχείο το οποίο αναδύθηκε, την υποδηλωµένη εργασία. Πλέον καταγράφεται µε απόλυτη ακρίβεια ο χρόνος των εργαζοµένων τη
στιγµή που θα παρουσιαστούν και το Υπουργείο Εργασίας εργάζεται στην κατεύθυνση αυτή.
Κατώτατος µισθός. Θυµίζω για την ιστορία ότι ο κατώτατος µισθός ήταν 750 ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2012, πριν από την
κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά, µε την πράξη Υπουργικού Συµβου-
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λίου 16, µειώθηκε στα 586 ευρώ. Έγινε επί ηµερών ΠΑΣΟΚ ή
συγκυβέρνηση Παπαδήµου, όχι επί κυβέρνησης Σαµαρά. Τότε
υπήρξαν αντιρρήσεις, ενστάσεις, αλλά δυστυχώς η επιβολή του
µειωµένου κατώτατου µισθού ήταν ένα αναγκαίο κακό που
έπρεπε να γίνει διότι έτσι ήταν πλέον το πλαίσιο της συµφωνίας
της χώρας µας. Τι συνέβη στην πορεία των ετών; Το 2013 µε τον
ν.4172/2013 φτιάξαµε ένα νέο περιβάλλον, ένα νέο νοµοθετικό
πλαίσιο µέσα από το οποίο µπορεί να αυξάνεται το κατώτατος
µισθός αφήνοντας στο παρελθόν αυτό που υπήρχε. Δηλαδή, µια
συµφωνία η οποία γινόταν εντός, εκτός και επί τα αυτά στο περίπου. Πλέον ο νέος νόµος, ο ν.4172/2013 έχει συγκεκριµένο
πλαίσιο το οποίο αντιστοιχίζεται µε τα στοιχεία που δίνουν οι
πέντε πιο σηµαντικοί και αξιόπιστοι οικονοµικοί φορείς της
χώρας για να δούµε την αντοχή της οικονοµίας για να δοθεί η
αύξηση του κατώτατου µισθού.
Τον Ιανουάριο του 2019, η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε αύξηση στον κατώτατο µισθό 10%. Ο κατώτατος µισθός πήγε στα 650 ευρώ. Η συγκεκριµένη αυτή αύξηση δεν ήταν
αποτέλεσµα µιας αυθαίρετης προσέγγισης που έκανε η κυβέρνηση. Έγινε µε βάση τον ν.4172/2013.
Κι εδώ, κύριε Υπουργέ, έρχοµαι να προσθέσω το εξής: Υπήρξαν φωνές την περίοδο εκείνη που έλεγαν ότι µε την αύξηση του
κατώτατου µισθού η ανεργία θα διογκωθεί και θα ανακοπεί η
αποκλιµάκωση της ανεργίας. Αυτό δεν έγινε γιατί παρακολουθήθηκε το µοντέλο αυτών που εισηγήθηκαν οι αξιόπιστοι θεσµικοί
φορείς. Σήµερα βρισκόµαστε µπροστά στην πρόκληση µιας επαναξιολόγησης του κατώτατου µισθού.
Είµαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος µισθός και να αντιστοιχηθεί και αυτό θα είναι και η εισήγηση των θεσµικών οργάνων µε τη γενναία και µεγάλη αύξηση
του ΑΕΠ της χώρας µας που ξεπερνάει το 16% για το 2021.
Οι εργαζόµενοι πρέπει να βελτιώσουν το εισόδηµά τους µέσα
από µια περαιτέρω αύξηση του κατώτατου µισθού πέρα από το
2% που έχει ανακοινωθεί ήδη από την Κυβέρνηση. Αυτά είναι
µόνο; Όχι. Μειώθηκε ο ΦΠΑ εκτεταµένα σε αγαθά πρώτης ανάγκης, µειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ, µειώθηκε ο εισαγωγικός φόρος από το
22% στο 9% και µειώθηκε και η προκαταβολή του φόρου για τα
φυσικά πρόσωπα. Όλα αυτά διαµορφώνουν ένα ενισχυτικό περιβάλλον για την ενίσχυση του εισοδήµατος.
Περί αύξησης του κατώτατου µισθού αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι όπως αποδείχθηκε το 2019, δεν σταµάτησε η
αποκλιµάκωση της ανεργίας. Είµαι σίγουρος ότι αν η νέα αύξηση
του κατώτατου µισθού γίνει συντεταγµένα µε βάση την αντοχή
της οικονοµίας µας που πλέον την έχει, δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα στην αποκλιµάκωση της ανεργίας η οποία θα συνεχίσει να γίνεται, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιωθεί και το εισόδηµα
των εργαζοµένων.
Ένα άλλο στοιχείο που αναδεικνύει η έκθεση της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το αναδεικνύει πολύ ψηλά και εµφατικά, είναι η µείωση των εκκρεµών συντάξεων. Από εκατόν
εβδοµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε στο τέλος
του δεύτερου τριµήνου του 2020 µειώθηκαν στις εκατόν τριάντα
χιλιάδες πεντακόσιες δέκα κύριες συντάξεις.
Εδώ θέλω να πω δύο πράγµατα τα οποία αξίζει να τα γνωρίζει
η Βουλή. Η µείωση των εκκρεµών συντάξεων είναι το αποτέλεσµα µιας οργανωτικής ανασυγκρότησης που έγινε στον νέο eΕΦΚΑ που δηµιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 µε το νέο
οργανωτικό περιβάλλον. Όπως έχω πει, ο e-ΕΦΚΑ θα αποτελέσει
την αιχµή του δόρατος της δηµόσιας διοίκησης στο τέλος του
2022.
Η απαίτηση ο µεγαλύτερος οργανισµός της χώρας να γίνει αυτοµατοποιηµένα την ίδια µέρα ο πιο σύγχρονος στην Ελλάδα δεν
µπορεί να γίνει. Στο τέλος του 2022, όµως, µε την ταχύτητα που
είχε αναπτύξει και µε την οργανωτική του ανασυγκρότηση, σίγουρα θα µας κάνει όλους περήφανους ο e-ΕΦΚΑ.
Το δεύτερο στοιχείο, έχει να κάνει µε τον αριθµό των εκκρεµών
συντάξεων. Το παράδοξο είναι ότι βλέπετε να καταγράφεται ο
αριθµός των εκκρεµών συντάξεων. Αυτό το στοιχείο δεν το είχαµε. Αυτό το στοιχείο για να το µαθαίναµε έπρεπε να γίνουν επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή και αν ήθελε η Υπουργός να
απαντήσει.
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Εγώ έκανα επανειληµµένως ερωτήσεις στην κ. Αχτσιόγλου το
2019, γιατί είχα εστιάσει εκεί, στα ψέµατα τα οποία λέγονταν και
δεν έλεγαν ποιος είναι ο αριθµός των εκκρεµών συντάξεων.
Τώρα ο κάθε Βουλευτής και η κοινωνία το έχει σε µηνιαία βάση.
Μέσα από το ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» δηµοσιεύεται αυτόµατα
ο αριθµός των εκκρεµών συντάξεων και µπορεί όλη η κοινωνία
να γνωρίζει ποιες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις. Είναι ένα βήµα
προόδου και εκσυγχρονισµού για το πολιτικό σύστηµα της
χώρας µας αλλά και για την ίδια την κοινωνία και το ασφαλιστικό
µας σύστηµα.
Και κλείνω µε το θέµα του νοµοσχεδίου το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί είναι ακόµα µια µεγάλη µεταρρύθµιση εκ
µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών και εκ µέρους της Κυβέρνησης. Θέλω να τονίσω ότι καλούµαστε σήµερα να υπερψηφίσουµε µια ιδιαίτερα σηµαντική µεταρρύθµιση. Μετά από είκοσι
χρόνια έχει κλείσει ο κύκλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και η ανάγκη αναµόρφωσής του είναι επιτακτική όσο ποτέ
άλλοτε και µάλιστα αυτό το νοµοσχέδιο είναι προϊόν των ίδιων
των στελεχών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Επίσης, είναι ότι είναι µια συντονισµένη, µελετηµένη και καλά
σχεδιασµένη πολιτική επιλογή µεταρρυθµίσεων και ανασύστασης του κράτους, των δοµών και των οργανισµών προκειµένου
σε όλα τα επίπεδα να έχουµε αναβαθµισµένες, απλουστευµένες
και λειτουργικές διαδικασίες.
Όλοι γνωρίζουµε τον κρίσιµο και σηµαντικό ρόλο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και συνεπώς όλοι θα πρέπει να συµφωνούµε ότι είναι απαραίτητο αυτοί που υπηρετούν σ’ αυτό να
διαθέτουν τα χρήσιµα εκείνα εργαλεία που θα συµβάλλουν ώστε
ως θεσµός να µπορεί να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις και,
κυρίως, να συµπορεύεται µε την εποχή του.
Αυτό κάνει το σχέδιο νόµου σήµερα. Γι’ αυτό, λοιπόν, σας
καλώ όλους σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, το οποίο είναι προϊόν µεγάλης διαβούλευσης, στο οποίο ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Σταϊκούρας έφερε πάρα πολλές αλλαγές στη βάση και αυτών
των οποίων ακούστηκαν και για το οποίο διατέθηκε αρκετός χρόνος στη δηµόσια διαβούλευση, να ψηφίσουµε και να σταθούµε
όλοι θετικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ακούµε, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εγώ καταλαβαίνω το «αντιπασοκικό»
µένος του κ. Βρούτση το οποίο είναι τέτοιο και το οποίο τον οδήγησε στο να µη θυµηθεί ότι το 2012, που µειώθηκε εν µέσω µνηµονίου ο κατώτατος µισθός, συγκυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ µε τη
Νέα Δηµοκρατία και τους οµογάλακτούς του πλέον, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βορίδη από µέλη Υπουργικού Συµβουλίου.
Αυτό να το καταλάβω, αλλά το θράσος να µιλά για τη µείωση
του κατώτατου µισθού όταν επί ενάµιση χρόνο ως Υπουργός δεν
έκανε τίποτα για να αυξηθεί ο κατώτατος µισθός είναι ακατανόητο.
Όσον αφορά δε τον ΕΦΚΑ, κύριε Βρούτση, µιας και έχετε
κάνει Υπουργός Εργασίας, να σας πω τα εξής. Με προσοχή µιλήσατε για τον e-ΕΚΦΑ. Δεν µας είπατε, όµως, αν ο ΕΦΚΑ όλο
αυτό το διάστηµα έχει προχωρήσει σε επιτάχυνση απονοµής
συντάξεων. Διότι µαθαίνουµε ότι το µόνο που έχει γίνει είναι ένα
τηλεφωνικό κέντρο που κόστισε και δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ
και το οποίο παρέχει πληροφορίες, χωρίς να υπάρχει καµµία βελτίωση στην απονοµή των συντάξεων.
Άρα όταν θα µιλάµε για βελτίωση του συστήµατος απονοµής
συντάξεων, δεν θα κάνουµε διαχωρισµούς σε ΕΦΚΑ και σε eΕΦΚΑ γιατί ο ΕΦΚΑ είναι ένας, η Κυβέρνηση είναι µία και θα απολογείται για το σύνολο της αδράνειας µέχρι σήµερα σ’ αυτόν τον
τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη.

20422

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον κ. Κατρίνη
και απορώ για την άγνοια την οποία έχει για όλα αυτά τα πράγµατα για τα οποία ο ίδιος πολλές φορές ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και ως εισηγητής εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής τοποθετείται.
Διότι αυτό σηµαίνει, πλήρη άγνοια, κύριε Κατρίνη. Μιλάτε για
τον κατώτατο µισθό. Ήσασταν κυβέρνηση µε επικεφαλής τον κ.
Παπαδήµο τον Φεβρουάριο του 2012. Ο κατώτατος µισθός µειώθηκε και δεν έριξε ευθύνες. Ήταν η χώρα σε δύσκολη περίοδο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: ... (δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να είστε προσεκτικός, λοιπόν, γιατί
είµαι πολύ προσεκτικός όταν...
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, όχι
διάλογο. Δεν σας διέκοψε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είµαι πολύ προσεκτικός. Η µείωση του
κατώτατου µισθού δεν σηµαίνει ότι το θέλατε. Δεν το θέλατε. Εννοείται ότι δεν το θέλατε. Ήταν, όµως, η ανάγκη δηµοσιονοµικής
προσαρµογής της χώρας και αναγκαστήκαµε όλοι να προσαρµοστούµε σ’ αυτή την ανάγκη. Άρα να είστε προσεκτικός και
ακριβής. Αν δεν γνωρίζετε γεγονότα, να ενηµερώνεστε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που κάθεται εκ δεξιών σας είχε υποσχεθεί στο προεκλογικό
πρόγραµµα 750 ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2015.
Κανείς δεν µπορούσε να αυξήσει τον κατώτατο µισθό. Ούτε
εγώ ως Υπουργός της κυβέρνησης Σαµαρά. Εγώ έφτιαξα τον νέο
νόµο, όµως, ο οποίος πλέον αντιστοιχούσε τον κατώτατο µισθό
και τον οποίο νόµο έλεγε ότι θα καταργούσε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, τον ν.4172/2013. Μάλιστα, αποχώρησε από την Αίθουσα,
ενώ πανηγυρικά ο ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούσε και έλεγε ότι είναι ο
καλύτερος νόµος.
Γιατί είναι καλός νόµος; Γιατί αντιστοιχεί πλέον την αύξηση
του κατώτατου µισθού, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση µε την αντοχή
της οικονοµίας. Και, πράγµατι, ο ΣΥΡΙΖΑ µπόρεσε -έπρεπε από
το 2017, αλλά τώρα αυτό ανήκει στο παρελθόν- την 1η Ιανουαρίου του 2019 να αυξήσει τον κατώτατο µισθό µε βάση αυτόν τον
νόµο. Και τώρα η αύξηση που θα γίνει µε αυτόν τον νόµο θα γίνει,
γιατί υπάρχει αντοχή και δυνατότητα στην εθνική µας οικονοµία.
Άρα κύριε Κατρίνη, να είστε προσεκτικός. Δεν είστε περισσότερο ευαίσθητοι εσείς του πρώην ΠΑΣΟΚ, σήµερα Κίνηµα Αλλαγής ή αύριο όπως θα λέγεστε. Την ίδια ευαισθησία έχουµε, αλλά
απέδειξα ότι η αύξηση του εισοδήµατος των µισθωτών έγινε στην
πράξη µε την περιφρούρηση των εργατικών δικαιωµάτων τους,
µε την «ΕΡΓΑΝΗ», µε αυτό το µεγάλο καινοτόµο εργαλείο το
οποίο εγκαινιάζει σήµερα η Κύπρος, το οποίο πήρε από την Ελλάδα και θα το πάρουν και άλλες χώρες, µε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που δεν τις ψηφίζετε και είστε απέναντι, µε
τη µείωση των φόρων, του ΕΝΦΙΑ, µε τη µείωση του ΦΠΑ, µε τη
µείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή. Αυτά αυξάνουν το εισόδηµα των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
λίγο επειδή είπε ανακρίβειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κατρίνη, έχετε
το δικαίωµα, αλλά σας παρακαλώ να µην το παρατραβήξουµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Άκουσα, κύριε συνάδελφε, µε πολύ µεγάλη προσοχή την οµιλία σας και είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ µείωσε
τον κατώτατο µισθό. Στη δευτερολογία σας ήσασταν πιο προσεκτικός, οφείλω να οµολογήσω. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα.
Τώρα, για τα υπόλοιπα που πανηγυρίζετε, για τα επιτεύγµατα
της Κυβέρνησης και όσα κάνατε µέχρι σήµερα και τα λοιπά, αυτό
θα κριθεί στην πορεία, κύριε συνάδελφε. Αλλά δεν κρύψατε και
πάλι -και λυπάµαι- το αντι-πασοκικό σας µένος µε τον τρόπο µε
τον οποίο µιλήσατε επιτιµητικά για τον πολιτικό µου χώρο. Ήµασταν ΠΑΣΟΚ, είµαστε ΠΑΣΟΚ και θα είµαστε ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να
σας ενοχλεί εσάς προσωπικά αυτό, όµως δεν αλλοιώνει σε τίποτα τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκα, ανήκω και θα ανήκω
µε υπερηφάνεια, κύριε συνάδελφε. Αν θέλετε να προσάψετε κάτι
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στο ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ ή όπως λέγεται αύριο, βρείτε κάποιον άλλο
τρόπο να µιλήσετε, έναν τρόπο θα έλεγα πιο ευπρεπή, που είµαι
σίγουρος ότι συνάδει µε την πολυετή παρουσία σας σε αυτόν
εδώ τον χώρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Κατρίνη.
Έχω να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις εκθέσεις της επί των
σχεδίων νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
Α. «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου στον τοµέα της επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας» και
Β. «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινοπραξίας ELIXIR για την
ίδρυση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδοµής βιολογικών δεδοµένων στον τοµέα της βιοεπιστήµης ELIXIR».
Καλείται τώρα στο Βήµα ο κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω -επιγραµµατικά- να αδικήσω το συζητούµενο σχέδιο νόµου για τον εκσυγχρονισµό του Οργανισµού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
που αποτελεί µία αναγκαία και σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση
του Υπουργείου των Οικονοµικών. Πώς όµως µετά από τόσα χρόνια κρίσης, ύφεσης και περιθωριοποίησης της χώρας να µην αναφερθεί κανείς στα πρόσφατα οικονοµικά επιτεύγµατα που την
ξανασυστήνουν διεθνώς; Και µάλιστα όταν τη µνηµονιακή εποχή
έχει διαδεχθεί µία υγειονοµική περιπέτεια, τις επώδυνες συνέπειες της οποίας συνεχίζει να υφίσταται ολόκληρος ο πλανήτης.
Κι όµως, από το χείλος του γκρεµού, η Ελλάδα γίνεται µία από
τις πρώτες χώρες στην Ευρωζώνη που καταφέρνει να επιστρέψει
στα προ της πανδηµίας επίπεδα του ΑΕΠ, ήδη από τα µέσα της
τρέχουσας χρονιάς. Η Ελλάδα καταφέρνει να είναι από τις πρώτες χώρες που κατέθεσε ολοκληρωµένο σχέδιο στο ταµείο ανάκαµψης για την επόµενη ηµέρα, να είναι από τις πρώτες χώρες
σε ανάπτυξη και έτσι από παράδειγµα προς αποφυγή να γίνεται
παράδειγµα προς µίµηση.
Και ενώ κάθε µέρα οι διεθνείς οίκοι αναθεωρούν επί τα βελτίω
την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, από το βήµα της 85ης ΔΕΘ
ο κ. Τσίπρας είχε µόνο να µας πει ότι είναι «καλοδεχούµενοι οι
ρυθµοί ανάπτυξης». Αυτοί οι θηριώδεις, σινικοί –θα έλεγε κάποιοςρυθµοί, πάνω από 16% για το δεύτερο τρίµηνο και σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις των οίκων 6%, 7% ακόµα και 8% για ολόκληρο το
2021. Χαρακτηρίζονται «καλοδεχούµενοι» ωσάν να επρόκειτο για
συµπτωµατικό ή τυχαίο φαινόµενο. Όµως, δεν είναι τυχαία και
συµπτωµατική η έκφραση που χρησιµοποιεί ο κ. Τσίπρας. Επειδή
δεν µπορεί πλέον να αµφισβητήσει τα µεγέθη, προσπαθεί να τα
αποσυνδέσει από τα γενεσιουργά τους αιτία που, σύµφωνα µε τις
παραπάνω αξιολογήσεις, είναι η µεγάλη ενίσχυση που πέτυχε η
Ελλάδα από το Ταµείο Ανάκαµψης, τα µέτρα στήριξης που εφαρµόστηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και φυσικά
οι µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε η Κυβέρνηση την ίδια περίοδο και που όλα µαζί συνθέτουν το µείγµα καυσίµου, που δίνει
αυτή την ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη.
Και δεν το κάνει αυτό ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µόνο για να υποβαθµίσει το κυβερνητικό έργο αλλά και
για να κρύψει τις τεράστιες αστοχίες και την καταστροφολογική
κριτική που άσκησε το κόµµα του όλο το προηγούµενο διάστηµα,
όταν υποτιµούσε τον ρόλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την αντιµετώπιση, για τη διαχείριση των
συνεπειών της πανδηµίας, όταν αµφισβητούσε την ορθότητα και
αποτελεσµατικότητα των µέτρων στήριξης και επανεκκίνησης
της δραστηριότητας που έπαιρνε η σηµερινή Κυβέρνηση, όταν
προέβλεπε την αποτυχία του ελληνικού τουρισµού το φετινό καλοκαίρι, όταν λίγο καιρό πριν την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου 2022 - 2025 λοιδορούσε τους στόχους για την ανάπτυξη που έθετε ο φειδωλός Υπουργός των Οικονοµικών -όπως
αποδείχθηκε φειδωλός- για τον οποίο -για να µην ξεχνιόµαστεπέρυσι τέτοιο καιρό είχατε υποβάλει, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ένσταση, πρόταση δυσπιστίας. Σήµερα, εκείνη η πρόταση
δυσπιστίας επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Πρόεδρό του, που
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για πολλοστή φορά αποδεικνύονται αναξιόπιστοι.
Πώς περιµένετε, αλήθεια, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, να σας εµπιστευτούν οι πολίτες όταν δεν είστε
καν σε θέση να εκτιµήσετε και να αξιολογήσετε εφαρµοζόµενες
πολιτικές, µε αποτέλεσµα να πέφτετε παταγωδώς έξω σε όλες
σας τις προβλέψεις;
Δεν είναι, συνεπώς, νοµοτελειακή η πρόοδος της χώρας. Είναι
αποτέλεσµα ενός συνεκτικού σχεδίου για τη διαµόρφωση αναπτυξιακού περιβάλλοντος, θεµελιακά στοιχεία του οποίου αποτελούν η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του δηµοσίου και
των οργάνων του, ιδίως εκείνων που έχουν έναν νευραλγικό ρόλο
στη λειτουργία των υπηρεσιών του. Τέτοιος είναι και ο ρόλος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που αποτελεί ανώτατη αρχή
µε αποστολή τη δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του δηµοσίου, την αναγνώριση απαιτήσεων σε βάρος του ή τον συµβιβασµό σε διαφορές µε αυτό και τη νοµική υποστήριξη των
φορέων του, µε τα διάφορα κατά τόπους γραφεία του.
Περαιτέρω, αντικείµενο του σχεδίου νόµου αποτελεί ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων της διάρθρωσης και της λειτουργίας
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και η ρύθµιση της
γενικής υπηρεσιακής κατάστασης των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.
Είκοσι χρόνια µετά τον ν.3086/2002 και το σχετικό π.δ.238/2003
καθίσταται απαραίτητος ο ανασχεδιασµός και η απλούστευση και
επιτάχυνση των διαδικασιών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Επέρχεται, λοιπόν, αναµόρφωση στις αρµοδιότητες, στη
διάρθρωση και στη συγκρότηση της αρχής, αλλά και στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών και
του διοικητικού προσωπικού της.
Οι αλλαγές στοχεύουν στην αναβάθµιση των νοµικών υπηρεσιών στο δηµόσιο και προς τους φορείς του, στον περιορισµό της
γραφειοκρατίας, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό και τελικά στην
ενίσχυση και στη βέλτιστη απόδοση του ιδιαίτερα καταρτισµένου
ανθρώπινου δυναµικού της.
Με τις νέες ρυθµίσεις προστίθενται και νέες αρµοδιότητες,
όπως η επεξεργασία διαιτητικής ρήτρας πριν τη συνοµολόγηση
της, η συµµετοχή σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές ή στην έκδοση κανονιστικών διατάξεων και αποφάσεων. Απλοποιείται και
επιταχύνεται ο τρόπος χειρισµού των υποθέσεων, ιδίως µε τη σύσταση των οκτώ θεµατικών σχηµατισµών για την αντιµετώπιση και
τη διαχείριση µε ενιαίο και συνολικό χειρισµό οµάδων δικαστικών
ή εξώδικων υποθέσεων. Αποφεύγονται γραφειοκρατικές και αχρείαστες διαδικασίες που καθυστερούν την εκκαθάρισή τους. Ενισχύεται η ψηφιακή αναβάθµιση µε τη σύσταση νέας διεύθυνσης
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αύξηση του αριθµού των
τµηµάτων, αλλά και η προστασία των δεδοµένων µε τη σύσταση
σχετικού αυτοτελούς γραφείου.
Περαιτέρω, προβλέπεται η τακτική -ανά διετία- προκήρυξη διαγωνισµού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων. Ρυθµίζονται
οι διαδικασίες αξιολόγησης. Απλοποιείται και αυστηροποιείται, παράλληλα, το πειθαρχικό δίκαιο σε εναρµόνιση και προς τη σχετική
νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την καταγραφή και αποτίµηση του
έργου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Επιπλέον, παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθµιση επιµέρους θεµάτων και δυνατότητα ανασχεδιασµού των υπηρεσιακών µονάδων και τίθενται οι
µεταβατικές διατάξεις και οι τελικές διατάξεις που αφορούν και
στην κινητικότητα των υπαλλήλων.
Καταληκτικά λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορούµε
µε βεβαιότητα να πούµε ότι το σχέδιο νόµου συνιστά νοµοθέτηση για τη δοµική, οργανωτική και λειτουργική αναβάθµιση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που ενισχύει το ανθρώπινο
δυναµικό του µε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αναβαθµίζει το
επίπεδο των υπηρεσιών του και συνεπώς το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κωνσταντινίδη.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γκιόλας Ιωάννης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Χήτας από την Ελληνική Λύση.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
γίνεται προσπάθεια για την αναµόρφωση του οργανισµού λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, προκειµένου να
επιτευχθεί κατά την εισήγηση εκσυγχρονισµός, ευελιξία, και επιτάχυνση στο έργο του µε διατάξεις που κατατείνουν προς τούτο,
αλλά και µε αρκετές που δεν υπηρετούν το σκοπό αυτό και εποµένως δεν µπορούµε να λάβουµε θετική στάση επ’ αυτών και θα
εισηγηθώ περαιτέρω.
Ειδικότερα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4 παρέχεται δυνητικά
η ευχέρεια στον πρόεδρο του ΝΣΚ να αναθέτει την υπεράσπιση
υπαλλήλων του δηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, στα ποινικά δικαστήρια και εφόσον
συντρέχουν τέσσερις ρητά και περιοριστικά αναφερόµενες προϋποθέσεις. Μπορούµε να κατανοήσουµε τη διακριτική ευχέρεια
του προέδρου λόγω του πλήθους παροµοίων περιπτώσεων, των
χρεώσεων και της κοπιώδους εργασίας των λειτουργών του ΝΣΚ
που θα επιβαρύνονται και µε αυτού του είδους τις υποθέσεις,
δηλαδή τις ποινικές. Δεν µπορούµε, όµως, να δικαιολογήσουµε
ούτε και να αποδεχθούµε τη διακριτική ευχέρεια έγκρισης προς
τούτο του αρµόδιου Υπουργού. Ή υπάρχουν και διαγράφονται
οι σχετικές προϋποθέσεις και τούτο γίνεται, πράγµατι, µε τους
όρους της διάταξης ή έχουµε να κάνουµε µε προσωπική, επιλεκτική τακτική του πολιτικού οργάνου, ο οποίος ούτε εξηγεί ούτε
και λογοδοτεί για την απόλυτη ευχέρεια του, πράξη που µπορεί
να υποκρύπτει εξυπηρέτηση ή και εύνοια κάποιων εκλεκτών.
Δεύτερον, η διάταξη του άρθρου 9 που απαγορεύει για κάποιους αόριστους λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος να
µην καταχωρίζεται η γνώµη της µειοψηφίας είναι επιεικώς απαράδεκτη. Είναι κάτι πρωτάκουστο σε νοµικές διαδικασίες και στη
δικαιική τάξη και πρακτική. Μάλιστα, η υπέρβαση ίσως και η αυθαιρεσία µεγεθύνεται ανησυχητικά µε διάταξη που επιτρέπει
ακόµα και την τροποποίηση των πρακτικών µε την προϋπόθεση
ότι τούτο γίνεται µόνο προς όφελος του δηµοσίου και της ΑΑΔΕ.
Να θυµίσω εδώ τι ειπώθηκε σχετικά από την κ. Πανοπούλου,
που ως Πρόεδρος εξέφρασε την άποψη της Ένωσης των µελών
του ΝΣΚ; Εξακολουθούµε να εµµένουµε, η ρύθµιση αυτή είναι
καινοφανής. Θεωρούµε από τη στιγµή που οι γνωµοδοτήσεις
ενός οιονεί δικαστικού σώµατος που έχει ενταχθεί στη δικαιοσύνη κατά το Σύνταγµα και παράγει και έννοµες συνέπειες κατ’
εµέ η αιτιολογία και η αιτιολόγηση των απόψεων και η ύπαρξη
µειοψηφίας είναι κοµβική και απαραίτητη και δεν µπαίνει σε καµµία ζυγαριά από ποιο ποσοστό και πάνω θα αποσιωπάται ή σωστότερα θα φιµώνεται η γνώµη της µειοψηφίας, γιατί ακούσαµε
για τα τρία τέταρτα.
Υπερεξουσίες του Προέδρου του ΝΣΚ. Με το άρθρο 5, παράγραφος 5 ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορεί να προεδρεύει σε οποιοδήποτε από τα τµήµατα στα οποία κατά κανόνα και µε ρητή
διάταξη προεδρεύει αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος συνεπώς επιλέγει και προεδρεύει παντού και πάντα και παρ’ ότι η σχετική αρµοδιότητα άσκησης καθηκόντων προέδρου έχει ανατεθεί σε
αντιπρόεδρο απολύτως εξουσιαστικά και αδιάκριτα επιλέγει υποθέσεις και προεδρεύει ο ίδιος.
Άρθρο 29, παράγραφος 5 µε απόφαση του προέδρου επιτρέπεται η ανάθεση σύνταξης γνωµοδοτήσεων σε Έλληνες ή αλλοδαπούς εµπειρογνώµονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης. Δεν θα µπορούσε ένα µικρό και ευέλικτο σώµα
τριών αντιπροέδρων να είναι αρµόδιο και να αποφασίζει ως ευρύτερο συλλογικό και πιο δηµοκρατικό όργανο επ’ αυτού;
Άρθρο 32, εδώ και πάλι θα λάµψει το αστέρι του ενός µόνου
και απόλυτου κριτή, εννοώ του προέδρου. Αναφέρεται το συγκεκριµένο άρθρο σε χειρισµό διαιτητικών υποθέσεων, που όπως
αναγράφεται και στην ίδια διάταξη αφορά σε υποθέσεις µε συνήθως υψηλό οικονοµικό αντικείµενο και παρίσταται η ανάγκη να
ανατίθεται ο χειρισµός τους σε εξειδικευµένη δικηγορική εταιρεία ή δικηγόρους. Και εδώ εναπόκειται η επιλογή δηλαδή στην
αποκλειστική απόφαση του προέδρου. Ούτε και εδώ υπήρξε η
ευαισθησία να ορίζεται ένα µικρό και ευέλικτο όργανο τριών ή
πέντε µελών µε µέλη τους αντιπροέδρους και τον πρόεδρο, ώστε
να εξασφαλιστεί και η έξωθεν καλή µαρτυρία;
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Άρθρο 59, παράγραφος 3. Στην τήρηση των ατοµικών φακέλων των λειτουργών και πάλι υπεισέρχεται ο παντεπόπτης πρόεδρος. Και ενώ στην παράγραφο 1 διαγράφονται µε σαφήνεια
ποια στοιχεία, προσόντα δηλαδή της επαγγελµατικής εξέλιξης
του λειτουργού, περιλαµβάνονται στο φάκελο αυτός, δηλαδή ο
πρόεδρος, µπορεί να τα εµπλουτίσει και µε άλλα απροσδιόριστα
στοιχεία που ο ίδιος θα εισφέρει. Πόθεν η γνώση και πού; Τι παραπάνω γνωρίζει εντέλει αυτός ο παντογνώστης πρόεδρος; Πρόκειται περί ενεργείας που φανερώνει µυστική, µη ελεγχόµενη και
µη υπήκουσα σε θεσµοθετηµένους κανόνες απόλυτη και µη
ελεγχόµενη εξουσία.
Άρθρο 21. Ενώ τόση φασαρία και τόσες ανατροπές θα επέλθουν µε τη συγχώνευση των δικαστικών γραφείων του κράτους
υπεισέρχεται η παράγραφος 6 όπου µετά από εισήγηση και πάλι
του Προέδρου του ΝΣΚ µε απόφαση του Υπουργού -άραγε τι
τους θέλουµε τους νόµους που ψηφίζονται;- να ιδρύονται, να
συγχωνεύονται και να καταργούνται δικαστικά γραφεία.
Τέταρτον, επί της ουσίας πλέον της διά του άρθρου 21 επιδιωκόµενης συγχώνευσης των είκοσι εννέα υφισταµένων ανά την επικράτεια δικαστικών γραφείων του ΝΣΚ. Κατεγράφη κατά τη
συζήτηση της επιτροπής το πρωθύστερο, όπως δήλωσε και η πρόεδρος της ένωσης, της επιδίωξης διακοπής λειτουργίας των πλείστων εκ των λειτουργών των γραφείων µετά από ένα έτος,
παρετάθη βέβαια µε την τροπολογία που εισέφερε ο κύριος
Υπουργός, χωρίς γνώση εάν και πότε θα επέλθει η απλούστευση
και η επιτάχυνση της λειτουργίας των εν λόγω µονάδων. Παρακάµπτεται έτσι η σωρευθείσα εµπειρία και γνώση των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων, η ύπαρξη ενός πλούσιου αρχείου,
η εξειδίκευση µε το γνωστικό και επιστηµονικό αντικείµενο, καθώς
και η εγγύτητα και η τοπικότητα των λειτουργών αυτών.
Αντ’ αυτών επιλέγεται εκ των προτέρων το σύστηµα της ανάθεσης υποθέσεων κατά περίπτωση ή µε ορισµένη χρονική διάρκεια
σε δικηγόρους, που, βεβαίως, όλοι γνωρίζουµε ότι έχουν να διεκπεραιώνουν και τις ίδιες επαγγελµατικές τους υποθέσεις, να µετακινούνται και να αµείβονται µε κόστος που δεν έχει ούτε
στοιχειωδώς υπολογιστεί για να προκύψει και ένα τυχόν µέτρο
σύγκρισης οφέλους ή ζηµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα ήθελα την ανοχή σας για
ένα λεπτό.
Είναι θέµατα που πρέπει να τύχουν της θεσµοθέτησης κατά τη
γνώµη µας όταν πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις και αφού συνεκτιµηθούν και καλυφθούν όλες οι ανάγκες, επί παραδείγµατι
ύπαρξης δικαστικών γραφείων σε πόλεις που εδρεύουν εφετεία,
αλλά δεν είναι και πρωτεύουσες Περιφερειών, όπως τα Χανιά, η
Καλαµάτα, το Ναύπλιο, η Καβάλα, το Αγρίνιο, αλλά και η ιδιοµορφία της νησιωτικότητας και οι εξ αυτής προκύπτουσες ανάγκες.
Τέλος, µια ακόµη βασική διαφωνία µας εστιάζεται στη συµβιβαστική επίλυση διαφορών µε πιθανολόγηση που προβλέπεται
από το άρθρο 27, παράγραφος 1. Επειδή η δικανική πεποίθηση
που στηρίζεται σε πλήρεις αποδείξεις είναι η µόνη που παρέχει
αποδείξεις και τα εχέγγυα αξιοπιστίας, διαφάνειας και δίκαιης
κρίσης, όπως και η Ένωση Μελών του ΝΣΚ ζητούµε το αυτονόητο, να παρέχεται η δυνατότητα συµβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς όταν και µόνο για το εξεταζόµενο θέµα υφίσταται σχετική νοµολογία και τούτο έχει κριθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση. Τίποτε περισσότερο αλλά και τίποτε λιγότερο. Συµβιβασµοί, αποδοχές απαιτήσεων και άλλες αξιώσεις ιδιωτών µόνο
κατόπιν δικαιικής και δικανικής κρίσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γκιόλα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. Στη συνέχεια θα δώσω
τον λόγο στον κ. Αθανάσιο Λιούπη.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ήταν εδώ ο κ. Βρούτσης, ήταν, πραγµατικά, απολαυστικά τα όσα είπε. Είπε τόσα πολλά για τον «ΑΤΛΑ». Δεν ξέρω
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αν στον ΣΥΡΙΖΑ είδαν ισοπαλία Μητσοτάκη - Τσίπρα στην παρουσίαση της ΔΕΘ, εδώ έχουµε ξεκάθαρο νικητή πάντως. «ΑΤΛΑΣ»
- Σούπερµαν, σηµειώσατε 2. Ο Χατζηδάκης τον έκανε µια χαψιά
τον «ΑΤΛΑ». Και αφού ήταν τόσο καλός ο «ΑΤΛΑΣ», γιατί ήρθε ο
Χατζηδάκης ως σούπερµαν για να τα αλλάξει όλα, κύριε Βρούτση; Θα τρελαθούµε τελείως τώρα.
Επίσης, µας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδεολογική βουτιά του
κ. Βρούτση στο παρελθόν, για να σκαλίσει και να εντοπίσει τη γενέτειρα ιδεολογία της Νέας Δηµοκρατίας. Να θυµίσουµε στον κ.
Βρούτση, εκτός όλων των άλλων των σηµαντικών -ότι το κράτος
έχει συνέχεια και αναφερόµαστε στο σκοπιανό, στους µετανάστες και όλα αυτά- και κάτι άλλο.
Η Νέα Δηµοκρατία, µιας και µίλησε για κοινωνικό φιλελευθερισµό, είναι το µοναδικό κόµµα που από καταβολής της κιόλας
απαρνήθηκε πρώτη φορά και κατήργησε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Τι άλλο να κάνει αυτό το κόµµα πια; Καταργήσατε
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και µιλάτε για κοινωνικό φιλελευθερισµό; Είναι δυνατόν, η Νέα Δηµοκρατία; Εσείς τα κάνατε
αυτά. Είναι έργα και ηµέρες δικές σας. Μπορεί να µην είστε εσείς
Υπουργός τώρα, αλλά είναι έργα της Κυβέρνησής σας και του
κόµµατός σας.
Μιλήσατε επίσης για παραγωγή πλούτου. Παραγωγή πλούτου
µε τι, κύριε Βρούτση µου, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε
Υπουργέ; Με δανεικά; Σκυλακάκης και Σταϊκούρας τα είπαν αυτά,
41 δισ. δανεικά. Ωραία παραγωγή πλούτου! Επίσης είπε ότι µειώθηκε η ανεργία και πανηγύριζε. Δεν είναι εδώ να µου απαντήσει,
να µας τα πει. Για ελάτε εδώ, κύριε Βρούτση µου, να µας πείτε την
αλήθεια.
Το 2014, η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, είχε ΑΕΠ 179 δισ. Το λέω,
επειδή έπαιζε µε τις χρονολογίες. Το 2020, το ΑΕΠ της πατρίδα
µας 165 δισ. Είναι λιγότερο. Πώς γίνεται αυτό, να µειώθηκε η
ανεργία όταν µειώθηκαν και οι µισθοί; Πάντως αυτό δεν το λέµε
πρόοδο, για να µην ακούγεται εδώ µέσα το οτιδήποτε. Αυτά προς
απάντηση στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί ο κόσµος έχει αυτιά και ακούει, όπως και µάτια και βλέπει.
Κύριε Υπουργέ, τροπολογίας το ανάγνωσµα έχει γίνει εδώ µέσα
και σήµερα, για να µην πω τίποτε άλλο. Για άλλη µια φορά βρισκόµαστε εγκλωβισµένοι. Το σύστηµα, ο Κανονισµός της Βουλής, η
κουτοπονηριά κάποιων οδηγούν στο να φέρνετε άσχετα πράγµατα στις τροπολογίες, αρκεί να τα περάσετε; Το αποτέλεσµα; Να
µην ξέρει µία Κοινοβουλευτική Οµάδα τι να κάνει, γιατί έχουµε από
τη µία την ΕΑΒ, που και µε τα δύο χέρια θέλουµε να υπερψηφίσουµε το σχετικό άρθρο που αφορά στην αµυντική µας βιοµηχανία, όπως θα κάναµε σε κάθε περίπτωση. Έτσι θέλαµε να κάνουµε
και σήµερα, αλλά εκεί µέσα έχετε και το χαδάκι στις τράπεζες για
άλλη µια φορά. Τι σχέση έχει η ΕΑΒ και η ενίσχυσή της -που θέλουµε να ψηφίσουµε- µε το χαδάκι που θέλει να δώσει το Υπουργείο Οικονοµικών και η Κυβέρνηση στις τράπεζες; Πείτε µας λίγο.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε την ΕΑΒ, το κόµµα µας από την πρώτη
στιγµή έχει πει ότι πρέπει να στηριχθούν τέτοιες βιοµηχανίες, να
αναβαθµιστούν τα στρατιωτικά µας εργοστάσια, να προχωρήσουµε σε συµφωνίες συµπαραγωγής οπλικών συστηµάτων µε φιλικές χώρες. Οι πρώτοι είµαστε που το λέµε αυτό. Εσείς όµως, όχι
µόνο ως Νέα Δηµοκρατία, αλλά ως ΠΑΣΟΚ και ως ΣΥΡΙΖΑ -στην
πενταετία, όσο καθίσατε- αφήσατε την αµυντική µας βιοµηχανία
να µαραζώσει, να καταρρεύσει. Απαξιώσατε ταυτόχρονα το εργατικό δυναµικό. Μπλοκάρατε ουσιαστικά όποιο έργο είχε αναλάβει
η αµυντική µας βιοµηχανία.
Και ειδικά για την ΕΑΒ θέλουµε να επισηµάνουµε και σήµερα –
θα µαλλιάσει η γλώσσα µας- το ραντάρ «Τηλέµαχος» που είναι
δική της κατασκευή. Αυτό µπορούµε να το χρησιµοποιούµε για
τον εντοπισµό και παρακολούθηση των drones, το νέο µέσο και
εργαλείο. Τίποτα, τίποτα! Φέρνετε αυτό σε τροπολογία µαζί µε το
µασάζ στις τράπεζες.
Βεβαίως, νοµοθετείτε, κόπτεστε, µεριµνάτε για τις τράπεζες. Το
οµολόγησε ο κ. Σταϊκούρας. Τώρα έβλεπα τα Πρακτικά. Σκοπός
είναι να διευκολυνθούν οι τράπεζες, αλίµονο! «Καθένας τη δουλειά
του και ο βλάχος τα τυριά του», λέει µια παροιµία. Αυτό είναι, ο
καθένας τη δουλειά του! Και εσείς θα διευκολύνετε τις τράπεζες.
Ξέρουµε ότι θέλετε αλισβερίσι, καλές σχέσεις µε τις τράπεζες. Τα
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350 εκατοµµύρια δάνεια είναι δικά σας. Εσείς τα χρωστάτε στις
τράπεζες, αλλά όχι και έτσι! Και το φέρετε µαζί µε την ΕΑΒ!
Αυτή είναι η τροπολογία. Αυτό το καταγγέλλει η Ελληνική Λύση.
Για άλλη µια φορά µε δόλιο τρόπο το φέρνετε και εµπλέκετε την
αµυντική µας βιοµηχανία, που θέλουµε να υπερψηφίσουµε, µε τα
χάδια σας και τα αλισβερίσια σας µε τις τράπεζες. Ε, λοιπόν, πρέπει να µάθει ο κόσµος αυτό το αίσχος!
Πάµε παρακάτω. Συµβάσεις. Αυτό είναι οξύµωρο. Έρχονται στη
Βουλή συµβάσεις και καλώς έρχονται µέχρι 20 εκατοµµύρια ευρώ,
να δούµε τι συµβάσεις κάνετε, µε ποιους είναι, τι όρους και προϋποθέσεις έχουν. Από την άλλη, από κάτω όµως περνάνε δισεκατοµµύρια ευρώ που δεν τα βλέπουµε καν και τα κάνετε µόνοι σας
deal. Ντιλάρετε µόνοι σας. Δεν ενηµερώνετε τους αντιπροσώπους
των Ελλήνων πολιτών. Δεν ενηµερώνετε τα κόµµατα, δεν ενηµερώνετε κανέναν.
ΔΕΔΔΗΕ, σκόνη και θρύψαλα, Εγνατία και πάει λέγοντας. Δεν
ήρθαν εδώ πέρα. Να µας ενηµερώσετε, όχι ότι θα κάναµε κάτι.
Εσείς το δικό σας θα κάνατε πάλι, αλλά δεν είναι δυνατόν deal,
συµφωνίες δισεκατοµµυρίων να µην περνάνε από το Κοινοβούλιο
και να περνάνε όλα τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απλά τα άκουγα µε το στόµα ανοιχτό προηγουµένως. Ο Μάκης
Βορίδης το έριξε στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα µια
τροπολογία για τις καθαρίστριες, η οποία βέβαια δεν έγινε αποδεκτή. Ψάξαµε να δούµε τι είναι αυτό. Είκοσι πέντε καθαρίστριες
είναι, δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να
προσληφθούν, δηλαδή να παρανοµήσει το κράτος νόµιµα, δηλαδή να κλείσει τα µάτια στο ότι δεν έχουν δικαίωµα να προσληφθούν, αλλά να τις προσλάβουµε!
Μα, λέει ο Βορίδης, δεν γίνεται. Πέρυσι πώς το κάνατε; Άρα,
λοιπόν, πέρυσι το κάνατε στη Νέα Δηµοκρατία, άρα πέρυσι παρανοµήσατε. Εµ, παρανοµούν που δεν έχουν ιθαγένεια, θέλουν
να προσληφθούν κιόλας! Συγγνώµη, πώς θα γίνει αυτό; Πέρυσι
το κάνατε όµως. Λάθος, λοιπόν, που το κάνατε και πέρυσι, λάθος
που φέρνετε τροπολογία εσείς. Έτσι λέµε εµείς. Ο κόσµος βλέπει, ακούει και µας κρίνει.
Πάµε τώρα παρακάτω. Άλλη τροπολογία. Είπαµε «της τροπολογίας» γίνεται και σήµερα. Τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.
Ήρθε και ο κ. Πλεύρης και ο κ. Γεωργαντάς. Εντάξει, να σας πω
κάτι τώρα; Είναι σαν να µοιράζετε στους ιθαγενείς καθρεφτάκια,
χάντρες, «έλα, καλέ κύριε, πάρε και εσύ, κάνε το εµβόλιο, πάρε
10MB, πάρε δύο ώρες δωρεάν οµιλία, πάρε µε τηλεκάρτα, πάρε
κάτι, πάρε ένα ραδιοφωνάκι δώρο»! Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα
πράγµατα. Με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται σοβαρή αντιµετώπιση
της υγειονοµικής κρίσης. Δεν το καταλαβαίνετε;
Το είπα πριν µε πολλά εισαγωγικά. Εδώ µιλάµε για εκπόρνευση
των νέων, κανονική εξαγορά, φοβερό! Πάρε, λέει, 50MB. Μα, µε
10 ευρώ, χρυσέ µου, παίρνεις απεριόριστα MB, είσαι στο ίντερνετ και σερφάρεις όσο θέλεις. Με 10 ευρώ και εσείς πάτε έτσι
να πείσετε τον κόσµο, τα νέα παιδιά, συν το φακέλωµα;
Νέα ειδική εφαρµογή στο gov.gr.. Δεν ξέρουµε το κόστος, πώς
θα πληρώσουν οι Έλληνες γι’ αυτό κι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους -είναι σοβαρό αυτό που λέµε- αναφέρεται στα αρχικά στοιχεία από τους επισπεύδοντες. Δεν φτάνουν
αυτά τα στοιχεία. Πόσοι θα πληρώσουµε, ποιοι θα πληρώσουν
και πόσο κοστίζει αυτό το νέο φακέλωµα; Έτσι δεν καταφέρνετε
να πείσετε.
Θέλετε να πείσετε; Καταργείστε χθες το ακαταδίωκτο στους
γιατρούς για να πείσετε τον κόσµο να εµβολιαστεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κάντε τεστ αντισωµάτων. Έχει νοσήσει κόσµος, να έχει τα αντισώµατά του, να µπορεί να προχωρήσει. Γιατί κάποιος που έχει
νοσήσει να πρέπει να εµβολιαστεί, ντε και καλά;
Διαλύεται το ΕΣΥ και µε «ε» και µε «αι». Και εσείς το διαλύετε,
αλλά και το ΕΣΥ διαλύεται. Μας πήραν από το Νοσοκοµείο «Μεταξά» και µας είπαν ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει ένα χειρουργικό
κρεβάτι, ένα! Γιατί έχουν βγει τρεις αναισθησιολόγοι σε αναστολή εργασίας, επειδή δεν έχουν εµβολιαστεί. Δεν τα βλέπετε
αυτά; Τα MB, αυτό είναι µόνο; Πραγµατικά δεν έχουµε λόγια.
Και θα κλείσω πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Λεφτά για άλλα
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έχετε. Στις 15-9-2021, να δούµε πού πάνε τα χρήµατα. Πού πάνε
τα λεφτά; Από 9-8-2021 βεβαίωση εµπρόθεσµης υλοποίησης των
εργασιών του πέµπτου λογαριασµού του έργου «Κατασκευή υπηρεσιών, δοµών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 στα Νησιά
Σάµο, Κω, Λέρο». Πλήρωνε, κορόιδο Έλληνα τις συµφωνίες του
Μηταράκη! Εγκαινίασε στη Σάµο προχθές. Ήταν µόνος του σαν
τον κούκο. Του έχει γυρίσει όλη η τοπική κοινωνία την πλάτη. Πληρώνουµε 17.5508.771 ευρώ. Πληρώνουµε νέες κλειστές δοµές
λέει, αλλά θα βγαίνουν από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Όλα
αυτά στη Σάµο. Θα καταθέσω την απόφαση στα Πρακτικά.
Και φωτιά στο ΚΥΤ της Σάµου από άγνωστους µέχρι στιγµής.
Έλα ντε, για να σκεφτούµε ποιοι έβαλαν τη φωτιά! Έχουµε δύο
λεπτά να σκεφτούµε όλοι, κύριε Πρόεδρε; Να σκεφτούµε ποιοι
µπορεί να έβαλαν τη φωτιά; Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά τώρα;
Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία, κύριε Βρούτση, που µας λέγατε
για το ιδεολογικό σας παρελθόν; Αυτές είναι οι καταβολές της
Νέας Δηµοκρατίας; Αυτά έχετε να πείτε στον κόσµο σήµερα; Τι
να πω πραγµατικά; Άκου, 10 MB!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας 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 (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον κ.
Χήτα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος,
Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος
του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και µετά θα δώσω τον λόγο
στον Υφυπουργό, τον κ. Βεσυρόπουλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που στοχεύει στην αναβάθµιση της λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, το οποίο επιτελεί έναν
σπουδαίο ρόλο στη νοµική υποστήριξη του δηµοσίου, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ανεξάρτητων αρχών και των
λοιπών δηµόσιων φορέων. Είναι σηµαντική η συµβολή του στη γενικότερη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα και στην αποτελεσµατική
προάσπιση των συµφερόντων της δηµόσιας διοίκησης.
Με το παρόν κείµενο γίνονται βελτιώσεις στον οργανισµό του
Νοµικού Συµβουλίου µετά από δύο δεκαετίες από την εφαρµογή
του ν.3086/2002. Η λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους έχει ανάγκη από εκσυγχρονισµό, ευελιξία και προσαρµογή
στις σύγχρονες ανάγκες, ώστε να µπορεί να εκπληρώσει τον
σκοπό του.
Οι νέες διατάξεις επικεντρώνονται σε βελτιωτικές ρυθµίσεις
σε σχέση µε τη διάρθρωση και συγκρότηση, την υπηρεσιακή κατάσταση και την πειθαρχική ευθύνη του προσωπικού του. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που έχει τη στήριξη των λειτουργών του Νοµικού
Συµβουλίου, αφού η πλήρης διοικητική ολοµέλειά του τάχθηκε
υπέρ των διατάξεων που συζητάµε σήµερα. Είναι αποτέλεσµα
συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων επί σειρά ετών, ώστε να
ενσωµατωθούν οι παρατηρήσεις των λειτουργών του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και του δικαστικού κόσµου γενικότερα.
Βασικός στόχος της σηµερινής µεταρρύθµισης είναι η ψηφιακή αναβάθµιση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ώστε
να συµβαδίζει µε τις σύγχρονες απαιτήσεις και τη γενικότερη ψηφιακή µεταρρύθµιση του δηµοσίου. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται
πολλές σηµαντικές αλλαγές.
Πρώτον, επιδιώκεται η εντολή για χειρισµό των υποθέσεων
από τον Πρόεδρο να γίνεται µε ψηφιακά µέσα.
Δεύτερον, προωθείται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων
και πάσης φύσεως εγγράφων.
Τρίτον, οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων γίνονται µε
τηλεδιάσκεψη. Σε αυτό το σηµείο υπάρχει αρνητική κριτική από
τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα ακούγεται, όπως πρέπει, ο πειθαρχικά διωκόµενος, όταν συγκαλούνται τα πειθαρχικά συµβούλια µε τηλεδιάσκεψη. Το µέσο επικοινωνίας κανέναν ρόλο απολύτως δεν
παίζει στην αντικειµενική κρίση που οφείλει να έχει και να εκφράζει
το πειθαρχικό συµβούλιο.
Στο δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται η επιτάχυνση και εξοικονό-
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µηση πόρων στη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου µέσω της
εξειδίκευσης του προσωπικού που θα προκύψει από τους οκτώ
νέους θεµατικούς άξονες που θα ασχολούνται µε οµοειδείς υποθέσεις. Προβλέπονται σταδιακά να προστεθούν επιπλέον σχηµατισµοί, όπως, ενδεικτικά, φορολογικών τελωνειακών υποθέσεων,
πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών υποθέσεων, συνταξιοδοτικών και
κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών.
Ένας τρίτος κατά σειρά στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Προωθείται η συγχώνευση γραφείων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ώστε να λειτουργούν γραφεία του στις
έδρες των περιφερειών. Η αλλαγή αυτή θα πραγµατοποιηθεί σταδιακά και µε βάση τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν από την
ψηφιοποίηση των δικαστηρίων που ήδη εφαρµόζεται. Έτσι οι υποθέσεις θα εξετάζονται απευθείας σε επίπεδο περιφέρειας, χωρίς
να µεσολαβεί κάποιο άλλο γραφείο.
Τέταρτον, ενισχύοντας τη γενικότερη προσπάθεια για αποσυµφόρηση των δικαστηρίων και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, αυξάνονται οι αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους σε αυτό το κοµµάτι. Ο λειτουργός που χρεώνεται την
υπόθεση µπορεί να προτείνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, εάν πιθανολογεί ο ίδιος και ο προϊστάµενος του γραφείου
ότι υπάρχει βάσιµη αξίωση του ιδιώτη έναντι του δηµοσίου.
Πέµπτον, τέλος, γίνονται αλλαγές στον διαγωνισµό εισαγωγής
των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου, καθώς και τροποποιήσεις στο σύστηµα προαγωγών, επιθεωρήσεων στην πειθαρχική
διαδικασία.
Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται πλέον σε τακτική βάση ανά
διετία. Στον διαγωνισµό εισαγωγής µπορεί να συµµετάσχει πια
όποιος έχει ασκήσει δικηγορία, χωρίς αναγκαία να είναι δικηγόρος
αυτή τη στιγµή.
Συστήνεται αυτοτελές γραφείο επιθεώρησης του οποίου τα
µέλη διενεργούν επιθεωρήσεις των λειτουργών και αξιολόγηση
των υπηρεσιακών µονάδων. Η αξιολόγηση γίνεται µια φορά στην
τριετία, προκειµένου να καταγραφούν ελλείψεις και προβληµατικά
σηµεία στη λειτουργία της επιχειρησιακής µονάδας.
Παρά την προσπάθεια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να παρουσιάσει το παρόν νοµοσχέδιο ως µια αποτυχηµένη προσπάθεια
που βρίσκει αντίθετους τους λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου, στην πράξη αποδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Στο στάδιο
της ακρόασης των φορέων στις επιτροπές επιβεβαιώθηκε µε τον
πλέον πανηγυρικό τρόπο η γενική στήριξη προς τις νέες διατάξεις
µε τις λίγες όποιες παρατηρήσεις κατατέθηκαν.
Είναι εντελώς ατυχής η κριτική της Αντιπολίτευσης που χαρακτήρισε ως εγκληµατική τη νέα ρύθµιση που επιτρέπει στον λειτουργό µιας υπόθεσης να εισηγηθεί την εξωδικαστική επίλυση
διαφοράς. Κανένας κίνδυνος δεν υφίσταται για το δηµόσιο συµφέρον, αφού δεν αποφασίζει ένας µόνο άνθρωπος. Απλώς αυτή
είναι η αρχή, αφού µετά τη θετική εισήγηση για εξωδικαστική επίλυση, η τελική απόφαση λαµβάνεται σε επίπεδο τριµελούς επιτροπής ή τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η
θετική εισήγηση είναι αυτονόητο ότι θα στηρίζεται στο µέχρι τότε
νοµολογιακό προηγούµενο.
Συνολικά σήµερα επιτυγχάνεται ο συνολικός, σφαιρικός και
αποτελεσµατικός επανακαθορισµός της λειτουργίας του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, πάντα µε γνώµονα τις πραγµατικές
ανάγκες του, όπως αυτές έχουν εκφράσει οι ίδιοι οι λειτουργοί
του Νοµικού Συµβουλίου, των οποίων όµως οι παρατηρήσεις
έχουν ενσωµατωθεί από την ηγεσία του Υπουργείου. Η Κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της µε στόχο µια καλύτερη, περισσότερο
αποτελεσµατική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ στην πολύ θετική, κατά τη
γνώµη µου, τροπολογία µε αριθµό 1073 του Υπουργείου Υγείας,
µε την οποία αυξάνεται το επιτρεπόµενο όριο δαπανών υγείας του
ΕΟΠΠΥ, πέραν του οποίου ενεργοποιείται το clawback κατά 16,5
δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως για τα έτη 2020 και 2021. Για το ζήτηµα αυτό, κατέθεσα σχετική ερώτηση προ µηνός περίπου.
Γενικότερα, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ήρθε η στιγµή να ανοίξει η
συζήτηση για τον χρόνο σταδιακής κατάργησης του clawback. Ο
µηχανισµός αυτός θεσπίστηκε υπό εξαιρετικές συνθήκες ως ένα
µέτρο µε περιορισµένο χρόνο ζωής και επιβαρύνει υπέρµετρα
τους ενδιαφερόµενους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Λιούπη, και για την τήρηση του χρόνου.
Δύο µου φαίνεται θα πάνε στο τελευταίο θρανίο.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Έχει αρχίσει να κατακάθεται ο κουρνιαχτός µιας άσφαιρης αντιπαράθεσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
ανάµεσα κατά κύριον λόγο στη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ,
µια άσφαιρη αντιπαράθεση η οποία δεν µπορεί να συγκαλύψει όση
σκόνη και αν σηκώνει η στρατηγική σύγκλιση της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ µε τις ανάγκες των
µονοπωλίων και µε τους στόχους της άρχουσας τάξης.
Ποιος καθορίζει αυτή την πολιτική; Είναι η ίδια η πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµφωνείτε µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τη στρατηγική της επιλογή, δηλαδή την πράσινη και ψηφιακή µετάβαση, µια επιλογή η οποία έρχεται να
εκτονώσει την υπερσυσσώρευση κεφαλαίων, αλλά και ταυτόχρονα, θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξήσει τις ανισότητες, µιας και
τα πράσινα εµπορεύµατα είναι πολύ πιο ακριβά από τα συµβατικά,
άρα, λοιπόν, θα αποκλειστούν ευρύτερα λαϊκά στρώµατα από την
πρόσβαση στα πράσινα εµπορεύµατα. Η πράσινη ενέργεια επιβεβαιώνει τη συνεχή αύξηση των τιµολογίων στο ρεύµα αλλά και
ταυτόχρονα θα ενισχύσει το ψηφιακό χάσµα ανάµεσα στα πλατιά
λαϊκά στρώµατα και τους υπόλοιπους που έχουν πρόσβαση στην
ψηφιακή τεχνολογία.
Σε αυτή την πολιτική, λοιπόν, στρατηγική της πράσινης και ψηφιακής µετάβασης συµφωνούν όλα τα κόµµατα, αλλά δεν συµφωνούν µόνο σε αυτό, γιατί θα µπορούσε να πει ότι θα την εφάρµοζε
µε διαφορετικό τρόπο. Συµφωνούν και στα εργαλεία υλοποίησης
αυτής της στρατηγικής.
Και τέτοια εργαλεία είναι το Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο εκτός
από τη χρηµατοδότηση στους επιχειρηµατικούς οµίλους συνοδεύεται και από ένα πανευρωπαϊκό µνηµόνιο το οποίο έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό
που ορισµένα κόµµατα µιλάνε για την επιστροφή στην ευρωπαϊκή
κανονικότητα και ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν φέρνει νόµους που
στηρίζουν την ευρωπαϊκή κανονικότητα, είναι εκτός αυτής.
Αλλά δεν βλέπουµε λίγο πιο συγκεκριµένα τι σηµαίνει αυτή η
ευρωπαϊκή κανονικότητα για παράδειγµα στην αγορά εργασίας
που ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον το έχει κάνει βασικό ζήτηµα αντιπαράθεσης µε την κυβερνητική πολιτική; Ποια είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα και αυτό που θα επιφέρει το πανευρωπαϊκό µνηµόνιο;
Στο όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων και της καπιταλιστικής κερδοφορίας διαµορφώνει
συνεχώς τον µηχανισµό αναπαραγωγής µιας πολύ φτηνής εργατικής δύναµης, µιας αναλώσιµης εργατικής δύναµης.
Και από αυτή την άποψη σε αυτό έχουν συµβάλει όλες οι κυβερνήσεις και οι προηγούµενες οι µνηµονιακές αλλά και η σηµερινή µε τα νοµοσχέδια τα οποία έχουν φέρει. Και από αυτή την
άποψη η συζήτηση περί κατώτερου µισθού συγκαλύπτει την πραγµατική ουσία. Ποια δηλαδή; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει στον αντεργατικό νόµο Βρούτση - Αχτσιόγλου, να καθορίζει ο Υπουργός τους
κατώτερους µισθούς. Και βεβαίως δεν µπορεί ακόµη και αυτός ο
καθορισµός του κατώτερου µισθού να αµφισβητήσει τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες εργάζεται η πλειοψηφία των εργαζοµένων και
ιδιαίτερα των νέων εργαζοµένων, συνθήκες, δηλαδή, µερικής,
προσωρινής, ευκαιριακής απασχόλησης, µαύρης εργασίας, εντατικοποίησης, εκβιασµών και απειλών από την εργοδοσία, χωρίς
κλαδικές συµβάσεις που να προστατεύουν την εργατική τάξη συνολικά.
Βεβαίως ο κ. Βρούτσης µιλώντας λίγο πριν ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είπε ότι στηρίζουν τον µισθό µειώνοντας τις
ασφαλιστικές εισφορές. Αλήθεια; Δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές είναι εκτός µισθού; Δεν είναι ο συνολικός ονοµαστικός µισθός
των εργαζοµένων; Ωραία µαθηµατικά είναι αυτά! Όταν µειώνεται
το σύνολο των µισθωτών αποδοχών είτε είναι καθαρές είτε πηγαί-
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νουν για την ασφάλιση, τότε αυξάνεται -λέει- ο µισθός. συριζέικα
µαθηµατικά! Γιατί το ίδιο είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας
στον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων. «Μην ανησυχείτε για την
αύξηση του κατώτερου µισθού, γιατί θα πάρουµε µέτρα µείωσης
του µη µισθολογικού κόστους», δηλαδή, των ασφαλιστικών εισφορών.
Άρα, λοιπόν, µέσα από αυτή τη διαδικασία ποιος κερδίζει; Βεβαίως, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Για να µη βάλουµε ότι επί της ουσίας πρέπει να συζητήσουµε για τον πραγµατικό µισθό της
εργατικής τάξης και όχι για τον ονοµαστικό µισθό, όταν ο πραγµατικός µισθός καθορίζεται από τη φορολογική επίθεση την οποία
δέχονται τα µισθωτά στρώµατα, καθορίζεται από την ακρίβεια η
οποία τσακίζει το εργατικό εισόδηµα, καθορίζεται από την εµπορευµατοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας. Άρα, λοιπόν, το ζήτηµα δεν είναι από ποια τσέπη θα σου πάρουν τα
χρήµατα, αλλά να µην σου πάρουν χρήµατα. Δεν είναι από ποια
τσέπη θα χάσει, λοιπόν, τα εισοδήµατα η εργατική τάξη.
Και η συµφωνία τους, όλων αυτών των κοµµάτων όχι µόνο της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ ή της Ελληνικής
Λύσης, αποδείχθηκε πάρα πολύ σύντοµα µε τις αντεργατικές µεθοδεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδείχθηκε µε την υπερψήφιση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι
Ευρωβουλευτές όλων αυτών των κοµµάτων υπερψήφισαν την έκθεση που επί της ουσίας έχει ως τίτλο -ψευδεπίγραφο βεβαίως!«Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώµατα για την κοινωνική εργασία των εργαζοµένων στις πλατφόρµες, νέες µορφές απασχόλησης που συνδέονται µε την ψηφιακή ανάπτυξη», δηλαδή, των
εργαζοµένων στις ψηφιακές πλατφόρµες, όπως οι απειλές και οι
εκβιασµοί της e-food, δηλαδή, εργαζόµενοι οι οποίοι είχαν σύµβαση εργασίας -ήταν µισθωτοί εργαζόµενοι- να µετατραπούν σε
αυτοαπασχολούµενους.
Και τι λέει λοιπόν η περιβόητη έκθεση την οποία υπερψήφισαν
όλοι; Για να δούµε πόσο υποκριτικό είναι το ενδιαφέρον για τα
συγκροτηµένα δικαιώµατα της µισθωτής εργασίας της εργατικής
τάξης λοιπόν! Λέει η έκθεση ότι πρέπει να σέβεται το καθεστώς
των εργαζοµένων σε πλατφόρµα που είναι πραγµατικά αυτοαπασχολούµενοι, όχι να σέβεται τους µισθωτούς εργαζόµενους και
τα δικαιώµατά τους αλλά τους αυτοαπασχολούµενους και ότι αν
θέλει κάποιος να αποδείξει ότι έχει µισθωτή θέση, θα πρέπει να
καταφύγει στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι έχει µισθωτή σχέση
εργασίας µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα. Και στο τέλος το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι να µην ασχολείστε µε τα συνδικάτα,
αλλά δηµιουργείστε συνεταιρισµούς, συνεταιριστικές ενώσεις και
τέτοιες µορφές για να µπορείτε να αποκτήσετε ένα κοµµάτι της
πίτας και να έχετε ρόλο στην οργάνωση της ψηφιακής πλατφόρµας. Αυτό προβάλλει.
Και αυτή τη λογική ήρθε να υπερασπιστεί ο κ. Βαρουφάκης µε
την τοποθέτηση την οποία έκανε. Υποτίθεται ότι στήριζε βεβαίως
τους εργαζόµενους στις ψηφιακές πλατφόρµες και στην e-food.
Αυτό αναδεικνύει πια την αλλεργία που έχετε όλα εσείς τα κόµµατα της αστικής τάξης, της άρχουσας τάξης και του ευρωµονόδροµου σε σχέση µε τα εργατικά συνδικάτα και τα σωµατεία, σε
σχέση µε την ταξική πάλη, σε σχέση µε µια εργασία η οποία θα
έχει συγκροτηµένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα. Γιατί; Γιατί αυτό αµφισβητεί την ανταγωνιστικότητα και
την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Και σε αυτό ταυτίζεστε όλα τα κόµµατα και Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
και Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25.
Και µάλιστα έφτασε στο σηµείο να προτείνει ως επαναστατική
λογική τη συντεχνία, να φτιάξουν και αυτοί συνεταιρισµό. Δηλαδή,
να γυρίσουµε στο καθεστώς των συντεχνιών του 19ου αιώνα. Οι
συντεχνίες που θα εξανθρώπιζαν τον καπιταλισµό και θα έβαζαν
φρένο στη µεγάλη ιδιοκτησία, την καπιταλιστική! Το αποτέλεσµα
ποιο ήταν; Η χρεοκοπία αυτών των συντεχνιών. Μας ξαναγυρίζει
δηλαδή µε τις προτάσεις του ο κ. Βαρουφάκης στον 19ο αιώνα και
τις προβάλλει µάλιστα ως κάτι νέο που πρέπει να ασπαστούν οι
εργαζόµενοι για να κάνουν τι; Για να ξεφύγουν από το οργανωµένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Διότι ακριβώς αυτό φοβίζει
τους κεφαλαιοκράτες και όχι βεβαίως οι διάφοροι συνεταιρισµοί
οι οποίοι επί της ουσίας είναι µασκαρεµένη µορφή καπιταλιστικής
ιδιοκτησίας και δεν αµφισβητούν τη λογική αυτή.
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Αυτή η ευρωπαϊκή κανονικότητα καθορίζεται όχι µόνο από την
επίθεση στην αγορά εργασίας και την απελευθέρωση, τον εργασιακό µεσαίωνα, καθορίζεται από τη λογική της απελευθέρωσης
των αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις. Και τα αποτελέσµατα αυτής της
λογικής της απελευθέρωσης των αγορών και της πράσινης µετάβασης τα βλέπουµε στον τοµέα της ενέργειας όπου η απολιγνιτοποίηση και η αποκατάσταση του εγχώριου λιγνίτη µε το
εισαγόµενο φυσικό αέριο έχει εκτινάξει τις τιµές της ηλεκτρικής
ενέργειας στα ουράνια. Βεβαίως το ταµείο αυτό της ανάκαµψης
θα το πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης, γιατί τζάµπα χρήµα δεν
υπάρχει, και θα κερδίσουν οι µονοπωλιακοί όµιλοι τόσο µέσα από
υποδοµές που θα φτιάξουν τα κράτη για να εξυπηρετηθούν οι
επενδυτικοί τους σχεδιασµοί όσο και από τις άµεσες επιδοτήσεις
των επενδύσεων.
Δεύτερο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επεκτατική
πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει ότι η επεκτατική πολιτική είναι
προοδευτική πολιτική γιατί έτσι αυξάνεται -λέει- η ρευστότητα.
Όµως την ίδια στιγµή το φάρµακο αποδεικνύεται και φαρµάκι.
Γιατί; Γιατί έχουµε αύξηση των τιµών, πληθωρισµός λόγω ακριβώς
της υπερπροσφοράς χρήµατος το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά.
Να ένας από τους παράγοντες της ακρίβειας, είναι ο πληθωρισµός
εξαιτίας της επεκτατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Και το εργαλείο της δηµοσιονοµικής σταθερότητας θα
επανέλθει το επόµενο διάστηµα ανεξάρτητα αν θα µεταβληθούν
οι κανόνες. Αλλά δεν µπορεί ανισόµετρες οικονοµίες να µην στηρίζονται σε µια δηµοσιονοµική σταθερότητα. Και επί της ουσίας
θα πρέπει ελληνικός λαός να παλεύει για την επίτευξη των µατωµένων πρωτογενών πλεονασµάτων για να µπορέσει να εξυπηρετηθεί το κρατικό χρέος που έγινε για να υλοποιηθούν, να
στηριχθούν οι πολιτικές και τα συµφέροντα των µονοπωλιακών επί
της ουσίας οµίλων.
Και το δεύτερο στοιχείο αυτής της στρατηγικής σύµπλευσης
είναι η γεωστρατηγική αναβάθµιση των επιχειρηµατικών οµίλων
για να πάρουν κι αυτοί ένα κοµµάτι από το πλιάτσικο που γίνεται
στην ευρύτερη περιοχή. Και σε αυτό συµφωνείτε όλοι σας. Και
αυτό εµπλέκει ακόµα πιο βαθιά την Ελλάδα στους αµερικανονατοϊκούς ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Ήδη προετοιµάζει η Κυβέρνηση την πενταετή πλέον συµφωνία στρατηγικής µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής για τη µετατροπή της χώρας µας
σε µία απέραντη βάση εφόρµησης των Αµερικανών και των νατοϊκών στην ευρύτερη περιοχή, τη µετατρέπει σε ορµητήριο αλλά και
ταυτόχρονα σε µαγνήτη αντιποίνων σε βάρος των αναγκών του
ελληνικού λαού.
Αυτή, λοιπόν, η ανάπτυξη, για την οποία πανηγυρίζει η Κυβέρνηση, είναι µια µατωµένη ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ, γιατί βασίζεται
στις συνεχείς θυσίες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων για να διασφαλιστεί η κερδοφορία.
Και δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί η διαχείριση όποια
µορφή και αν πάρει και όποιος και αν είναι ο τιµονιέρης αυτής
της διαχείρισης δεν µπορεί να αµφισβητήσει αντίθετα θα υπηρετεί µε κάθε τρόπο τον εκµεταλλευτικό χαρακτήρα του συστήµατος, µετατρέποντας τους πλούσιους σε πλουσιότερους και τους
φτωχούς σε φτωχότερους, αυξάνοντας και διευρύνοντας συνεχώς τις κοινωνικές ανισότητες.
Μα, θα ισχυριστεί κάποιος, αυτό που λέει το ΚΚΕ ξεφεύγει
γιατί εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει άλλες προτάσεις για τη φορολογία σε σχέση µε την Κυβέρνηση. Όµως, τι είναι αυτό που σας συνενώνει όλους στα ζητήµατα για παράδειγµα της φορολογίας;
Να µην πειραχτεί και να µην φορολογηθεί το µεγάλο κεφάλαιο.
Όταν έφερε πρόταση το ΚΚΕ για την αλλαγή του Συντάγµατος
όσον αφορά τη φορολογία των εφοπλιστών, τη συνταγµατική
απαλλαγή τους από τη φορολογία, τότε και η Νέα Δηµοκρατία,
και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΚΙΝΑΛ πετάχτηκαν στα ουράνια, «µην αγγίζετε
τα ιερά και τα όσια του κεφαλαίου όσον αφορά τη φορολογία και
τη φορολογική τους αποφυγή». Άρα, λοιπόν, τι θέλετε; Να απαλλάσσεται το κεφάλαιο από τη φορολογία και να γίνεται µια αναδιανοµή ανάµεσα στα λαϊκά στρώµατα για το ποιους θα πληρώνει
το µικρότερο ή το µεγαλύτερο κοµµάτι των φόρων. Γι’ αυτό είναι
αντιλαϊκός ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήµατος.
Και πάνω σε αυτόν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα καλλιεργείτε ψευδαισθήσεις και αυταπάτες. Γιατί οι κατ’ εξοχήν φόροι που είναι αν-
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τιλαϊκοί, και τους οποίους δεν τους άγγιξε ούτε η Νέα Δηµοκρατία,
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ αντίθετα τους διεύρυναν και τους αύξησαν, είναι ο ΦΠΑ, η έµµεση φορολογία, ο ΦΠΑ
στα βασικά εµπορεύµατα και υπηρεσίες, που θα έπρεπε να καταργηθεί, είναι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που εκτοξεύουν τις
τιµές των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών στα ουράνια.
Γιατί ,βεβαίως, µαζί µε τα έσοδα πάνε και οι δαπάνες. Και εδώ
υπάρχει το τρίτο, ας το πούµε έτσι, βασικό επιχείρηµα µετά την
αγορά εργασίας και τη φορολογία, που είναι στην υγεία. Μα, κοινή
σας πολιτική δεν είναι η εµπορευµατοποίηση της υγείας; Δεν την
υπηρετήσατε και δεν την υπηρετείτε; Κοινή σας πολιτική δεν είναι,
όπως λέτε, η αρµονική συνύπαρξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
στην υγεία;
Και το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Το είδαµε στην πανδηµία. Το δηµόσιο σύστηµα οδηγήθηκε ουσιαστικά στην κατάρρευση και στη
µετατροπή των νοσοκοµείων σε µίας νόσου και ταυτόχρονα τα
ιδιωτικά νοσοκοµεία αύξαναν την κερδοφορία τους, τα κέρδη
τους. Και η Κυβέρνηση συνεχίζει σε αυτή την επιλογή, στηρίζει
αυτές τις επιλογές. Ήδη για το εµβόλιο µε την τροπολογία την
οποία φέρνει µεταφέρει τη διενέργεια του εµβολιασµού σε ιδιώτες
γιατρούς. Αντί να στηρίξει ποια; Την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, για να απαντήσει και σε όλον αυτόν τον κόσµο ο οποίος
έχει ενδοιασµούς για τον εµβολιασµό και την καθολικότητα την
οποία πρέπει να υπάρξει στον εµβολιασµό.
Αντί, λοιπόν, να αναπτυχθεί η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
που να κάνει εξατοµικευµένη αντιµετώπιση του καθενός ο οποίος
θα πρέπει να εµβολιαστεί, που θα µπορεί να κάνει δωρεάν όλους
τους ελέγχους για τυχόν αλλεργίες τις οποίες µπορεί να έχει ή για
άλλα θέµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει και τα οποία δηµιουργούν παρενέργειες από τον εµβολιασµό. Αντί να υπάρχει αυτό το
εργαλείο της οργανωµένης πρωτοβάθµιας υγείας που θα παρακολουθεί την εξέλιξη του εµβολιασµού και θα µπορεί να παρεµβαίνει και να καταγράφει τα συµπτώµατα. Αντί να υπάρχει
επιστηµονική ενηµέρωση επί της ουσίας σε όλον αυτόν τον κόσµο
η Κυβέρνηση καταφεύγει στους ιδιώτες γιατρούς για να κάνουν
το εµβόλιο. Και βεβαίως και στα αντεργατικά µέτρα, όπως η αναστολή εργασίας των µη εµβολιασµένων υγειονοµικών που επιταχύνει την υποβάθµιση των δηµόσιων νοσοκοµείων, οδηγεί σε
συγχωνεύσεις ανάµεσα σε νοσοκοµεία και κλινικές και επί της ουσίας επιταχύνει τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
ακόµη και στα νοσοκοµεία.
Έτσι, λοιπόν, αυτά τα ζητήµατα καθορίζουν τόσο το πρόγραµµα
της σηµερινής Κυβέρνησης όσο και το πρόγραµµα της επόµενης
κυβέρνησης ανεξάρτητα ποια θα είναι η κυβέρνηση. Και πρέπει
τέλος πάντων ο λαός µας να απαλλαγεί από τη λογική του µικρότερου κακού γιατί είναι κακό και η µία και η άλλη επιλογή. Δηλαδή
θα επιλέξουµε ποιο είναι το κακό που µας βολεύει περισσότερο
αντί να παλέψουµε και να διεκδικήσουµε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών;
Έτσι πρέπει να σταµατήσει να περιµένει ότι κάποιος σωτήρας
θα έρθει ξαφνικά και θα τον απαλλάξει από τα προβλήµατα τα
οποία ζει. Περάσανε χιλιάδες σωτήρες όµως ο λαός συνεχίζει να
βιώνει την ασήκωτη καθηµερινότητα και πραγµατικότητα και να
βλέπει τη θέση του να χειροτερεύει παρά το γεγονός ότι εξελίσσεται, η επιστήµη, η τεχνολογία που θα µπορούσε να τον είχε
απαλλάξει από µια σειρά προβλήµατα.
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε καθαρά να µη χαθεί πολύτιµος χρόνος
για την εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα αναµένοντας
τον νέο µεσσία γιατί ο µόνος που µπορεί να σώσει τον λαό είναι ο
ίδιος ο λαός και το απόδειξε µε την ίδια την πρωτόγνωρη δραστηριότητα και πρωτοβουλία την οποία πήρε, τη λαϊκή αυτοοργάνωση
και την οργάνωσή του µέσα από τις πυρκαγιές και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια αναφορά στις τροπολογίες.
Για το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά και τεκµηριωµένα η εισηγήτρια µας Μαρία Κοµνηνάκα. Και θα
µιλήσω για τις τροπολογίες γιατί επαναλαµβάνεται το ίδιο απαράδεκτο καθεστώς να ρυθµίζονται µέσω µιας τροπολογίας τελείως
διαφορετικά θέµατα και να προσπαθείτε έτσι να εκβιάσετε την
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ψήφο των κοµµάτων για να στηρίξουν θέµατα τα οποία αν ερχόντουσαν ξεχωριστά ως άρθρα είτε ως ξεχωριστές τροπολογίες θα
µπορούσαµε να τα είχαµε στηρίξει. Τα παραδείγµατα και σε αυτές
τις τροπολογίες είναι πάρα πολλά.
Για παράδειγµα η τροπολογία 1068/167 η οποία είναι τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, του δικού σας Υπουργείου. Τι
φέρνετε µέσα; Φέρνετε τον αναβαλλόµενο φόρο για τις τράπεζες
και ρυθµίσεις που κάνετε πάνω σε αυτόν τον αναβαλλόµενο φόρο
για να διευκολύνετε την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την ίδια στιγµή βάζετε µέσα και δύο άρθρα τα οποία
αφορούν τα ζητήµατα µε την ΕΑΒ, που µέσα από αυτές τις ρυθµίσεις έστω µπορεί να αποπληρωθούν οι εργαζόµενοι στην ΕΑΒ, να
πληρωθεί το προσωπικό της ΕΑΒ και τις οποίες ως κόµµα παρ’ ότι
είναι ηµιτελείς τροπολογίες, παρότι είναι ηµιτελείς διατάξεις είµαστε διατεθειµένοι να τη στηρίξουµε. Όµως δεν µπορούµε µε τη
συγκεκριµένη τροπολογία.
Και πολύ περισσότερο που το άρθρο 5 σχετίζεται µε την Πολεµική Αεροπορία και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό
όταν ως ΚΚΕ λέµε ότι πρέπει να έρθουν τα ελληνικά στρατεύµατα
στην Ελλάδα. Δεν έχουν καµµία θέση στο εξωτερικό συµµετέχοντας σε ιµπεριαλιστικές αποστολές. Και το κερασάκι είναι η αποζηµίωση που θα πάρουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων.
Εµείς λέµε ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων πρέπει να
στηριχθούν σε όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Αλλά
δεν µπορεί στο όνοµα αυτό να νοµιµοποιήσουµε τη συµµετοχή
της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και που µπορεί να είναι και φωτογραφική αυτή η τροπολογία µια και αναφέρεται σε διακρατική συµφωνία. Η διακρατική συµφωνία είναι µε
την Σαουδική Αραβία για τη µεταφορά της µοίρας PATRIOT,
αλλά και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων που συνοδεύουν
αυτή τη µοίρα στη Σαουδική Αραβία.
Άλλη τροπολογία είναι αυτή µε γενικό αριθµό 1071 και ειδικό
170 όπου υπάρχει µία σειρά διατάξεων που δεν µπορούµε ως
ΚΚΕ να την ψηφίσουµε και ταυτόχρονα υπάρχει και το άρθρο 6,
το οποίο µιλάει για τις αποδοχές και το επιµίσθιο των αναπληρωτών συντονιστών εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, της εκπαίδευσης
του εξωτερικού, που ως ΚΚΕ τη βλέπουµε θετική. Όµως δεν µας
επιτρέπεται να εκφράσουµε αυτή τη θετική µας ψήφο στη συγκεκριµένη διάταξη γιατί ακριβώς εµπεριέχει η τροπολογία αυτή
συνολικά άλλες διατάξεις. Και αντίστοιχα υπάρχει και στην τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, αλλά και
του Υπουργείου Υγείας. Θα αναφερθεί και ειδικότερα η Μαρία
Κοµνηνάκα στη δευτερολογία της.
Από αυτή την άποψη λοιπόν ως ΚΚΕ τονίζουµε την ανάγκη για
ακόµη µια φορά ο λαός να οργανώσει από καλύτερες θέσεις την
πάλη και να συγκρουστεί µε τον πραγµατικό υπεύθυνο, που δεν
είναι άλλος παρά το κεφάλαιο και η εξουσία του και να πάρει στα
χέρια του την εξουσία, και να οργανώσει την οικονοµία και την
παραγωγή µε επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών
και όχι των αναγκαίων κεφαλαίων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταθέσω δύο πρόσθετες
νοµοτεχνικές. Είναι κυριολεκτικά νοµοτεχνικές, θα το δείτε. Στον
τίτλο του νοµοσχεδίου προστίθενται η φράση «και άλλες διατάξεις», δηλαδή, οι τρεις αυτές λέξεις.
Επίσης, εκεί που έχουµε στο άρθρο 49 «για διδακτορικό και
µεταπτυχιακό τίτλο νοµικού τµήµατος ηµεδαπής ή ισότιµο» προστίθενται οι λέξεις: «ή αρµοδίως αναγνωρισµένο».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε.
Προχωρούµε. Καλείται στο Βήµα ο Υφυπουργός Οικονοµικών,
ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα στοχευµένα µέτρα που
εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνησή µας συνεχίζει να µειώνει φόρους και αυτό δεν αποτελεί ευκαιριακή πολιτική. Η µείωση των φόρων αποτελεί συνειδητή
επιλογή και κορυφαία προτεραιότητα αυτής της Κυβέρνησης
µαζί µε την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Ο λαϊκισµός πλέον αποτελεί ένα προϊόν που δεν πουλάει. Απέναντι στα λόγια, στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα, σε ένα
«γκρίζο» παρελθόν, υπάρχει η συγκροτηµένη πολιτική πρόταση
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν οι διαρκείς
θεσµικές παρεµβάσεις αυτής της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα τον λόγο, προκειµένου
να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1071 και ειδικό
170 που κατατέθηκε από Υπουργείο Οικονοµικών. Με τα τρία
πρώτα άρθρα της τροπολογίας αντιµετωπίζουµε το θεσµικό και
νοµοθετικό κενό που υπήρχε για τα µεµονωµένα οχήµατα ιδιαίτερης κατασκευής και ειδικότερα για τα λεγόµενα οχήµατα µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων. Πρόκειται για οχήµατα µε
ιδιαιτερότητες, αφού κατασκευάζονται εν µέρει µε τη χρήση κατασκευαστικών στοιχείων, στοιχείων και εξαρτηµάτων από µεταχειρισµένα οχήµατα και παράγονται σε µικρές και περιορισµένες
ποσότητες κάθε χρόνο από ιδιοκατασκευαστές, συνεργεία αυτοκινήτων ή από άλλες µονάδες και όχι από µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες µε βιοµηχανικές µεθόδους.
Τα µεµονωµένα οχήµατα ιδιαίτερης κατασκευής επιτρέπεται
να ταξινοµούνται στην Ελλάδα, αλλά δεν είχε καθοριστεί έως σήµερα το πλαίσιο φορολόγησής τους, µε συνέπεια να καθίστανται
ανενεργείς και οι διατάξεις που επιτρέπουν την κυκλοφορία
τους. Αυτό το κενό, λοιπόν, καλύπτουµε µε την τροπολογία που
καταθέτουµε.
Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται η επιβολή
του τέλους ταξινόµησης στα συγκεκριµένα οχήµατα µε την καταβολή εφάπαξ ποσού ανάλογα µε τον κυλινδρισµό του κινητήρα
των οχηµάτων. Είναι µία αναγκαία θεσµική παρέµβαση που στοχεύει στο να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα ανάπτυξης αυτής της
καινοτόµου δραστηριότητας, ενώ παράλληλα δεν θα καθιστά
απαγορευτική τη διάθεσή τους στην αγορά.
Επίσης, ρυθµίζεται ο χρόνος από τον οποίο προκύπτει η υποχρέωση καταβολής, το απαιτητό, καθώς και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόµησης.
Με το άρθρο 2 παρέχεται η δυνατότητα νοµοθετικής εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονοµικών για την έκδοση απόφασης
που θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την τελωνειακή παρακολούθηση της κατασκευής της συγκεκριµένης κατηγορίας οχηµάτων, προκειµένου να τεθούν στην κυκλοφορία ως
οχήµατα µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων. Με την ίδια απόφαση θα
καθορίζονται, επίσης, οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών έναντι
της τελωνειακής αρχής και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα.
Με το άρθρο 3 προσδιορίζεται η φορολογική αντιµετώπιση από
πλευράς επιβολής τελών κυκλοφορίας των µεµονωµένων οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής µε βάση τον κυλινδρισµό, ενώ προβλέπεται η ίδια κλίµακα που εφαρµόζεται σε επιβατικά οχήµατα που
καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας βάσει του ιδίου κριτηρίου.
Τέλος, µε το άρθρο 4 καθορίζεται το πλαίσιο φορολόγησης
στις περιπτώσεις µετατροπής ανοιχτών φορτηγών αυτοκινήτων
σε κλειστά. Συγκεκριµένα, διατηρείται η εφάπαξ καταβολή του
τέλους ταξινόµησης ανάλογα µε τον κυλινδρισµό του κινητήρα
των αυτοκινήτων. Το νέο, όµως, στοιχείο είναι ότι µειώνονται τα
ποσά που ισχύουν σήµερα για το τέλος ταξινόµησης κατά περίπου 50% στα ανοιχτά φορτηγά ανοιχτού µεικτού βάρους κάτω
των τρεισήµισι τόνων που µετατρέπονται σε κλειστά φορτηγά.
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το περιεχόµενο
αυτής της τροπολογίας συνιστά ένα πεδίο σύγκλισης και συµφωνίας, προκειµένου να εκφραστεί η συναίνεση και η συµφωνία
όλων των πολιτικών δυνάµεων.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Ορίστε που ανησυχούσε ο κ. Τσαβδαρίδης, ήταν πολύ σύντοµος ο κύριος Υφυπουργός.
Τον λόγο έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που καταδεικνύεται και σήµερα, όπως καταδείχθηκε εξάλλου και στις σχετικές συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής, είναι ότι ακόµη και για
ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, αλλά και αναγκαίο, που εκσυγχρονίζει τον Οργανισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
µετά από πολλά χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει εναγωνίως και εµµονικά
αντιπολιτευτικά χαρακώµατα, για να ρίξει τα άσφαιρα πυρά της
τοξικής πολιτικής του.
Μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις επιτροπές για εγκληµατικές και αναχρονιστικές διατάξεις, γκρίνιαξε ότι αγνοήσαµε τους φορείς και ότι
παραγκωνίσαµε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, µας κατηγόρησε ότι δεν έχουµε καµµία εικόνα της πραγµατικότητας, προσπάθησε να ασκήσει κριτική ακόµη και για την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης και καταπιάστηκε µέχρι και µε τα µέτρα
ελάφρυνσης των βαρών της κοινωνίας που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ, ψέγοντάς µας ότι
αυτά δήθεν εστιάζουν στους λίγους και προνοµιούχους και όχι
στους πολλούς. Και όλα αυτά, µήπως και αρθρώσει έναν λόγο
αντιπολίτευσης.
Καλά, δεν ξέρατε, δεν ρωτήσατε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το παρόν νοµοθέτηµα αποτέλεσε προϊόν γόνιµης συνεργασίας του Υπουργείου Οικονοµικών, της ηγεσίας του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της Ένωσης Μελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των λειτουργών του; Άντε και
δεν ξέρατε, δεν ρωτήσατε γιατί ο ίδιος, ο πρώην πρόεδρος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο κ. Χαλκιάς, διορισµένος
από εσάς το 2018, έδωσε συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση για την
κατάθεση του εν λόγω νοµοσχεδίου;
Δεν ξέρατε, δεν ακούσατε ότι ακόµη και ο εισηγητής του
ΚΙΝΑΛ, που τόσο πολύ αγωνιάτε να πλευρίσετε δανειζόµενοι ήλιους, συνθήµατα και πράσινες αποχρώσεις στην οµιλία του Αρχηγού σας στη ΔΕΘ, ακόµη, λοιπόν, και ο ίδιος ο εισηγητής του
ΚΙΝΑΛ οµολόγησε ότι η Κυβέρνηση άκουσε τους φορείς στο νοµοσχέδιο;
Εσείς θέλετε να κάνετε µε το ζόρι αντιπολίτευση. Δεν πειράζει,
όλοι κρινόµαστε από τον ελληνικό λαό. Και επ’ ωφελεία του λαού
µας, καθώς και προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος,
η Κυβέρνηση φέρνει σήµερα προς ψήφιση ένα σχέδιο νόµου που
αποτυπώνει τη βούλησή της να αναµορφώσει τις διατάξεις ενός
οργανισµού που είναι πολύτιµος αρωγός και συµπαραστάτης
της ελληνικής πολιτείας, καθώς ένα µεγάλο µέρος των παρεχόµενων υπηρεσιών του αφορά στο χειρισµό δικαστικών υποθέσεων µε διαδίκους δηµόσια νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητες
αρχές ή άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα, για τους οποίους
έχει την αρµοδιότητα δικαστικής υποστήριξης.
Ποια είναι, όµως, η αναγκαιότητα της αλλαγής του Οργανισµού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους; Ένας οργανισµός
µε λειτουργία είκοσι ετών είναι απαραίτητο να εκσυγχρονίσει τη
δοµή και τη λειτουργία του, να επικαιροποιήσει την υπηρεσιακή
κατάσταση και την έννοια της πειθαρχικής ευθύνης τόσο των λειτουργών όσο και του διοικητικού προσωπικού του, καθώς και να
διασφαλίσει την απλοποίηση των διαδικασιών στον τρόπο λειτουργίας του, προκειµένου να επιταχύνει το ρυθµό δράσης του
και να αναβαθµίσει ποιοτικά το έργο του.
Με ποιον, όµως, τρόπο επιτυγχάνεται αυτή η βελτίωση; Πρώτον µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους ο οποίος θα εξαλείψει οριστικά τις γραφειοκρατικές
πρακτικές του παρελθόντος, επιταχύνοντας έτσι την απονοµή
της δικαιοσύνης και την εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων. Έτσι ανοίγει το δρόµο για τις τηλεδιασκέψεις των συλλογικών οργάνων του οργανισµού, για τον χειρισµό υποθέσεων µε
ηλεκτρονική εντολή από τον πρόεδρό του, για την ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων και φακέλων, την ηλεκτρονική υποβολή αι-
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τήσεων, προσφυγών, εφέσεων, την κοινοποίηση κλήσεων, τον
ενιαίο και συνολικό χειρισµό οµοειδών υποθέσεων, αλλά και για
τις αλλαγές στην άσκηση του γνωµοδοτικού έργου που αφορά
στην υποχρέωση έκδοσης γνωµοδότησης το αργότερο σε διάστηµα τριών µηνών από την προσήκουσα υποβολή ή τη συµπλήρωση του ερωτήµατος.
Δεύτερον, η βελτίωση της λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους επιτυγχάνεται µε την αναδιάρθρωση της
δοµής του οργανισµού, καθώς ανοίγει ο δρόµος για τη σταδιακή
συγχώνευση των τριάντα δικαστικών γραφείων που βρίσκονται
εκτός Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και την αλλαγή της λειτουργίας τους ως γραφεία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στις έδρες περιφερειών.
Η βελτίωση της λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους επιτυγχάνεται: Τρίτον, εκσυγχρονίζοντας και απλοποιώντας
το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και βελτιώνοντας το σύστηµα επιθεώρησης. Τέταρτον, ενισχύοντας τη συνταγµατικά προβλεπόµενη αρµοδιότητα
του οργανισµού για εξωδικαστική συµβιβαστική επίλυση των διαφορών του δηµοσίου και των φορέων του µε τους ιδιώτες που
θα αποσυµφορήσει τα δικαστήρια και εµπεδώσει το κράτος δικαίου. Και πέµπτον, βελτιώνοντας το θεσµικό πλαίσιο που διέπει
συνολικά την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τις προϋποθέσεις, αλλά και τη διαδικασία εισόδου σε αυτό νέων λειτουργών προκειµένου να
µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής µε
επάρκεια και αποτελεσµατικότητα.
Κύριοι άξονες προς αυτή την κατεύθυνση είναι αφ’ ενός οι διατάξεις για τον εξορθολογισµό των κριτηρίων µονιµοποίησης των
δόκιµων δικαστικών πληρεξουσίων, καθώς και του συστήµατος
των µεταθέσεων, και αφ’ ετέρου η πρόβλεψη ότι ο εισαγωγικός
διαγωνισµός για την κάλυψη θέσεων λειτουργών του οργανισµού
θα διεξάγεται πλέον σε τακτική βάση ανά διετία µε νέα κριτήρια
και τρόπο βαθµολόγησης, έτσι ώστε το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους να λειτουργεί χωρίς κενές οργανικές θέσεις.
Σε αυτό το σηµείο θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό να
επανεξετάσει ένα ζήτηµα το οποίο θα µπορούσε να προβλεφθεί
στο νοµοσχέδιο αυτό. Συγκεκριµένα δεν προβλέπει µεταβατική
διάταξη για το διορισµό των εναποµεινάντων επιτυχόντων του
πρόσφατου διαγωνισµού του ΝΣΚ του 2019, οι οποίοι εξετάστηκαν µε το ισχύον νοµικό καθεστώς το οποίο θα αντικατασταθεί
σήµερα µε την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου. Είναι ένας
διορισµός των δεκαέξι επιτυχόντων στις δεκαέξι ισάριθµες οργανικές θέσεις που δηµιουργήθηκαν µέσα στην αρχική δωδεκάµηνη διάρκεια ισχύος του πίνακα που προβλέφθηκε µε την 124
ΚΥΑ και που εξυπηρετεί την ορθή λειτουργία του ΝΣΚ εν µέσω
πανδηµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι σηµαντικές τοµές
έχουν για µια ακόµη φορά τη σφραγίδα της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, µιας Κυβέρνησης που µιλάει στον πολίτη
µέσα από τον όγκο, αλλά και την ποιότητα του νοµοθετικού
έργου της, αφήνοντας τη στείρα αντιπολίτευση σε όσους δεν
πρόλαβαν, σε όσους είχαν αυταπάτες και σε όσους κήρυτταν «Ή
τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τσαβδαρίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο για τον Οργανισµό του Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους.
Θα επαναλάβω την επιτυχηµένη φράση της η εισηγήτρια της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προς την Κυβέρνηση: «Σας προτρέπουµε µε τις βελτιώσεις τις οποίες θα φέρνετε να ψηφίσουµε
όσο γίνεται περισσότερα άρθρα».
Η αλήθεια είναι, όσο και αν προσπαθήσετε να δείξετε το αντίθετο, ότι στη φιλοσοφία και στην ανάγκη να αλλάξει, να επανιδρύθηκε ο Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
συµφωνούµε. Ο οργανισµός αυτός έχει τουλάχιστον µια εικοσα-
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ετία. Πλην, όµως, υπάρχουν κάποια σηµαντικά θέµατα στα οποία
διαφωνούµε. Ενδεικτικά θα αναφέρω τις υπερεξουσίες του προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, πως πολλά θέµατα δεν θα
µπορεί να τα ρυθµίζει µε απόφασή του πρόεδρος γιατί θα απαιτείται νοµοθετική διάταξη.
Δεύτερον, σχετικά µε την απόφαση της µειοψηφίας. Κοιτάξτε,
όταν µια γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
γίνει δεκτή από τον Υπουργό παράγει έννοµα αποτελέσµατα
όσον αφορά τη διοίκηση. Η διοίκηση πρέπει να συµµορφωθεί.
Πριν χρόνια -διορθώστε µε αν κάνω λάθος- ίσχυε ότι ο Υπουργός
µπορούσε να υιοθετήσει και την άποψη της µειοψηφίας, λαθεµένος δρόµος κι αυτός. Τώρα πάτε στο άλλο άκρο, να µην αναγράφεται καθόλου η άποψη της µειοψηφίας.
Επίσης, η δυνατότητα για συµβιβαστική επίλυση των διαφορών του δηµοσίου µε τους µε τους ιδιώτες µόνο µε την πιθανολόγηση.
Κύριε Υπουργέ, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είναι ένας
θεσµός πάρα πολύ σοβαρός, το ξέρετε και το ξέρουµε και είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένος. Υπερασπίζεται τα συµφέροντα
του δηµοσίου. Έπρεπε και πρέπει να προσθέσετε ότι αυτή η πιθανολόγηση πρέπει να γίνει µετά από σχετική νοµολογία εννοείται µετά από αµετάκλητες αποφάσεις. Μόνο και µόνο η
πιθανολόγηση για µια αξίωση του ιδιώτη εις βάρος του δηµοσίου, αυτό που θα προκαλεί είναι σίγουρα ανασφάλεια δικαίου.
Και µιας και είπα για ανασφάλεια, είναι το συναίσθηµα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο διακατέχει σήµερα την ελληνική
κοινωνία. Ανασφάλεια για την υγεία, ανασφάλεια για την οικονοµία. Όσο και να προσπαθείτε, όσο εντέχνως να παρουσιάσετε
µια άλλη πραγµατικότητα, η καλύτερη πραγµατικότητα είναι η
ίδια η πράξη.
Μας κατηγορήσετε και µας κατηγορείτε ότι δεν είναι κοστολογηµένα τα µέτρα που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, ένα εκ των
οποίων είναι η διαγραφή µέρους του ιδιωτικού χρέους. Αναλογιστήκατε πότε, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ποιο θα είναι το κόστος και το κοινωνικό, αλλά και το
δηµοσιονοµικό, εάν κλείσουν επιχειρήσεις;
Είπατε πριν στον λόγο σας ότι η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για
τους πολλούς. Παρουσιάστηκαν δύο διαφορετικά σχέδια στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα µέτρο το οποίο εξήγγειλε ο
Πρωθυπουργός, είπατε κι εσείς ότι αφορά τους πολίτες σε όλη
την Ελλάδα, το αφορολόγητο σε γονική παροχή και στις δωρεές
στα τέκνα. Αλήθεια, πόσους αφορά το αφορολόγητο µε αξία περιουσίας τις 700.000 και τις 800.000 ευρώ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Υπάρχει
φορολόγηση στο χρηµατικό ποσό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Θα απαντήσω, κύριε Υπουργέ.
Μέχρι 300.000 ευρώ να εξοικονοµήσετε και αυτή τη δαπάνη,
κύριε Υπουργέ, να τη διοχετεύσετε για το αγροτικό πετρέλαιο.
Ποια είναι η πολιτική άραγε για τους πολλούς;
Κύριε Υπουργέ, είπατε για τα κόκκινα δάνεια. Δυστυχώς, επιβεβαιωνόµαστε. Τι σας λέγαµε και τι σας έλεγα για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό; Όπως απέτυχε ο προηγούµενος έτσι θα
αποτύχει και αυτός. Για ποιον λόγο; Διότι δεν είναι υποχρεωτικός
για τις τράπεζες. Μέχρι σήµερα, κύριε Υπουργέ, -ακούστε τα
στοιχεία- έχουν υποβληθεί τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα
επτά αιτήσεις, εκ των οποίων οι είκοσι πέντε χιλιάδες ενενήντα
τρεις έχουν προχωρήσει σε άρση απορρήτου και έχουν αιτηθεί
οικονοµικά στοιχεία από την ΑΑΔΕ. Οι εννιά χιλιάδες έχουν προχωρήσει σε άρση απορρήτου, αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε
άλλα µέτρα και µόνο τετρακόσιες περίπου αιτήσεις είναι ολοκληρωµένες, όχι να εξεταστούν για τη βασιµότητά τους, αλλά για να
δοκιµάσουν το σύστηµα µε τον αλγόριθµο. Το δίµηνο που τάσσει
ο νόµος δεν έχει ξεκινήσει.
Ερώτηση: Ο πτωχευτικός νόµος είναι σε ισχύ. Οι πλειστηριασµοί είναι σε ισχύ για την πρώτη κατοικία. Ποια η δυνατότητα του
εξωδικαστικού συµβιβασµού; Λογικά θα ξεκινήσει τουλάχιστον
από την άνοιξη του 2022. Δίνετε τη δυνατότητα στους δανειολήπτες για να προσφύγουν στον εξωδικαστικό συµβιβασµό, µια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει µετά από επτά και οκτώ µήνες; Αυτή
είναι η επιτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού; Και δεν έχουµε
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φτάσει ακόµη στα αποτελέσµατα πόσες από αυτές τις τριάντα
τέσσερις χιλιάδες αιτήσεις που κατατέθηκαν θα γίνουν στην
πραγµατικότητα δεκτές, γιατί αυτή είναι η ουσία, κύριε Υπουργέ.
Τότε πρέπει να πανηγυρίσετε, όταν από τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες αιτήσεις γίνουν δεκτές οι µισές.
Επαναλαµβάνω και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η καλύτερη
πραγµατικότητα είναι η ίδια η πράξη. Δύο λόγια για τους αδιόριστους επιτυχόντες στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους στον διαγωνισµό του 2019. Εδώ πρέπει να αποκαταστήσετε την αδικία.
Είναι πραγµατικά µεγάλη η αδικία αυτήν την οποία υφίστανται
αυτοί οι άνθρωποι, διότι έχουν πετύχει στον διαγωνισµό. Δεν
είναι υποψήφιοι για να δώσουν. Έχουν ήδη πετύχει και περίµεναν
οι άνθρωποι να διοριστούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Συγγνώµη δεν ήθελα να κάνω την παρέµβαση, απλά ο κύριος συνάδελφος µε προκάλεσε.
Είπατε ότι είναι κοστολογηµένα τα µέτρα στη Θεσσαλονίκη και
είπατε κάτι για τη διαγραφή µέρους του ιδιωτικού χρέους. Πόσο
είναι το κόστος, κύριε συνάδελφε; Να κάνουµε διάλογο για να
καταλάβω και να τοποθετηθώ. Πόσο είναι το κόστος του µέτρου
αυτού; Είπατε ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
πρότεινε διαγραφή µέρους. Πόσο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Πείτε εσείς το κόστος ποιο είναι. Και
σας λέω ότι είστε ο καθ’ ύλην αρµόδιος, ότι το κόστος -το κοινωνικό και το οικονοµικό- αν κλείσουν οι επιχειρήσεις θα είναι
πάρα πολύ µεγαλύτερο από το κόστος για το δηµόσιο να στηρίξει τους ανθρώπους που τους έκλεισε το ίδιο το κράτος, κύριε
Υπουργέ µε κρατική εντολή. Νοµίζω ότι δεν λέω κάτι παράλογο,
δεν λέµε κάτι παράλογο, δεν λέµε κάτι υπερβολικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κόκκαλη, γίνατε
κατανοητός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άρα µου
λέτε ότι υπάρχει ωφέλεια, όχι κόστος. Λέτε από το Βήµα της
Βουλής ότι είναι κοστολογηµένο. Εσείς το κοστολογήσατε. Σας
ρωτάω «πόσο» και µου λέτε «εσείς θα µου πείτε» και κατά τα
άλλα είναι κοστολογηµένο; Καταλάβατε ότι φέρνετε σε δύσκολη
θέση µε αυτό που είπατε όλο σας το κόµµα και τον πολιτικό σας
Αρχηγό; Δεν έχετε κοστολογήσει τα µέτρα. Δεν τολµάτε να πείτε
ένα ποσό και λέτε από του Βήµατος ότι είναι απολύτως κοστολογηµένα. Και το κάνετε ακόµα χειρότερο. Λέτε ότι η ωφέλεια
θα είναι πολλαπλάσια του κόστους, δηλαδή βγάζετε και θετικό
πρόσηµο.
Ε, λοιπόν, εγώ µπορώ να σας πω ότι εάν διαγράψετε µέρος
του ιδιωτικού χρέους, το 50% του νέου χρέους για το 2020 και
το 2021 µόνο προς τη φορολογική διοίκηση 3.750 000.000. Πείτε
µου το δικό σας. Εµένα µε προκαλέσετε. Σας είπα ποσό. Θα αποδειχθεί και πάλι ότι ήταν λόγια του αέρα.
Δεύτερον, είπατε για τα κόκκινα δάνεια ότι απέτυχε η Κυβέρνηση. Συγγνώµη, δεν διαβάζετε παγκοσµίως ότι είναι παράδειγµα προς µίµηση η Ελλάδα για το πώς έχει καταφέρει να
µειώσει τον όγκο των κόκκινων δανείων στα τραπεζικά ιδρύµατα;
Το είπα και προηγουµένως, 29,4 δισεκατοµµύρια εδώ είναι τα
κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Μας τα παραδώσατε 75,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αντιλαµβάνεστε για τι µείωση µιλάµε σε δύο χρόνια; Εγώ µιλάω µε αριθµούς, µιλάω µε
στοιχεία, δεν αερολογώ.
Βεβαίως είπα και από του Βήµατος της Βουλής ότι το ότι µειώνονται τα κόκκινα δάνεια δεν σηµαίνει ότι µειώνεται το ιδιωτικό
χρέος και ότι το ιδιωτικό χρέος παραµένει ένα πρόβληµα. Οι
τριάντα πέντε χιλιάδες αιτήσεις που είπατε στον εξωδικαστικό
συµβιβασµό είναι ένα ποσό που υπερβαίνει τις προσδοκίες που
είχαν όλοι οι συµµετέχοντες τους προηγούµενους µήνες σε
αυτόν τον νόµο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελευταία παρατήρηση. Επαναλαµβάνετε το ίδιο επιχείρηµα
στο οποίο σας απάντησα. Η Κυβέρνηση πήρε µια πρωτοβουλία
µε την οποία ουσιαστικά και στις δωρεές ακινήτων και κινητής
και ακίνητης περιουσίας µέχρι 800.000 -όχι 800.000- δεν υπάρχει
φόρος. Σας το λέω τρεις φορές και το αποφεύγετε.
Σήµερα που µιλάµε ένας γονέας για να µεταφέρει χρηµατικό
ποσό στο παιδί του 500 ευρώ, 1.000 ευρώ, όχι 800.000, φορολογείται αυτοτελής φορολόγηση από το πρώτο ευρώ µε 10%. Βοηθάµε συνεπώς όλη την ελληνική οικογένεια µε αυτό. Για τα
χρηµατικά ποσά αποφεύγετε να τοποθετηθείτε, όλη η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που αφορά όλη την κοινωνία και κυρίως τα
χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα και τη µεσαία τάξη.
Η Αντιπολίτευση αποφεύγει να µιλήσει για την κινητή περιουσία και πάει στην ακίνητη περιουσία που λέει «800.000». Κύριε
συνάδελφε, είπατε σωστά ότι υπήρχε αφορολόγητο µέχρι
150.000. Ξέρετε ή δεν ξέρετε ότι υπάρχουν εκατόν πενήντα
πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις κατοικίες σε εκείνη
την περιοχή που είναι η µεσαία τάξη και ωφελείται; Ξέρετε ή δεν
ξέρετε ότι από εκατόν εξήντα χιλιάδες µέχρι εκατόν ογδόντα που
είναι επίσης µεσαία τάξη είναι εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα τρεις συµπατριώτες µας; Ξέρετε ή δεν ξέρετε ότι
από εκατόν ογδόντα µέχρι διακόσιες χιλιάδες που είναι επίσης η
µεσαία τάξη δεν νοµίζω να διαφωνούµε σε αυτό- είναι ενενήντα
µία χιλιάδες πεντακόσιοι τριάντα έξι συµπατριώτες µας που βοηθιούνται µε αυτό το µέτρο; Ξέρετε ή δεν ξέρετε ότι από διακόσιες χιλιάδες µέχρι διακόσιες πενήντα είναι εκατόν πενήντα
τέσσερις χιλιάδες ενενήντα νοικοκυριά που βοηθιούνται από
αυτήν την πολιτική στην ακίνητη περιουσία; Για την κινητή περιουσία σας µίλησα προηγουµένως. Ξέρετε ή δεν ξέρετε ότι από
διακόσιες πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες είναι ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια δώδεκα νοικοκυριά;
Με λίγα λόγια όχι µόνο µε το µέτρο για την κινητή περιουσία
βοηθάµε όλη την κοινωνία, αλλά ερχόµαστε και βοηθάµε ακόµα
περισσότερο τη µεσαία τάξη, έτσι ώστε να µην πληρώσει για πολλοστή φορά την περιουσία της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαραβέγιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σειρά διατάξεων στο συζητούµενο νοµοσχέδιο αφορούν φορείς του Υπουργείου Οικονοµικών.
Σίγουρα ξεχωριστή θέση έχει εδώ το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους που αποτελεί µια συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή που
παίζει έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην προάσπιση των συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου. Είναι εποµένως αναγκαία η
προσαρµογή του στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες των δηµόσιων υπηρεσιών ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι έχει περάσει σχεδόν εικοσαετία από την ψήφιση του ν.3086/2002 για
τον οργανισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Η αναµόρφωση αυτή αφορά στις αρµοδιότητες, τη διάρθρωση
και τη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αλλά
και στην υπηρεσιακή κατάσταση και την πειθαρχική ευθύνη των
λειτουργιών καθώς και του διοικητικού προσωπικού του. Στόχος,
λοιπόν, όλων αυτών των αλλαγών είναι το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους να εναρµονίσει τις υπηρεσίες του µε τις σύγχρονες
προκλήσεις προσφέροντας ακόµα πιο εξειδικευµένη νοµική στήριξη στο δηµόσιο και στους δεκάδες φορείς, ανεξάρτητες αρχές,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ελληνικά πανεπιστήµια που
υποστηρίζει εντός και εκτός των ελληνικών δικαστηρίων.
Ένα από τα εργαλεία που αξιοποιούνται πάντα µε στόχο την
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η ολοκλήρωση
του ψηφιακού µετασχηµατισµού του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και συµβαδίζει µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του υπόλοιπου δηµόσιου τοµέα και των
δικαστηρίων.
Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης του ρόλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους είναι η ευχερέστερη εξωδικαστική ή συµβιβαστική επίλυση των διαφορών του δηµοσίου µε τους ιδιώτες,
γιατί όντως η δικαστική οδός δεν πρέπει να είναι µονόδροµος,
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ούτε βέβαια να θεωρείται καταφύγιο των δικοµανών ή των ευθυνόφοβων φορέων του δηµοσίου. Δυστυχώς στην πράξη το
έχουµε δει και αυτό πάρα πολλές φορές: δηµόσιους οργανισµούς, ακριβώς επειδή δεν είναι σε θέση να διευθετήσουν οικονοµικές διαφορές τους µε ιδιώτες, να σπεύδουν στα δικαστήρια
χωρίς να έχουν διερευνήσει πρώτα εναλλακτικές µεθόδους επίλυσης αυτών των διαφορών. Μόνο και µόνο επειδή φοβούνται
ότι θα κατηγορηθούν για διαλλακτικότητα επιλέγουν την αντιδικία προκειµένου να απεκδυθούν της ευθύνης οποιουδήποτε εξωδικαστικού συµβιβασµού.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, την τοποθέτησή µου για το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους µε την προτροπή εισαγωγής µεταβατικής διάταξης που αφορά στις εναποµείνασες κενές οργανικές
θέσεις που µπορούν να καλυφθούν από τους επιτυχόντες του
2019.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ να σταθώ επίσης στην τροπολογία
σας που ενσωµατώθηκε ήδη στο νοµοσχέδιο και αφορά και την
ΕΑΒ. Πρόκειται για διατάξεις που διευκολύνουν τη συνέχιση της
οµαλής λειτουργίας της µεγαλύτερης αµυντικής βιοµηχανίας της
χώρας καθώς συµβάλλουν στη βελτίωση της ταµειακής ρευστότητας της εταιρείας και την εξοµάλυνση της ανταπόκρισης της
ΕΑΒ στις συµβασιοποιηµένες υποχρεώσεις της προς τις ένοπλες
δυνάµεις και τους άλλους πελάτες της. Με την ευκαιρία που µας
δίνεται να στηρίξουµε µε τις εν λόγω διατάξεις, ελπίζω διακοµµατικά, το µέλλον της ΕΑΒ θέλω να ελπίζω ότι µπορούµε όλοι
µας να αναγνωρίσουµε και τις πολύ σηµαντικές παρεµβάσεις
που κάνει για το σήµερα της εταιρείας η κυβέρνηση προκειµένου
να αξιοποιήσει σε πραγµατικό χρόνο το τεράστιο τεχνολογικό
δυναµικό της πατρίδας µας.
Μια τέτοια άµεση πρωτοβουλία αποτελεί και το πρόγραµµα
«ΑΡΧΥΤΑΣ» αρχικά για την κατασκευή και µαζική παραγωγή του
πρώτου µεγάλου ελληνικού drone. Στο πρόγραµµα αυτό εκτός
από την ΕΑΒ συµµετέχουν και τα πανεπιστήµια της Θεσσαλονίκης, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος
ως Θεσσαλός που το πανεπιστήµιό µας αποτελεί πυλώνα µιας
τέτοιας καινοτοµικής εθνικής προσπάθειας, ενός εφαρµοσµένου
πρότζεκτ υψηλής τεχνολογίας που αποδεικνύει ότι τα ελληνικά
πανεπιστήµια µπορούν να συνεισφέρουν, πέραν της ανάπτυξης
νέων γνώσεων και στην ουσιαστική ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας.
Την προηγούµενη εβδοµάδα µε πρωτοβουλία του Υπουργείου
Οικονοµικών για την οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους
συµµετέχοντες, ανάµεσά τους και στον καθηγητή από τον Βόλο,
τον κ. Γιώργο Σταµούλη συναντήθηκαν για να υπογράψουν µνηµόνιο συνεργασίας η ΕΑΒ µε το Αριστοτέλειο, το Δηµοκρίτειο και
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Στόχος είναι η άµεση σχεδίαση και
κατασκευή µη επανδρωµένου αεροχήµατος µεγάλων διαστάσεων µε δυνατότητα κάθετης απογείωσης. Η επιχειρησιακή εκµετάλλευση του παραπάνω σύγχρονου αυτόνοµου αεροχήµατος
έρχεται να καλύψει ανάγκες όχι µόνο εθνικής άµυνας και ασφάλειας, όπως είναι η επιτήρηση συνόρων αλλά και πολιτικής προστασίας, όπως η έγκαιρη προειδοποίηση για πυρκαγιές και η
επιτήρηση άλλων φυσικών καταστροφών.
H ΕΑΒ συνεισφέρει σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια µε την
εµπειρία και την υψηλή κατάρτιση του προσωπικού της, ενώ θα
κατέχει τα πλήρη δικαιώµατα εµπορικής εκµετάλλευσης του
προϊόντος που θα παραχθεί. Με νέα προγράµµατα, όπως αυτό,
η ΕΑΒ φιλοδοξεί να καταστεί γρήγορα µία κερδοφόρα επιχείρηση που θα προσφέρει θέσεις εργασίας στους νέους επιστήµονες και τεχνικούς µας, έσοδα στο δηµόσιο και ελληνική
προστιθέµενη αξία σε σειρά τεχνολογικών λύσεων ως η µεγαλύτερη αµυντική βιοµηχανία της χώρας που όµως παράλληλα θα
επεκτείνεται και στον πολιτικό τοµέα.
Όλοι όσοι πιστεύουµε στο ανεκµετάλλευτο επιστηµονικό δυναµικό της πατρίδας µας, αναµένουµε να δούµε σύντοµα την
ΕΑΒ στη βάση πρωτοβουλιών, όπως η µαζική παραγωγή του
πρώτου µεγάλου ελληνικού drone, να µπαίνει σε περίοδο ανάκαµψης και ενίσχυσης των παραγωγικών της δυνατοτήτων µε
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νέες δραστηριότητες όχι µόνο στην αεροναυπηγική αλλά και στα
ηλεκτρονικά συστήµατα και στα σύνθετα υλικά. Θεωρώ, µάλιστα,
ότι σε αυτήν την προσπάθεια µπορεί να προσφέρει και ο ιδιωτικός τοµέας, που έχει ήδη προχωρήσει σε έρευνα πάνω στο αντικείµενο και να συµβάλλει και µε επιστηµονική γνώση αλλά και
στη γραµµή παραγωγής.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δυο λόγια για την παρουσία του
αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Δεν θα µείνω, βέβαια, στο πλήθος των αντιφάσεων και των άγριων υποσχέσεων στις οποίες άλλωστε έχουµε
συνηθίσει, αλλά ως γιατρός οφείλω να επισηµάνω ένα τεράστιο
και επικίνδυνο ψέµα που είπε ανενδοίαστα και στρέφεται ευθέως
και κατά της δηµόσιας υγείας. Ανέφερε, λοιπόν, επί λέξει ο κ.
Τσίπρας: «Διάβασα προχθές τα επίσηµα στοιχεία και διαγράµµατα του ECDC και η χώρα µας είναι το τελευταίο διάστηµα, από
τον Αύγουστο και µετά, πρωταθλήτρια σε κρούσµατα και σε θανάτους στην Ευρώπη. Είναι η δεύτερη σε θανάτους ανά ένα εκατοµµύριο πληθυσµού. Αυτή είναι η πραγµατικότητα» είπε ο κ.
Τσίπρας ο οποίος σίγουρα διάβασε την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών αλλά ηθεληµένα κατά τη
γνώµη µου την παραποίησε. Γιατί δεν µπορώ να πιστέψω ότι κάποιος εγγράµµατος δεν µπόρεσε να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα τον
Σεπτέµβριο είναι τριακοστή πρώτη σε όλη την Ευρώπη στις συνολικές απώλειες λόγω του κορωνοϊού.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ECDC η Ελλάδα µετά τις 17 Σεπτεµβρίου κατέγραψε µετά από ενάµιση χρόνο πανδηµίας, χίλιες
τριακόσιες είκοσι δυο απώλειες ανά εκατοµµύριο κατοίκων,
σαφώς µικρότερες του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Τι συνέβη, λοιπόν, και το τριάντα ένα έγινε πρωτιά µέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα; Η απάντηση είναι αυτονόητη και βρίσκεται στην
απελπισµένη απόπειρα του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αλλοιώσει τα επιστηµονικά δεδοµένα. Να παραµορφώσει µε απίθανα ψέµατα την πραγµατικότητα µε µόνο στόχο
την κοµµατική εκµετάλλευση της υγειονοµικής κρίσης, χωρίς κανέναν ενδοιασµό για το πόσο βαριές θα είναι οι συνέπειες τους
στην κοινωνία, που απογοητεύεται ακούγοντας τέτοιες τερατολογίες για δήθεν τεράστια αναποτελεσµατικότητα του κράτους
έναντι του κορωνοϊού. Μετά αναρωτιόµαστε γιατί υπάρχουν συµπολίτες, που δεν έχουν εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πανδηµίας από το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Πρέπει, επιτέλους, στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία και να σταµατήσουν να υπονοµεύουν διαρκώς, γιατί οι χαιρέκακες προφητείες
της εικονικής πραγµατικότητας µόνο ζηµιά προκαλούν. Αντίθετα
όλοι οι πολιτικοί οφείλουµε να διαβεβαιώνουµε υπεύθυνα την
κοινή γνώµη για το προφανές: ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας
παρέχει αποτελεσµατικές και ασφαλείς υπηρεσίες σε όλους
τους τοµείς, είτε είναι ασθενείς, είτε είναι εµβολιαζόµενοι χωρίς
ψέµατα και ουρανοµήκεις ανοησίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Χατζηγιαννάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθεί ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Αµανατίδης, ο κ. Καββαδάς.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τον κ. Καράογλου και τον κ. Κουρουµπλή µέσω Webex.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι σήµερα είχα προετοιµαστεί να µιλήσω για το κυρίως θέµα
του νοµοσχεδίου, σχετικά, δηλαδή, µε τη νοµοθέτηση που κάνουµε για το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, οι τροπολογίες
που έφεραν τα Υπουργεία µε υποχρεώνουν να σταθώ στην τροπολογία, που µας εισηγήθηκε ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για τη διαδικασία της µετάθεσης ευθυνών στις
περιφέρειες για τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας.
Και θα είµαι αρκετά σαφής και λόγω αρµοδιότητας, φυσικά,
αλλά και λόγω εντοπιότητας γιατί προφανώς τα έργα αυτά και
οι µελέτες σε, πάρα πολύ, µεγάλο βαθµό αφορούν στην περιοχή
που εκλέγοµαι, την Εύβοια, την πολύπαθη βόρεια Εύβοια.
Θα κάνω µια πολύ µικρή παρατήρηση πριν µπω στην ουσία της
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τροπολογίας, επειδή άκουσα τον συνάδελφο πριν, για την τοποθέτησή του σε άλλο κοµµάτι της κυβερνητικής αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε την πανδηµία, έχω να πω ότι ο κόσµος, πλέον
-και µπορεί να έρθει στη βόρεια Εύβοια να τον πάω µια βόλταέχει κρίνει την αναποτελεσµατικότητα την απόλυτη του κρατικού
µηχανισµού µε την Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας. Και αυτός
είναι και ένας λόγος, που µας κάνει εξαιρετικά επιφυλακτικούς
για ό, τι µέτρα φέρνει, καθώς -θυµίζω- σε πολύ πρόσφατη ερώτηση που καταθέσαµε αρκετοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόµα και
στο κρίσιµο ζήτηµα της διαχείρισης των κονδυλίων για την αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών, πριν αυτές ξεσπάσουν, ακόµα
και εκεί σ’ αυτό το τόσο κρίσιµο ζήτηµα, που το πλήρωσε σχεδόν
όλη η Ελλάδα, είδαµε τεράστια σπατάλη χρηµάτων στη διαχείριση του τότε αρµόδιου Υπουργείου. Δυστυχώς, αυτό µας κάνει
πάρα πολύ επιφυλακτικούς.
Τώρα, όσον αφορά, όµως, στη συγκεκριµένη τροπολογία,
θεωρώ ότι έχει πολύ σηµαντικά προβλήµατα, όχι στην ουσία της
µόνο -που την ουσία της µπορούµε να τη συζητήσουµε και πρέπει να τη συζητήσουµε- αλλά και στον τρόπο µε τον οποίον έρχεται εδώ πέρα. Και θα είµαι πολύ σαφής.
Αναθέτετε, δίνετε, τα έργα και τις µελέτες για τις πληµµυρικές
ροές στις περιφέρειες, χωρίς να διευκρινίζετε. Ενώ λέτε στην αιτιολογική ότι το κάνετε για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
που έχουν επέλθει από τις φετινές πυρκαγιές -µάλιστα, βάζετε
στην αιτιολογική έκθεση και τη χρονική περίοδο που πιάνει, το
φετινό καλοκαίρι- όπως έχετε τη διάταξη της τροπολογίας λέτε
«έργα και µελέτες για τον έλεγχο και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών σε περιοχές των περιφερειών…» -και αναφέρετε ποιες
Περιφέρειες, Αττικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας- «που αναλαµβάνονται από τις ως άνω περιφέρειες δυνάµει προγραµµατικής σύµβασης, συνάπτεται µε την
αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ανατίθενται µε την απευθείας ανάθεση µε την προσφυγή στη διαπραγµάτευση -άρα απευθείας ανάθεση στην πραγµατικότητα- από
τον ίδιο τον περιφερειάρχη». Εδώ έχουµε πάρα πολλά ζητήµατα:
Πρώτον, µε την πρόσφατη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
-ούτε ένας µήνας δεν έχει περάσει που την ψηφίσαµε- περάσατε
τις αρµοδιότητες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενώ έχετε
απαξιώσει πλήρως τις περιφέρειες -στη δική µας την περιφέρεια
τον ίδιο τον περιφερειάρχη και την περιφερειακή αρχή, αφού
έχετε βάλει από πάνω µία επιτροπή τη λεγόµενη επιτροπή Μπένου, η οποία καθορίζει το σύνολο, έστω και εξωθεσµικά- έρχεστε
τώρα και λέτε ότι θα γίνεται µε απόφαση του περιφερειάρχη, δυνάµει προγραµµατικής σύµβασης.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει κανείς τη λογική αυτή. Και δεν
µπορώ να καταλάβω τι σηµαίνει ότι το σύνολο των πράξεων της
διαδικασίας εκδίδεται από τον αρµόδιο περιφερειάρχη χωρίς να
απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου. Ποιο µπορεί να είναι το συλλογικό όργανο της
περιφέρειας; Η επιτροπή διαγωνισµού; Και το άνοιγµα των φακέλων; Γιατί φάκελοι υπάρχουν, παρά την προσφυγή στο άρθρο
32 του ν.4416. Ποιος θα το κάνει; Ο περιφερειάρχης; Με ποια
όργανα θα το κάνει ο περιφερειάρχης; Αφήστε ότι δεν ήταν αναγκαία αυτή η ρύθµιση, έστω και για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Διότι ξέρετε ότι τις αποφάσεις αυτές στο κατεπείγον
νοµοσχέδιο, µε το ήδη υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, µπορεί να τις
κάνει η οικονοµική επιτροπή της περιφέρειας, η οποία ούτως η
άλλως από τους περιφερειάρχες ελέγχεται. Δεν είναι ότι δεν
έχουν την πλειοψηφία οι περιφερειάρχες. Σε όλες τις περιφέρειες υποχρεωτικά οι περιφερειάρχες έχουν τις πλειοψηφίες.
Άρα, τι κερδίζουµε; Και η τροπολογία αυτή έχει κενό και θα
υπάρξουν προβλήµατα στο ποιος, πραγµατικά, θα κάνει τη δουλειά. Θα ορίζει κάποιον ο περιφερειάρχης; Δυστυχώς, εδώ υπάρχει κενό. Ποιος θα εξετάζει τα δικαιολογητικά συµµετοχής; Ο
ίδιος ο περιφερειάρχης; Ψήφιση πίστωσης θα υπάρχει; Με τη
συγκεκριµένη νοµοθετική διάταξη θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να ελεγχθεί, θα γίνει ο προσυµβατικός έλεγχος που λέτε
εντός είκοσι ηµερών -που είναι η µόνη στην πραγµατικότητα διάταξη από όλη την τροπολογία, η οποία πραγµατικά έχει ένα
νόηµα για την επίσπευση των διαδικασιών, καθώς υποχρεώνουµε
το Ελεγκτικό Συνέδριο να κάνει τον έλεγχό του µέσα σε είκοσι
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µέρες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που θα έρθει να κρίνει βάσει της
οδηγίας και βάσει της συγκεκριµένης τροπολογίας του νόµου,
δεν θα κρίνει κάθε φορά εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις; Τι θα
κρίνει; Αν είναι καλή η προσφορά, οικονοµική ή δεν είναι; Δεν
µπορεί να το κρίνει αυτό. Αφού θα είναι µε τη διαδικασία του άρθρου 32. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας τεχνικός φάκελος;
Υπάρχουν πάρα πολλά κενά και στην πραγµατικότητα, αυτό
που εγώ καταλαβαίνω τουλάχιστον, είναι ότι φέρνετε µία διάταξη, δήθεν, για επίσπευση των διαδικασιών, αλλά στην πραγµατικότητα αυτό, που κάνετε είναι να καλυφθείτε επειδή δεν
πρόκειται να γίνει κανένα αντιπληµµυρικό έργο, δυστυχώς.
Όπως δεν κάνατε πέρυσι τα αντιπληµµυρικά έργα, αφού θρηνήσαµε τις ζωές οκτώ συµπολιτών µας στην Εύβοια και δεν έχει
γίνει µέχρι σήµερα ούτε µισό αντιπληµµυρικά έργο. Δυστυχώς
και αυτή τη φορά δεν θα γίνει κανένα αντιπληµµυρικό έργο µέσα
στον χρόνο που πρέπει να γίνει. Και γι’ αυτόν το λόγο είναι το µικρότερο πρόβληµα -κατά την άποψή µου- το αν θα γίνει µε τη
διαδικασία του άρθρου 32, δηλαδή µε την απευθείας ανάθεση ή
τη διαπραγµάτευση. Πιθανόν και σε τέτοια έργα, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου και υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο
ήδη και της οδηγίας και του ν.4412, να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θέλετε να καλυφθείτε και να πείτε ότι εµείς
τρέξαµε τις διαδικασίες, αλλά χτύπα ξύλο να µη θρηνήσουµε
άλλα θύµατα και να µην έχουµε καιρικά φαινόµενα τα οποία θα
µας οδηγήσουν άλλη µία φορά στην Εύβοια σε δραµατικές καταστάσεις -και στις άλλες περιοχές, όχι µόνο στην Εύβοια, απλά
η Εύβοια είναι το παράδειγµα, δυστυχώς, προς αποφυγήν αυτών
των δύο χρόνων, του 2020 και του 2021. Θέλετε να καλυφθείτε
και να πείτε ότι κάνατε διαδικασίες, οι οποίες στην ουσία δεν θα
γίνουν. Διότι, όταν λέτε ότι η παρούσα εφαρµόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, που θα εκκινήσουν
µέχρι 30-11-2021 -δηλαδή σε δύο µήνες- ή έχετε έτοιµες µελέτες
και άρα θα δηµοπρατήσετε έργα και άρα οι µελέτες αυτές δεν
έχουν περιλάβει την κατάσταση, που έχει γίνει µετά τις πυρκαγιές για τις πληµµυρικές ροές ή θα αφορούν µόνο µελέτες και
άρα έργα δεν πρόκειται να δούµε τον χειµώνα αυτό και απλά θα
ελπίζουµε άλλη µία φορά να µην έχουµε πληµµυρικά φαινόµενα
και θρηνήσουµε και άλλες ζωές.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πρόχειρη η νοµοθέτηση έτσι όπως
έρχεται. Το θεσµικό πλαίσιο της χώρας µας είναι επαρκέστατο.
Μπορούν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, έτσι όπως ακριβώς
φέρνετε τους σύντοµους χρόνους του ελέγχου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Νοµίζουµε ότι τα αρµόδια όργανα της περιφέρειας τώρα που τα θυµηθήκατε ενώ τα είχατε απαξιώσει, έστω κι αν
είναι πολιτικά δικά σας- έχουν όλοι την ευχέρεια και την ταχύτητα
να τρέξουν τις διαδικασίες -και πρέπει να τις τρέξουν. Και άλλη
µία φορά, δυστυχώς, φοβάµαι πάρα πολύ ότι θα έρθουµε σε λίγους µήνες και θα συζητάµε για το ποια πράγµατα δεν έγιναν και
εσείς θα προσπαθείτε να µας πείτε «ναι, αλλά εµείς νοµοθετήσαµε». Ελπίζω, τουλάχιστον, να µην το κάνουµε πάνω σε θύµατα
αυτή τη φορά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Αναστασιάδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φυσικά δεν συµµερίζοµαι τους φόβους και τις απόψεις του
απερχόµενου συναδέλφου. Εκτιµώ ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε στάση ευθύνης όλα τα προβλήµατα, που δηµιουργήθηκαν
από τις κρίσεις και από τις πυρκαγιές, θέτοντας παράλληλα το
νοµικό πλαίσιο για να µην έχουµε και άλλα θέµατα. Και τα αντιπληµµυρικά έργα θα «τρέξουν» και οι περιοχές θα θωρακιστούν.
Άρα νοµίζω ότι οι φόβοι του συναδέλφου ήταν πάρα πολύ υπερβολικοί.
Όσον αφορά τώρα το σηµερινό νοµοσχέδιο, που συζητάµε και
πάλι η Κυβέρνηση, πιστή στις δεσµεύσεις της και στο προεκλογικό της πρόγραµµα, συνεχίζει το έργο της.
Με το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τίτλο: «Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του», που συζητάµε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Δ’ - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

σήµερα στοχεύει, κυρίως, στην αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό ενός ιστορικού φορέα, ο οποίος συστάθηκε, όπως ξέρουµε, για πρώτη φορά το 1882 επί πρωθυπουργίας Χαρίλαου
Τρικούπη, ονοµαζόµενο τότε ως Συµβούλιο των Νοµικών Συµβούλων, πρόδροµη µορφή του σηµερινού Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Έκτοτε εδώ και δεκαετίες έχει προσφέρει πάρα πολλά στη δηµόσια διοίκηση, στην ελληνική κοινωνία, στο κράτος, στους πολίτες. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αποτελεί, για πάνω από
εκατόν είκοσι χρόνια, µια ενιαία ανώτατη αρχή εκπροσωπώντας
το κράτος τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως αποστολή του έχει τη νοµική υποστήριξη του δηµοσίου, των νοµικών
προσώπων του δηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών και των λοιπών φορέων των οποίων διεξάγει τη νοµική υποστήριξη και υπηρεσία και το πεδίο δράσης του βέβαια είναι ιδιαίτερα ευρύ.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι σήµερα γραφεία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους λειτουργούν στη Βουλή, στην Προεδρία της
Κυβέρνησης, σε όλα τα Υπουργεία, σε σηµαντικές γενικές γραµµατείες, σε ανεξάρτητες αρχές, στην ΑΑΔΕ, στην Εθνική Αρχή
Διαφάνειας, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στον ΕΦΚΑ,
στον ΟΠΕΚΑ, στον ΕΟΠΥΥ, αλλά και στα µεγαλύτερα πανεπιστήµια της χώρας και βεβαίως υπάρχουν επίσης είκοσι εννέα δικαστικά γραφεία, που λειτουργούν σε είκοσι εννέα επαρχιακές
πόλεις.
Σχεδόν είκοσι χρόνια µετά την ψήφιση του τελευταίου οργανισµού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους το 2002 το παρόν
νοµοσχέδιο έρχεται να αναµορφώσει και να εκσυγχρονίσει τον
οργανισµό αυτό, όπως επιτάσσει η σηµερινή εποχή, για να αντιµετωπίσει τις σηµερινές ανάγκες και τις σηµερινές απαιτήσεις.
Αυτό αποτελεί µια ανάγκη, όπως συζητήθηκε, εξηγήθηκε και αναλύθηκε, πολύ παραστατικά, από τον εισηγητή µας κ. Σπανάκη,
αλλά και από τους αρµόδιους Υπουργούς τις προηγούµενες ηµέρες και στις επιτροπές.
Το νοµοσχέδιο αποτελείται από τέσσερα µέρη και περιλαµβάνονται σ’ αυτό διατάξεις, που αφορούν τις αρµοδιότητες, τη
διάρθρωση και τη συγκρότηση του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου, των δικηγόρων του δηµοσίου, καθώς περιλαµβάνονται και οι ρυθµίσεις
για τους ασκούµενους δικηγόρους του Νοµικού Συµβουλίου.
Ρυθµίζονται θέµατα ή διαδικασίες, που αφορούν την κατάσταση
λειτουργών, τη διαδικασία διαγωνισµού και διορισµού αυτών, την
πειθαρχική ευθύνη αυτών, καθώς και την αξιολόγησή τους, ενώ
περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό
του Νοµικού Συµβουλίου.
Με την κατάθεση του νοµοσχεδίου αυτού στόχος της Κυβέρνησης, του αρµόδιου Υπουργού και των Υπουργών είναι η άµεση
αναδιαµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός των αρµοδιοτήτων του
νέου οργανισµού, δίνοντας προτεραιότητα σε νέους τοµείς που
θα διευκολύνουν τόσο το έργο του Νοµικού Συµβουλίου, όσο και
τη συνεργασία του µε τους πολίτες και τους συναρµόδιους φορείς.
Πιο αναλυτικά οι προτεραιότητες του νέου οργανισµού είναι:
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του Νοµικού Συµβουλίου και η
ηλεκτρονική λειτουργία του στο πλαίσιο του γενικότερου ψηφιακού µετασχηµατισµού του κράτους, αλλά και των δικαστηρίων.
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι βασικός στόχος των συγκεκριµένων ρυθµίσεων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευµένων
υπηρεσιών προς το κράτος και τους πολίτες, αλλά και η µεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη λειτουργία του.
Προτεραιότητα δίνεται στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της δοµής και της λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου
µε τη δηµιουργία οκτώ θεµατικών σχηµατισµών για τον χειρισµό
οµοειδών υποθέσεων και µε έµφαση στην εξειδίκευση και στην
οικονοµία προσωπικού και µέσων. Προβλέπονται ρυθµίσεις ως
προς τα υπηρεσιακά θέµατα των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους όπως στις οργανικές θέσεις, στην ιεραρχία, στη διαδικασία του διαγωνισµού και των διορισµών, στις
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, θέµατα µεταθέσεων και αποσπάσεων, µετακινήσεων, αδειών και άλλα συναφή. Επίσης, θεσµοθετείται για πρώτη φορά η αξιολόγηση των υπηρεσιακών
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µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους η οποία θα διενεργείται µία φορά ανά τριετία. Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών του Νοµικού
Συµβουλίου, την αποσυµφόρηση και την εξάλειψη των γραφειοκρατικών πρακτικών και τη συµβολή του στη γρήγορη απονοµή
της δικαιοσύνης και την εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων. Ενισχύεται η συνταγµατικά προβλεπόµενη αρµοδιότητα
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για εξωδικαστική ή συµβιβαστική επίλυση των διαφορών του δηµοσίου και των λοιπών
φορέων µε τους ιδιώτες. Τέλος, επικαιροποιούνται διατάξεις,
που αφορούν στη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως προς τη διεξαγωγή
του διαγωνισµού εισαγωγής ο οποίος γίνεται πλέον σε τακτική
βάση ανά διετία µε νέα κριτήρια και τρόπο βαθµολόγησης όσο
και ως προς την επιθεώρηση, τις προαγωγές και το πειθαρχικό
δίκαιο των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι µε το νοµοσχέδιο,
που συζητάµε επέρχονται σηµαντικές αλλαγές στις δοµές και
στον τρόπο λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Επιταχύνεται ο εκσυγχρονισµός, η απλοποίηση και η αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου, επιταχύνεται η βελτίωση του συστήµατος επιθεώρησης
των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου µε τη δηµιουργία αυτοτελούς γραφείου επιθεώρησης, γίνεται επανακαθορισµός των κριτηρίων αξιολόγησης των δηµοσίων λειτουργών ώστε να συµβαδίζουν µε τις αυξηµένες σύγχρονες απαιτήσεις της νέας εποχής.
Κλείνοντας δε µε βάση όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω,
αλλά και όσα ακούστηκαν σήµερα από συναδέλφους αλλά και
τις προηγούµενες ηµέρες στις επιτροπές, γίνεται κατανοητό ότι
µε το νοµοσχέδιο, που συζητάµε γίνεται µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα σύγχρονο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους το
οποίο θα προσφέρει και στην κοινωνία και στη δηµόσια διοίκηση.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι τα κόµµατα και οι συνάδελφοι, που εκφράζουν επιφυλάξεις πρέπει να τις ξεπεράσουν και να στηρίξουν
το νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα προς ψήφιση η Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι που παραβρίσκεστε
στην Αίθουσα, θα ξεκινήσω, και επιτρέψτε µου να το κάνω, µε
µια βασική παραδοχή. Ακούστηκε, άλλωστε, και από τους προηγούµενους οµιλητές. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους έχει
προσφέρει εδώ και δεκαετίες τα µέγιστα στη δηµόσια διοίκηση,
στο κράτος, στην ελληνική κοινωνία και τελικά στους πολίτες.
Διαχειρίζεται, όπως είναι γνωστό, έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων του δηµοσίου και πλήθος άλλων φορέων µε µία δοµή η
οποία είχε αναπτυχθεί µε τα είκοσι εννέα γραφεία σε είκοσι εννέα
αντίστοιχες πόλεις στην Ελλάδα, αλλά και στην αλλοδαπή, εκπροσωπώντας τους στα δικαστήρια.
Εποµένως, µε βάση τα προηγούµενα είναι απόλυτα ορθή η
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης καθόσον είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα η βελτιστοποίηση των όρων λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Αυτό αποτυπώθηκε και στην αιτιολογική
έκθεση όπου µε σαφήνεια αναφέρεται ότι το νοµοσχέδιο στοχεύει άµεσα στην αναµόρφωση και στον ανασχεδιασµό της λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους προκειµένου να
υπάρξει εκσυγχρονισµός, ευελιξία, επιτάχυνση και απλούστευση
των διαδικασιών. Βέβαια, εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος αν είναι
απαραίτητες αυτές οι αλλαγές που µε το παρόν σχέδιο νόµου
προωθούνται και ποια είναι η σκοπιµότητα αυτών των αλλαγών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αυτονόητο ότι είκοσι χρόνια µετά
από την παρέλευση και από τη θεσµοθέτηση ενός αντίστοιχου
νόµου, του ν.3086/2002, είναι απαραίτητη όσο ποτέ -και ίσως θα
έλεγα ότι αργήσαµε- η µετεξέλιξη και επιτρέψτε µου να πω όχι η
αναµόρφωση, αλλά η επικαιροποίηση αυτού του νόµου προκειµένου να υπάρξει εκσυγχρονισµός, ανασχεδιασµός, ευελιξία,
επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών εάν αναλογι-
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στούµε ότι αποτελεί το µέσον για να έχουµε γρήγορη απονοµή
της δικαιοσύνης, εκτέλεση αποφάσεων των δικαστηρίων επίσης,
καθώς και µεγαλύτερη διαφάνεια στην λειτουργία του ίδιου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Απώτερος σκοπός των επερχόµενων αλλαγών, που εισάγει ο
οργανισµός είναι το Νοµικό Συµβούλιο να αναβαθµίσει και να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες του, αλλά και να προσφέρει ακόµα
υψηλότερης ποιότητας νοµικές υπηρεσίες στο δηµόσιο και
στους δεκάδες λοιπούς φορείς, όπως ειπώθηκε νωρίτερα ανεξάρτητες αρχές, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ΑΕΙ, κ. ο.
κ., στους οποίους παρέχει νοµική υποστήριξη.
Επίσης, σκοπός είναι να διεξάγει τις εργασίες του µε τρόπο
σύγχρονο, αποτελεσµατικό, προσιτό προς τη διοίκηση και φιλικό
προς τους πολίτες. Με ποιον τρόπο; Αξιοποιώντας τη βαθιά επιστηµονική γνώση των υπηρετούντων σε αυτό, καθώς και τα προϊόντα της τεχνολογίας.
Τώρα η επίτευξη των παραπάνω στόχων διευκολύνεται µε έναν
εκτεταµένο όπως ειπώθηκε και νωρίτερα ψηφιακό µετασχηµατισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που ήδη βρίσκεται
σε εξέλιξη και βέβαια, όπως είπαµε και νωρίτερα, βαδίζει µε µία
συνολική προσπάθεια. που γίνεται στη χώρα για να εκσυγχρονιστεί συνολικά η δηµόσια διοίκηση, να µεταβούµε δηλαδή στην
ψηφιακή Ελλάδα, κάτι που είναι σε εξέλιξη µε ταχείς ρυθµούς.
Ο νέος οργανισµός -ακούστηκε και αυτό νωρίτερα- δεν είναι
πόνηµα κάποιων ειδικών, δεν έγινε σε κλειστά γραφεία, προήλθε
από µία συµµετοχική διαδικασία βέβαια και από σύνθεση απόψεων, είναι το αποτέλεσµα µιας µόνιµης και γόνιµης συνεργασίας του Υπουργείου Οικονοµικών, της ηγεσίας του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, της Ένωσης Μελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των λειτουργών του.
Όπως αναλυτικά είπε και ο Υπουργός -και εδώ µου δίνεται η
ευκαιρία να πω ότι σήµερα εντυπωσιάστηκα για άλλη µία φορά
από την αποδεικτική µεθοδολογία που ακολουθεί κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων µέσα στο Κοινοβούλιο- ο πυρήνας
του σχεδίου νόµου προήλθε από το ίδιο το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους, δηλαδή, επιτρέψτε µου την έκφραση, από τους
χρήστες αυτού του σχεδίου νόµου. Εποµένως, αποτελεί προϊόν
µιας απόλυτα συµµετοχικής διαδικασίας από τη βάση προς τα
επάνω. Και ας µην ξεχνούµε τη διαδικασία διαβούλευσης που
έγινε όταν αναρτήθηκε για δύο εβδοµάδες στο διαδίκτυο στις 46-21.
Στις συνεδριάσεις ακούστηκαν, επίσης, λανθασµένα αιτιάσεις
και κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ακολουθήθηκε από την
πλευρά της Κυβέρνησης η αναγκαία διαβούλευση. Είθισται συνήθως έτσι να αντιδρούν αυτοί οι οποίοι είτε δεν συµµετέχουν
στη διαδικασία της διαβούλευσης είτε εσκεµµένα συµµετέχουν
ελλιπώς. Εποµένως, δεν θα µπορούσε να γίνει και εξαίρεση στο
θέµα αυτό.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να αναφέρω επίσης ορισµένα χαρακτηριστικά, για το νοµοσχέδιο τα οποία ειπώθηκαν από τον
Υπουργό, σαν τέτοια αναφέρονται η χωροταξική αναδιάρθρωση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο εκσυγχρονισµός της
δοµής και της λειτουργίας του, η απλοποίηση των διαδικασιών,
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και η ηλεκτρονική λειτουργία του,
η επικαιροποίηση των διατάξεων σε ό,τι αφορά τους διαγωνισµούς για τις προσλήψεις στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους,
ο εκσυγχρονισµός, η απλοποίηση και η αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους.
Αυτή ήταν µία ποιοτική αξιολόγηση του παρόντος σχεδίου
νόµου και επιτρέψτε µου να πω δύο κουβέντες και να κάνω µία
ποσοτική αξιολόγηση µιλώντας για µερικά από τα άρθρα.
Στο άρθρο 4 προσδιορίζονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και βλέπουµε από το άρθρο
4 και από την περιγραφή το εύρος των χρηστών των υπηρεσιών
του.
Το άρθρο 16, για το οποίο έγινε αρκετός λόγος και στην επιτροπή µε τους φορείς, αφορά στους µετασχηµατισµούς δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων. Με την προτεινόµενη διάταξη
µπορούν να συγκροτηθούν µε απόφαση του Προέδρου οκτώ θεµατικοί σχηµατισµοί. Άλλωστε αυτή τη στιγµή λειτουργούν τρεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί λειτουργούν ήδη τρεις; Γιατί ήδη φάνηκε στην πορεία των
εργασιών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ότι απαιτείται
εξειδίκευση και στοχοθέτηση σε ορισµένα ζητήµατα. Εποµένως,
η έννοια των οκτώ διαφορετικών οµάδων-επιτροπών, όπως θέλετε πέστε το, προκύπτει από την ανάγκη εξειδικευµένης παροχής υπηρεσιών και µάλιστα και για τον λόγο αυτό υψηλού
επιπέδου παροχής υπηρεσιών.
Στο άρθρο 77 θεσµοθετείται για πρώτη φορά η αξιολόγηση
των υπηρεσιών των µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Η έννοια της αξιολόγησης, όπως βλέπετε, µας απασχολεί
πλέον τα τελευταία δύο χρόνια τακτικά, συστηµατικά και αυτό
δείχνει µία απόφαση της Κυβέρνησης να προωθήσει την έννοια
της αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, να προωθήσει την εξελικτική
συνεχή διαδικασία βελτίωσης, που είναι το ζητούµενο από την
κοινωνία και τους πολίτες.
Να πω, επίσης, ότι η αξιολόγηση αποτελεί χρήσιµο εργαλείο
για να διαπιστωθούν προβλήµατα, ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδοµής και γενικότερα οµαλής λειτουργίας
της υπηρεσιακής οµάδας. Θα πρόσθετα εγώ ότι η έννοια της
αξιολόγησης έχει σαν βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση, την
οποία άλλωστε και επιζητούµε.
Το άρθρο 78 αναφέρεται αναλυτικά στην επιθεώρηση των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Το νοµοσχέδιο
επιφέρει σηµαντική βελτίωση στο σύστηµα επιθεώρησης, το
οποίο µέσω των προτεινόµενων αλλαγών που στο σύστηµα αυτό
µπορούν να αξιολογηθούν, να ποσοτικοποιηθούν, εποµένως είναι
αντικειµενικές, το σύστηµα αντικειµενικοποιείται, συµβαδίζει
αυτό το σύστηµα µε τις αυξηµένες σύγχρονες απαιτήσεις για
ποιότητα στην εργασία που οφείλει ο κάθε δηµόσιος λειτουργός
να παρέχει.
Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, το σχέδιο νόµου, που συζητάµε σήµερα υπακούει στις
ανάγκες των καιρών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της προόδου, κάνει αλλαγές, τολµάει στον τρόπο διάρθρωσης και λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους προκειµένου να
επιτελέσει το σκοπό του µε βάση δύο βασικές αρχές, της οικονοµικότητας και της αποτελεσµατικότητας.
Η Κυβέρνηση για άλλη µία φορά αποδεικνύει ότι παράγει µεταρρυθµιστικό έργο στη βάση πάντα των προτάσεων των αρµόδιων φορέων για να είναι ρεαλιστικό -πολύ σηµαντικό- και δίνει
αξία στη διαδικασία της διαβούλευσης, της συµµετοχικότητας
και της δηµιουργικής σύνθεσης απόψεων. Δηµιουργεί ένα λειτουργικό και παραγωγικό περιβάλλον, που θα συµβάλει στη βελτιστοποίηση υλοποίησης των στόχων του Νοµικού Συµβουλίου.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να πω και µε την ευκαιρία των όσων
ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Θανάσης Λιούπης ανέφερε νωρίτερα να ενώσω και εγώ τη φωνή µου για το θέµα του claw back
και του rebate, γιατί πιστεύω ότι σε αντιδιαστολή αυτών αν υπάρχει ανάγκη πρέπει το σύστηµα να εξορθολογικοποιηθεί αντί να
εφαρµόζονται αυτές οι δύο µέθοδοι. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω την ανάγκη να εφαρµοστεί η απόφαση του 2014 όπου έχει
κατανέµει χωροταξικά τις δαπάνες του συστήµατος υγείας στα
θέµατα αυτά.
Θα πρέπει, όµως, να τονίσουµε ότι είναι πάρα πολύ σηµαντική
η αύξηση, η οποία ήδη έχει εγκριθεί, κατά 17 εκατοµµύρια των
πόρων για το claw back, που επίσης θα δώσουν µία ανάσα στους
ενδιαφερόµενους.
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις είναι αυτονόητο ότι υπερψηφίζω, στηρίζω το παρόν σχέδιο νόµου. Με βάση τα όσα άκουσα
και τις διευκρινίσεις που και ο κύριος Υπουργός έδωσε σε αυτά
τα οποία ειπώθηκαν από την Αντιπολίτευση νοµίζω ότι και η Αντιπολίτευση δεν έχει λόγο να µην κάνει το ίδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Καββαδά από τη Νέα Δηµοκρατία
και θα ολοκληρώσουµε µε τον κ. Καράογλου και τον κ. Κουρουµπλή από το διαδίκτυο. Μετά οι εισηγητές έχουν πει ότι θέλουν
να κάνουν µια παρέµβαση, για τέσσερα λεπτά ο καθένας και η
διαδικασία κλείνει µε τον κύριο Υπουργό, αν θέλει να παρέµβει.
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Κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2014 ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης παρουσίασε στη ΔΕΘ το
περίφηµο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης. Προεκλογική παροχολογία µε υποσχέσεις και εξαγγελίες που κάποιες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, όπως η αύξηση του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ.
Θα το καταθέσω στο τέλος της οµιλίας µου στα Πρακτικά.
Φέτος, επτά χρόνια µετά και αφού προηγήθηκε µια κυβερνητική θητεία, που έφερε ένα τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο, ο κ. Τσίπρας πλειοδότησε. Ανέβασε την προσφορά του στα 800 ευρώ
και µαζί µε τον κατώτατο µισθό παρουσίασε µια νέα εκδοχή του
προγράµµατος Θεσσαλονίκης µε εξαγγελίες και µέτρα που πάσχουν και στην κοστολόγηση και στην εφαρµογή.
Ταυτόχρονα κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες να απαξιώσει όλα
τα θετικά µέτρα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, µιας
κυβέρνησης που στον πυρήνα της έχει τη µείωση της φορολόγησης και το αποδεικνύει διαρκώς µε πράξεις. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για γονικές παροχές στις 800.000 ευρώ και όχι µόνο για τα ακίνητα, αλλά και
για µετρητά, για οχήµατα, για µετοχές, οµόλογα. Οτιδήποτε
µέχρι 800.000 ευρώ µπορούν πια οι γονείς αφορολόγητα να περάσουν στα παιδιά τους από την 1η Οκτωβρίου του 2021.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να πείσει ότι τα µέτρα της Κυβέρνησης
αφορούν ελάχιστους και δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Όσο όµως
κι αν παίζει µε τα νούµερα, δεν πείθει κανέναν, διότι τους διαψεύδει η εµπειρία, όσα καθηµερινά ζουν και αντιλαµβάνονται οι
πολίτες. Δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ ο πολιτικός χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω. Οι συγκρίσεις είναι πλέον
καταλυτικές. Αποτυπώνονται στις µετρήσεις της κοινής γνώµης.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη
Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο µέτρων στήριξης της
οικονοµίας και της κοινωνίας. Η µεγάλη διαφορά σε σχέση µε τις
υποσχέσεις του κ. Τσίπρα είναι ότι τα µέτρα στήριξης, αλλά και
οι µειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, εφαρµόζονται άµεσα. Αν υπάρχει ένα κόµµα, που δεν µπορεί να αναφέρεται στη µεσαία τάξη, αυτό είναι το κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, που ως κυβέρνηση εξαπέλυσε µία άνευ προηγουµένου φοροεπιδροµή ενάντια στη µεσαία τάξη. Ήταν συνειδητή επιλογή αυτή η φοροεπιδροµή. Το επιβεβαίωσαν µε
δηµόσιες τοποθετήσεις τους ο τότε Υπουργός Οικονοµικών, ο κ.
Τσακαλώτος και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χουλιαράκης τον
Νοέµβριο του 2017. Και επειδή κάποια πράγµατα καλό είναι να
µην ξεχνιούνται, θα καταθέσω και τις σχετικές αναφορές στο
τέλος της οµιλίας µου στα Πρακτικά.
Σε ένα µόνο δηµοσίευµα από τα πολλά αναφέρονται οι µειώσεις στις συντάξεις, η εξάλειψη του ΕΚΑΣ, οι αυξήσεις στις εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αµέτρητες
αυξήσεις στην άµεση φορολογία, µεταξύ των οποίων και η αύξηση των συντελεστών εισφοράς αλληλεγγύης. Είναι µια εισφορά που η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την
κατήργησε για τον ιδιωτικό τοµέα και που, σύµφωνα µε τον ίδιο
τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Σταϊκούρα, εξετάζεται η κατάργησή της και για τους συνταξιούχους και τους δηµοσίους υπαλλήλους, αν έχουµε τους επιθυµητούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
υλοποιεί απρόσκοπτα ένα πλούσιο νοµοθετικό έργο. Αλλάζει και
εκσυγχρονίζει θεσµούς, όπως συµβαίνει µε το νέο οργανισµό του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Με το νέο οργανισµό αναβαθµίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, η εύρυθµη λειτουργία του οποίου είναι
κοµβικής σηµασίας. Υπενθυµίζω ότι το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους παρέχει νοµική υποστήριξη σε όλες τις δοµές του δηµοσίου και τις ανεξάρτητες αρχές.
Με το νέο οργανισµό, πρώτον, προωθείται ο ψηφιακός µετασχηµατισµός. Δεύτερον, δηµιουργούνται οκτώ θεµατικά πλαίσια
εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά στη φύση των υποθέσεων, που καλούνται να χειριστούν οι υπηρεσίες του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Τρίτον, ενισχύονται οι αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβουλίου στην κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Τέταρτον, καθιερώνεται διαγωνισµός για την πρόσληψη
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νέων στελεχών ανά διετία και µε νέα και επικαιροποιηµένα κριτήρια. Και πέµπτον, διαµορφώνονται νέα κριτήρια αξιολόγησης,
γιατί όλες οι δοµές του δηµοσίου που παρέχουν υπηρεσίες πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω ιδιαίτερα να σταθώ στην
τροπολογία, που έχει κατατεθεί και περιέχει ρυθµίσεις που αφορούν στην Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία. Δεν χρειάζεται να
επισηµάνω πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος της ΕΑΒ, που συντηρεί τα αεροπλάνα της Πολεµικής µας Αεροπορίας και συµµετέχει
στο πρόγραµµα για την αναβάθµιση των µαχητικών αεροσκαφών
F-16 Block 52 Advanced και Block 52 Plus σε Viper.
Η ΕΑΒ υλοποιεί επίσης το πρόγραµµα για την παράδοση στην
Πολεµική Αεροπορία των µεταγωγικών C-130. Παράλληλα, στο
αναπτυξιακό σχεδιασµό της υπάρχει και η προοπτική δηµιουργίας κέντρου συντήρησης C-130 που θα έχει τη δυνατότητα να
συντηρεί αεροπλάνα αυτού του τύπου, αλλά και F-16 και από
άλλες χώρες, δηµιουργώντας έτσι προοπτικές ανάπτυξης της
πολεµικής µας βιοµηχανίας.
Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σηµαντική ρύθµιση, µε την οποία µειώνεται µέχρι το τέλος του 2023 το ποσοστό παρακράτησης από
το ελληνικό δηµόσιο έναντι των πάσης φύσεως οφειλών της ΕΑΒ
προς το δηµόσιο από 20%, που είναι σήµερα, σε 5%. Το ίδιο
ισχύει και για τη ρύθµιση µε την οποία απαλλάσσεται η ΕΑΒ από
την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας έως 31-12-2022.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είναι ο κατ’ εξοχήν θεσµός προστασίας δηµοσίου συµφέροντος. Από τη δικαστική υποστήριξη του κράτους και τη
γνωµοδοτική του λειτουργία, µέχρι την νοµοτεχνική του υποστήριξη και την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε διεθνή
δικαστήρια, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, υπηρετώντας
την έννοµη τάξη, υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη.
Ο πολίτης είναι άλλωστε το πρώτο µέληµα κάθε πολιτικής απόφασης, κάθε νοµοθετικής πράξης, κάθε κοινωνικής πρωτοβουλίας αυτής εδώ της Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Χαράζουµε πρόγραµµα µε γνώµονα τον πολίτη, διαχειριζόµαστε κρίσεις στηρίζοντας τον πολίτη. Δουλεύουµε για
την ανάπτυξη µε επίκεντρο τον πολίτη και µε επίκεντρο τον πολίτη νοµοθετούµε για θεσµούς, πυλώνες της δηµοκρατίας και
του κοινοβουλευτισµού, όπως το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Γι’ αυτό και στηρίζουµε και ψηφίζουµε το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Καράογλου και ολοκληρώνουµε
µε τον κ. Κουρουµπλή.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνηθίζεται όταν συζητούµε ένα
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών να κάνουµε µία γενικότερη αναφορά στα ζητήµατα που αφορούν την οικονοµία,
πόσο µάλλον όταν τώρα υπάρχει και µία πολύ καλή αφορµή να
δοθούν κάποιες απαντήσεις σε όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον κ.
Τσίπρα.
Στον τόπο µας υπάρχει µια παροιµία, η οποία λέει «ο λύκος και
αν εγέρασε και άσπρισε το µαλλί του, ούτε τη γνώµη άλλαξε ούτε
την κεφαλή του». Αυτή η σοφή λαϊκή ρήση ήταν η πρώτη σκέψη
που έκανα, όταν άκουσα τον κ. Τσίπρα να µιλάει από το βήµα της
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και επιβεβαιώθηκα όταν υποστήριξε ότι στην εποχή των κρίσεων δεν µπορούµε να προχωρούµε όπως πριν, προσθέτοντας ότι ήρθε η ώρα να τραβήξουµε
µία γραµµή και να αλλάξουµε.
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το µέγα
διακύβευµα της εποχής µας, να αλλάξουµε ως χώρα και ως κοι-
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νωνία, να αλλάξουµε συµπεριφορά και νοοτροπία, να αλλάξουµε
τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογούµε πρόσωπα και καταστάσεις.
Και αν µας έχει διδάξει κάτι η ιστορία είναι ότι την τελευταία διετία οι Έλληνες έχουν ωριµάσει.
Τον Ιούλιο του 2019 πήραµε τις τύχες της χώρας στα χέρια
µας, δίνοντας ισχυρή εντολή στη Νέα Δηµοκρατία και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καταστήσουν την Ελλάδα
ασφαλή, υπερήφανη, ευηµερούσα. Αξίζαµε καλύτερα από την
παρακµή και τη µιζέρια της περιόδου 2015-2019 και πετύχαµε να
βάλουµε τέλος στον λαϊκισµό, τα ψέµατα, τον διχασµό του ελληνικού λαού, όχι µόνο γιατί αξίζουµε καλύτερα, αλλά κυρίως γιατί
µπορούµε καλύτερα.
Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, θέλω να επισηµάνω ότι καµµία νέα αρχή την
οποία ευαγγελίζεστε δεν µπορεί να γίνει µε παλιές ψευδαισθήσεις. Το θέµα δεν βρίσκεται µόνο στο περιεχόµενο των εξαγγελιών σας. Γνωρίζουµε για το τι είστε ικανοί, έχοντας την εµπειρία
του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέµβριο του 2014
στην τότε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πρόγραµµα που
αποτέλεσε µνηµείο πολιτικής εξαπάτησης.
Η ουσία, κατά τη γνώµη µου, εστιάζεται στη νοοτροπία και το
ύφος σας που επιβεβαιώνει ότι η Αριστερά της εποχής σας λειτουργεί ως ανάχωµα σε κάθε πραγµατική αλλαγή, που έχει
ανάγκη ο τόπος µας. Το γεγονός ότι µείνατε «µετεξεταστέοι»
στις εξετάσεις διακυβέρνησης δυστυχώς δεν σας έκανε σοφότερους. Το χειρότερο όµως είναι ότι δεν κατανοήσατε πως οι
συµπατριώτες µας κρίνουν και αξιολογούν τα πολιτικά κόµµατα
µε γνώµονα ποιοι έχουν την ικανότητα να µετατρέπουν τις υποσχέσεις σε εφικτά σχέδια και τα συνθήµατα σε πραγµατικές πολιτικές. Κάπως έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε συνώνυµο του λαϊκισµού, της
υποκρισίας και της ψηφοθηρίας.
Για παράδειγµα, ακούσαµε τον κ. Τσίπρα να παριστάνει τον
αυτόκλητο προστάτη της µεσαίας τάξης, όταν τον Νοέµβριο του
2017 από το Βήµα της αρµόδιας Επιτροπής Οικονοµικών της
Βουλής οι κύριοι Τσακαλώτος και Χουλιαράκης χαρακτήριζαν
συνειδητή επιλογή την υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης την
περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της
χώρας, µια υπερφορολόγηση, που οδήγησε σχεδόν στην εξόντωση της µεσαίας τάξης. «Ήταν εθνική ανάγκη», δικαιολογήθηκε
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε µια προσπάθεια να κρύψει ότι ήσασταν µία κυβέρνηση µε ταξική µεροληψία.
Απλά να θυµάστε ότι όπως συµβαίνει στη ζωή, έτσι και στην
πολιτική, η ανούσια αυτοκριτική δεν αρκεί για την αναστήλωση
µιας σχέσης. Φορολογήσατε τους πάντες και τα πάντα, µε χιλιάδες νοικοκυριά να βλέπουν τα εισοδήµατά τους να µειώνονται,
εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελµατίες να κλείνουν τα βιβλία τους
για να γλιτώσουν από τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και
οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ και µάλιστα, αυξηµένο, τον ΕΝΦΙΑ που υποτίθεται ότι θα καταργούσατε.
Επιβάλατε φόρο στο εισόδηµα, φόρο στην κατανάλωση, φόρους στις καταθέσεις, φόρο στα καύσιµα, φόρο στον καφέ, φόρο
στα κινητά τηλέφωνα, φόρους ακόµη και στη διαµονή στα ξενοδοχεία. Και αντί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να διδαχθείτε από το χθες, επιµένετε στην κλασική αντιπολιτευτική
τακτική των υποσχέσεων για παροχές, χωρίς να αποδεικνύετε
κάτω από ποιους όρους αυτές είναι εφικτές. Δεν διδαχθήκατε τίποτα, δεν αλλάξατε λοιπόν σε τίποτα.
Αντίθετα, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τηρεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις, εφαρµόζοντας µία στοχευµένη πολιτική µείωσης των φόρων, που αφορά όλη την κοινωνία, δίχως
αποκλεισµούς και διακρίσεις. Την ίδια στιγµή καταβάλλουµε διαρκείς προσπάθειες να αναµορφώσουµε το κράτος, να αναπτυχθεί
επιτέλους αληθινή παραγωγική διαδικασία. Πριµοδοτούµε την καινοτοµία ούτως ώστε να κρατήσουµε τους νέους µας στον τόπο
τους και να εκσυγχρονίσουµε την αγροτική οικονοµία.
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Κάπως έτσι φτάσαµε στο σηµείο πρόσφατη έρευνα της
«ERNST&YOUNG» να κατατάσσει την Ελλάδα µεταξύ των δέκα
πιο ελκυστικών χωρών για επενδύσεις. Πλέον η πατρίδα µας είναι
µια ευρωπαϊκή χώρα µε προοπτικές και δεν χωρά καµµία αµφιβολία πως όταν ευηµερούν οι δείκτες, τότε δεν είναι µακριά η
στιγµή που η ευηµερία διαχέεται στους πολίτες, αφού η ανάπτυξη λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής προόδου.
Σε αυτήν την αλυσίδα της εξέλιξης, σε αυτήν την αλυσίδα της
προόδου προστίθεται και η παρέµβαση της πολιτείας για τον οργανισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµικών αναβαθµίζει την οργάνωση και λειτουργία του οργανισµού τόσο σε
επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού όσο και σε επίπεδο διαδικασιών.
Σκοπός µας είναι το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να υπηρετεί
τον ρόλο του, να εκσυγχρονιστεί, να γίνει πιο ευέλικτο, να λειτουργεί ως επιταχυντής της δικαιοσύνης, συµβάλλοντας παράλληλα στην παροχή υψηλότερης ποιότητας νοµικών υπηρεσιών
στο πεδίο του χειρισµού των δικαστικών υποθέσεων, αλλά και
στο πεδίο του γνωµοδοτικού έργου.
Βασικοί µας στόχοι µέσω αυτής της διαδικασίας είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και η ηλεκτρονική λειτουργία του οργανισµού, η αναδιάρθρωση της δοµής µε τη δηµιουργία
θεµατικών σχηµατισµών για τον χειρισµό οµοειδών υποθέσεων,
η απλοποίηση των διαδικασιών, η εξάλειψη γραφειοκρατικών
πρακτικών, η ενίσχυση της συνταγµατικά προβλεπόµενης αρµοδιότητάς του για εξωδικαστική ή συµβιβαστική επίλυση των διαφορών του δηµοσίου µε τους ιδιώτες, αλλά και η θέσπιση ενός
νέου νοµικού πλαισίου για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εισαγωγής, ο οποίος πλέον θα γίνεται σε τακτική βάση ανά διετία.
Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες για να µην κουράσω το Σώµα. Άλλωστε οι συνάδελφοι είχαν τη δυνατότητα να αναφερθούν αναλυτικά στα ζητήµατα που αφορούν τα προβλεπόµενα για το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Θα κλείσω την οµιλία µου, καταθέτοντας την άποψη της Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους κ. Ευγενίας Βελώνη, η οποία υπεραµύνθηκε του σχεδίου νόµου,
υποστηρίζοντας ότι η φιλοσοφία του για τον οργανισµό είναι πιο
δηµοκρατική και αποτελεσµατική ως προς τα συµφέροντα του
δηµοσίου και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα χαρακτήρισε καινοτόµα τη διάταξη για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, τονίζοντας ότι θα οδηγήσει στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων,
στην γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης και στην εµπέδωση του
κράτους δικαίου.
Με αυτές τις σκέψεις εξυπακούεται ότι κι εγώ ως άτοµο, αλλά
και η Νέα Δηµοκρατία συνολικά υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών, διότι πολύ απλά πρόκειται για µια
νοµοθετική πρωτοβουλία που θα επιτρέψει στη χώρα να µην ξαναγυρίσει στις αναταράξεις του παρελθόντος.
Η Ελλάδα φεύγει προς τα εµπρός. Η Ελλάδα µέρα µε τη µέρα
αλλάζει, αναπτύσσεται, προοδεύει χάρις στην Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, χάρις στον Πρωθυπουργό µας Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Καταθέτω
µία νοµοτεχνική στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή και αµέσως µετά οι εισηγητές και ολοκληρώνεται η διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρ’ ολίγον
να πειστώ από τα λόγια του αγαπητού φίλου και συναδέλφου Θεόδωρου Καράογλου ότι είµαστε στον παράδεισο, αλλά δεν µε
αφήνει η καλπάζουσα ακρίβεια να νιώσω αυτή την ευτυχία.
Κύριε Υπουργέ, επειδή κι εσείς σήµερα παρασυρθήκατε και
κάνατε αναφορές σε ζητήµατα, που δεν έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο, παρασύρθηκα κι εγώ από εσάς και θα µου επιτρέψετε
να σας θυµίσω το εξής.
Υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό µια οµόφωνη απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που ζητάει από την ελληνική πολιτεία, την ελληνική κυβέρνηση, να ασκήσει αγωγή αποζηµίωσης
κατά της «NOVARTIS», µετά τον συµβιβασµό που επήλθε ανάµεσα στην εταιρεία και το αµερικανικό δηµόσιο, το οποίο αµερικανικό δηµόσιο κέρδισε, λόγω του αθέµιτου ανταγωνισµού που
άσκησε στην Ελλάδα, 300 και πλέον εκατοµµύρια ευρώ.
Εγώ καλόπιστα σας ερωτώ, ούτε υπονοώ τίποτα, αλλά θα
ήθελα ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου µια τοποθέτησή σας, έστω και αν δεν µπορείτε να την κάνετε σήµερα, τουλάχιστον στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών,
για ποιον λόγο η Ελλάδα µέχρι τώρα δεν έχει ασκήσει ένα τέτοιο
δικαίωµα.
Άκουσα, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολλές αναφορές σε ό,τι
αφορά τα ζητήµατα της νεολαίας. Μάλιστα, κατατέθηκε µια τροπολογία από τον Υπουργό Υγείας, η οποία πραγµατικά εντυπωσιάζει, γιατί άλλα µας είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη
και άλλα φέρνει αυτή η τροπολογία, η οποία στην ουσία επιχειρεί
να δωροδοκήσει τους νέους. Οι νέοι έδειξαν στη συντριπτική
τους πλειοψηφία ότι πρέπει να εµβολιαστούν και το κάνουν και
ως εκ τούτου, χρειάζονται µια άλλη µεταχείριση να τους επιφυλάξει η πολιτεία.
Κύριε Υπουργέ, θα διαχειριστείτε περίπου 80 δισεκατοµµύρια
τα επόµενα δύο χρόνια. Πάλι σας ρωτώ καλόπιστα το εξής.
Δεν υπάρχει ένα πρόγραµµα, κύριε Πρόεδρε, των τριάντα, των
σαράντα, των είκοσι, µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ -δεν µιλάω για
προγράµµατα εκατοµµυρίων- που να µπορεί να επιδοτηθεί µια
προσπάθεια ενός, δύο, τριών νέων που να θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του επιχειρείν. Είναι κι αυτό ένα ζήτηµα
που δεν θέλω να το βάλω σε κοµµατική λογική. Θα το βάλω σε
µία εθνική λογική. Όλοι ξέρουµε τι έγινε τα δέκα χρόνια µε την
κρίση όσον αφορά στα νέα παιδιά και πόσοι πήραν των οµµατιών
τους και ξενιτεύτηκαν. Τουλάχιστον, ας δώσουµε σε αυτούς που
είναι στην Ελλάδα µία τέτοια ευκαιρία από τη στιγµή που υπάρχουν τόσα χρήµατα. Από την στιγµή που υπάρχουν τόσα χρήµατα, είναι δίκαιο να υπάρχει ένα τέτοιο αίτηµα απ’ οπουδήποτε
και εάν κατατίθεται.
Κύριε Πρόεδρε, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µέσα από
την δραστηριότητά του από τότε που ιδρύθηκε από το 1882 -εάν
δεν κάνω λάθος- έχει καταξιωθεί στην συνείδηση του ελληνικού
λαού ως ένας φορέας που πραγµατικά έχει στην διάρκεια αυτού
του χρόνου υπηρετήσει µε πολύ αξιόπιστο τρόπο τα συµφέροντα
του ελληνικού δηµοσίου. Μετά από είκοσι χρόνια είναι χρήσιµο
να επιχειρήσουµε όλοι και η Κυβέρνηση, η οποία εισάγει αυτό το
σχέδιο νόµου στην Βουλή και η Αντιπολίτευση να συνεισφέρουµε
στον επαναπροσδιορισµό, ώστε πραγµατικά, µε βάση τις εξελίξεις και της τεχνολογίας, την ψηφιοποίησή του δηλαδή, αλλά και
τις απαιτήσεις της ζωής να γίνει ένας θεσµός, που να υπηρετεί
την ελληνική δηµοκρατία συνεχίζοντας τον αξιόπιστο τρόπο παρουσίας του αλλά και να µπορεί να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες που η ζωή δηµιουργεί.
Υπάρχουν όµως µία σειρά ενστάσεων που θα ήθελα, κύριε
Υπουργέ -έστω και την τελευταία στιγµή- να τις δείτε. Γιατί τέτοια
σχέδια νόµου που αφορούν τέτοια νοµικά πρόσωπα όλους µας
αφορούν και πρέπει κι εσείς, όσο µπορείτε, να ανοίξετε την διάθεσή σας και τα χαρτιά να ακούσετε την αντιπολίτευση.
Το άρθρο 9 είναι µεγάλη ανατροπή. Το βελτιώσατε, δεν µπορώ
να το αµφισβητήσω. Αλλά είναι καθιερωµένο στο Ελληνικό Δίκαιο, αλλά και σε άλλες χώρες να καταγράφεται η µειοψηφία.
Νοµίζω ότι εισάγεται µία ρύθµιση, η οποία πραγµατικά πρέπει να
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σας πω ότι δηµιουργεί αρκετά ερωτηµατικά και -θα τολµήσω να
πω- ανησυχία. Είναι ένα ζήτηµα που νοµίζω ότι ο νοµικός κόσµος
της χώρας δεν θα συµφωνήσει στην συντριπτική του πλειοψηφία
µε αυτή την ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το άρθρο 16 πράγµατι εισάγει, διευρύνει εάν θέλετε το οργανόγραµµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Όµως πρέπει
να δεσµευτείτε σε πόσο χρονικό διάστηµα θα λειτουργήσουν
αυτοί οι νέοι θεσµοί, γιατί -ξέρετε- βρίθει το ελληνικό πολιτικό
σύστηµα, η ελληνική νοµοθεσία από χιλιάδες υπουργικές αποφάσεις, χιλιάδες διατάγµατα που προβλέπονται σε νόµους, τα
οποία ποτέ δεν έχουν εκδοθεί. Γιατί δυστυχώς, έχουµε και εδώ
ως πολιτικό σύστηµα µία αδυναµία και δεν υπάρχει στα νοµοσχέδια δέσµευση χρονική, υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης, του
κάθε Υπουργού να εκδίδουν εγκαίρως µε ρήτρα ακυρότητας του
νόµου, εάν δεν υλοποιούνται οι υπουργικές αποφάσεις και τα
διατάγµατα. Και εδώ δεν υπάρχει κάποια τέτοια ρύθµιση.
Έχετε µία τάση µε όλα τα θεσµικά πλαίσια, που έχετε φέρει
να κάνετε υπερσυγκέντρωση της αποκέντρωσης των αρµοδιοτήτων. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που η ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει,
γιατί δεν θέλω να είµαι προφήτης κακών µηνυµάτων. Υπάρχει
όµως ένας προβληµατισµός ότι αυτή η υπερσυγκέντρωση δεν
θα βοηθήσει. Συγκεντρώνετε τις υπηρεσίες στις έδρες των περιφερειών. Δηλαδή στην δική µου περιφέρεια ή στην δική σας
θα είναι στη Λαµία ή στο Μεσολόγγι. Ίσως στο Αγρίνιο, λόγω του
ότι υπάρχει εφετείο, θα είναι δύο. Στις περισσότερες περιφέρειες όµως θα είναι µία υπηρεσία. Νοµίζω ότι δεν θα µπορέσει
να ανταποκριθεί στις ανάγκες.
Επίσης για το άρθρο 27, κύριε Υπουργέ, να πω. Το να µεταφερόµαστε από την εξακρίβωση στην πιθανολόγηση είναι αρκετή
η απόσταση. Και εδώ υπάρχουν αρκετές ανησυχίες για το τι ακριβώς µπορεί να εµφιλοχωρήσει στην υλοποίηση των αποφάσεων.
Είναι µια ένσταση δικαιολογηµένη, η οποία θέλει προσοχή.
Όσο αφορά τα άρθρα 37 και 38 εγώ µένω στον λόγο σας ότι
δεν δηµιουργεί φαινόµενα αποκλεισµού προσώπων µε αναπηρία.
Και είναι σωστό -το δέχοµαι- ότι εάν η συγκεκριµένη ιδιότητα δεν
έχει κώλυµα, να µπορεί ένα πρόσωπο µε αναπηρία να υλοποιεί
την υπηρεσία αυτή. Μένω σε αυτή την ικανοποίηση ότι πραγµατικά, δεν θα υπάρξει τέτοιου είδους αποκλεισµός.
Υπάρχει η περίπτωση, κύριε Υπουργέ, των προσώπων του τελευταίου διαγωνισµού. Ξέρετε, διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις
απορροφούσαν τους επιτυχόντες. Είναι παιδιά τα οποία περίµεναν έξι χρόνια, λόγω της οικονοµικής κρίσης να λάβουν µέρος
σε έναν τέτοιο διαγωνισµό. Έστω και την τελευταία στιγµή δείτε
το. Θα είναι εξαιρετικά θετικό να υπάρξει µία τέτοια τακτοποίηση.
Κατετέθησαν αρκετές τροπολογίες. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει
η τροπολογία που αφορά το τραπεζικό σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω σε
ένα λεπτό.
Ο κ. Ζαββός είχε υποσχεθεί ότι οι τράπεζες θα αλλάξουν το
προφίλ µε το οποίο εξέταζαν τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.
Είναι ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να το δείτε. Επίσης, είναι η τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας, στην οποία θα επανέλθω και θα πω ότι δεν είναι αυτός τρόπος µε τον οποίο πρέπει
να πείσουµε τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους που πρέπει να εµβολιαστούν.
Νοµίζω ότι είναι κοινός τόπος όλων µας, συλλήβδην του πολιτικού συστήµατος που παρακαλούµε όλους τους ανθρώπους να
κατανοήσουν ότι έχουν υποχρέωση να εµβολιαστούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μόνο για
µισό λεπτό, γιατί θέλω να πω κάτι στον κ. Κουρουµπλή, που δείχνει ένα ενδιαφέρον για αυτό.
Αυτή η Κυβέρνηση ζήτησε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµ-
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βουλίου του Κράτους για την υπόθεση της «NOVARTIS». Τρία
Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Υγείας και
το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησαν γνωµοδότηση. Αυτό δεν το
είχε κάνει ποτέ η προηγούµενη κυβέρνηση. Παρασχέθηκε. Στην
υλοποίηση αυτής της γνωµοδότησης εστάλη µε κυρίως επισπεύδον το Υπουργείο Υγείας και συνυπογράφων τον Υπουργό Οικονοµικών προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί
το αίτηµα παροχής δικαστικής συνδροµής, δηλαδή, στοιχείων από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωµένων Πολιτειών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε τους εισηγητές.
Θέλει κανείς τον λόγο; Η κ. Κοµνηνάκα.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το νοµοσχέδιο δεν θα ξαναπώ. Τα είπαµε αναλυτικά στην
πρωτολογία. Το µόνο που θα ζητήσουµε ξανά και τελευταία φορά
από τον Υπουργό είναι να άρει την αδικία σε βάρος των αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισµού, µετά και από την οµοβροντία
των τοποθετήσεων ακόµη και κυβερνητικών Βουλευτών, που
πραγµατικά δεν µπορούν να υποστηρίξουν αυτή την αυθαίρετη
και διακριτική µεταχείριση που κάνετε σε βάρος αυτών των παιδιών.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες, σας είπαµε από την αρχή και
χθες αναφέρθηκε αναλυτικά και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος σε αρκετές χαρακτηριστικές διατάξεις. Πρέπει να πάψει
επιτέλους -απευθύνοµαι και προς το Προεδρείο- αυτή η τακτική
που ακολουθείται όπου άσχετες µεταξύ τους διατάξεις υπάρχουν σε µια τροπολογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για µια τροπολογία παρελαύνουν διαφορετικοί Υπουργοί για να υποστηρίξουν
ένα-ένα τα άρθρα της τροπολογίας. Δεν µπορείτε να µας ζητάτε
να ψηφίζουµε µε µία µόνο ψήφο. Δηλαδή να νοµοθετείτε και να
µας ζητάτε να τοποθετηθούµε στην λογική «τρεις το λάδι, τρεις
το ξύδι, τρεις και το λαδόξιδο». Αυτό το πράγµα είναι πραγµατικά
προβληµατικό και πρέπει να σταµατήσει.
Θα αναφερθώ µόνο στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας,
που κι αυτή έχει τέτοιες αντιφατικές διατάξεις πρώτον, σε σχέση
µε τη φτηνιάρικη, να µου επιτραπεί η έκφραση, παροχή προς
τους µαθητές των 50GB. Συνεχίζει η Κυβέρνηση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα να επιστρατεύει τη λογική της ατοµικής ευθύνης
και µάλιστα, στην πιο εκφυλισµένη της µορφή.
Δεν µπορείτε µε αυτά τα µέτρα να κρύψετε ότι τα σχολεία ανοίγουν όπως έκλεισαν, χωρίς κανένα απολύτως µέτρο προστασίας
της υγείας των µαθητών. Δηλαδή µε τα µέτρα που οδήγησαν και
τις προηγούµενες χρονιές στο ανοιγοκλείσιµο και στις οθόνες της
τηλεκπαίδευσης. Δεν µπορείτε να κρύψετε την απουσία της ολοκληρωµένης ενηµέρωσης, που δηµιουργεί τους φόβους για τον
εµβολιασµό, αλλά κυρίως την απουσία ενός ολοκληρωµένου πρωτοβάθµιου συστήµατος υγείας, που µε επαρκή στελέχωση θα µπορούσε να καλύψει και τις εµβολιαστικές ανάγκες του πληθυσµού
µε την αναγκαία προσωποποιηµένη ενηµέρωση τους, µε όλες τις
αναγκαίες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αλλά και την απαραίτητη επιδηµιολογική επιτήρηση και φαρµακοεπαγρύπνηση, που
χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Αντί γι’ αυτό σκορπάει ακόµα περισσότερο την ευθύνη του εµβολιασµού σε ιδιώτες και ιδιωτικά κέντρα µε διάφορες διατάξεις,
οι οποίες σχολιάστηκαν ήδη εκτενώς, που και αποτελέσµατα δεν
µπορούν να φέρουν, αλλά το µόνο που πετυχαίνει είναι να υπηρετεί αν θέλετε το αφήγηµα της Κυβέρνησης ότι κάτι κάνει στα
ζητήµατα του εµβολιασµού, κυρίως όµως να εδραιώνει στη συνείδηση του κόσµου τη λογική των ΣΔΙΤ, µια λογική που πραγµατικά κατέρρευσε παταγωδώς στη διάρκεια της πανδηµίας,
αναδεικνύοντας και το προβληµατικό αφήγηµα, που υπηρετείτε
κι εσείς, όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΠΑΣΟΚ, για τη δήθεν αρµονική συνύπαρξη του δηµόσιου
µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Τι άλλο προβλέπει η διάταξη; Την επέκταση του ορίου των δαπανών των νοσοκοµείων κατά 17.000.000, δηλαδή την ισόποση
αφαίρεση του ποσού αυτών των χρηµάτων από Clowback, δηλαδή του ποσού, που οφείλουν να επιστρέφουν οι εταιρείες φαρµάκων και άλλων που προµηθεύουν το δηµόσιο. Είναι γνωστό το
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κόλπο, το έχει επιστρατεύσει και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Μάλιστα,
έρχονται σήµερα οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να υπερασπιστούν την πλήρη κατάργηση αυτής της υποχρέωσης των
ιδιωτικών εταιρειών να επιστρέφουν ένα µέρος από τα χρήµατα
που µπουκώνουν πραγµατικά από το δηµόσιο. Ιδιαίτερα την περίοδο της πανδηµίας πραγµατικά αυγάτισαν τα κέρδη τους, την
ώρα που κόσµος πέθαινε. Έλεος, αποτελεί πρόκληση από τη
µεριά των Βουλευτών που το επικαλούνται.
Τέλος, µια κουβέντα για την παράταση των συµβάσεων των
εργαζοµένων στους ΟΤΑ, που προσελήφθησαν για τις ανάγκες
της καθαριότητας εν µέσω της πανδηµίας. Είναι αυτονόητο και
το άρθρο 11 και το άρθρο 12 ότι θα θέλαµε να τα στηρίξουµε.
όµως, ήταν πρόκληση η οµιλία του κ. Βορίδη που προειδοποίησε,
λέει, προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη
παράταση των συµβάσεων πέρα από το τρίµηνο. Λες και κάνουν
χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους, που έβαλαν πλάτη όλο αυτό
το διάστηµα της πανδηµίας. Βέβαια, αποκλείει τη µονιµοποίηση
αυτών των εργαζοµένων. Εµείς αναρωτιόµαστε: Μετά το τρίµηνο
θα πάψουν οι τεράστιες ανάγκες στους ΟΤΑ για καθαριότητα;
Θα τελειώσει η πανδηµία ή µήπως θα καλυφθούν διά µαγείας τα
τροµερά κενά, που υπήρχαν και τώρα και πολύ νωρίτερα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να
πω για την ψηφοφορία και θα κάνω και δυο - τρεις πολιτικές παρατηρήσεις στο τέλος.
Κύριε Υπουργέ, εµείς ψηφίζουµε, όπως σας είπα, «Ναι» επί της
αρχής. Θα ψηφίσουµε «όχι» στο άρθρο 16 και «παρών» στο
άρθρο 21.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας θα πούµε «ναι». Για το Υπουργείο Πολιτισµού λέµε
«παρών». Για τις ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών λέµε «όχι», όπως και για τα µέτρα επιτάχυνσης έργων και µελετών, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, λέµε
«όχι».
Για την τροπολογία που έγινε άρθρο στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, είναι ντροπή. Βάλατε µια τροπολογία αυτούσια στο νοµοσχέδιο ως άρθρο και έχει άρθρα µέσα η
τροπολογία. Το άρθρο έχει άρθρα µέσα. Είναι εξωκοινοβουλευτική διαδικασία, δεν συνηθίζεται αυτό. Να µπορούµε να επιλέξουµε πού ψηφίζουµε «ναι» και πού «όχι». Δεν σας ενδιαφέρει να
διαχωρίσουµε τη θέση µας και να ψηφίσουµε αλλού «ναι» και
αλλού «όχι»; Θέλετε να τσουβαλιάζετε κάθε φορά;
Εµείς ψηφίζουµε «ναι» µε ισχυρές αντιρρήσεις για όλα αυτά,
γι’ αυτή την κοινοβουλευτική πρακτική. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο.
Κύριε Πρόεδρε, συνεπέστατος ο κύριος Υπουργός µε τον
εαυτό του και την πάγια τακτική του, µας έριξε κατακέφαλα ξανά
όλα τα µέτρα που πήρε η Κυβέρνηση -το συνηθίζει εξάλλου και
το έχουµε σχολιάσει πολλές φορές- και µας αράδιασε τους αριθµούς που δείχνουν την ευρωστία και την υγεία της οικονοµίας
και το αναπτυξιακό θαύµα που επιτελείται στη χώρα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, µπορεί οι αριθµοί να ευηµερούν, οι άνθρωποι όµως πάσχουν και φτωχαίνουν. Έρµαιο ο λαός και παθητικός δέκτης των δεινών που συσσωρεύει η πανδηµία, οι φυσικές
καταστροφές και κυρίως η ανέχεια, που είναι διάχυτη παντού. Ανέχεια γιατί µετά την επιστρεπτέα ένας τεράστιος αριθµός επιχειρήσεων θα πτωχεύσει, όπως και ένας εξίσου µεγάλος αριθµός
επιχειρηµατιών στενάζουν κάτω από τον αποκλεισµό τους από τη
δήθεν ατελείωτη ρευστότητα που διαθέτουν οι τράπεζες.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν αµφισβήτησα τους αριθµούς, όχι
γιατί δεν µπορώ, αλλά γιατί δεν είναι της ώρας. Θα τα πούµε
στον προϋπολογισµό. Δεν απαντήσατε όµως στην ουσία των
ερωτηµάτων, που έθεσα σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις και το
είδος των παροχών και τα µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατά τους,
που όταν η χώρα θα ξαναµπεί στο δόκανο των δηµοσιονοµικών
περιορισµών αριθµοί, όπως το χρέος, το ιδιωτικό χρέος, οι χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις και τα φτωχοποιηµένα λαϊκά στρώµατα
θα υποστούν τις τεράστιες συνέπειες.
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Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός έµµεσα µέσω
της απάντησης του για το θέµα των εκλογών και των µετεκλογικών συνεργασιών άνοιξε ένα θέµα εκλογολογίας στο οποίο ο κ.
Τσίπρας µπήκε εκών-άκων. Μπήκε σε µια διαδικασία ίσως γιατί
ο στόχος του πότε θα µπει η χώρα στους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς θα είναι αυτός, ο οποίος θα επιβάλει πιθανότατα και
πρόωρες εκλογές ανά πάσα στιγµή. Άρα µε τις αρχές µας όλοι
είµαστε εντάξει, µε τις τακτικές µας όµως θα καθορίσουµε και
µε βάση το κοµµατικό µας συµφέρον τι θα γίνει.
Ο Πρωθυπουργός ήταν εντελώς προβλέψιµος στην Έκθεση
Θεσσαλονίκης µε τη γνωστή παροχολογία. Ο δε κ. Τσίπρας παρ’
ότι ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι έπρεπε να εµφανιστεί ως Προµηθέας που φέρνει τη φωτιά, διάλεξε να παρουσιαστεί ως Ανδρέας
Παπανδρέου, που θα σηκώσει τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
Πιστεύω ότι η σηµερινή συζήτηση κλείνει µε αυτή την πολιτική
διαδικασία και έχω την εντύπωση ότι οι επόµενες µέρες, οι επόµενες βδοµάδες και οι επόµενοι µήνες θα είναι πολύ ενδιαφέροντες πολιτικά για τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Ελευθεριάδου.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήρθατε να µας πείτε στο τέλος ότι µετά από
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους θα απευθυνθείτε στις αµερικανικές αρχές για να πάρετε στοιχεία για να
καταθέσετε αγωγή κατά της «NOVARTIS».
Να σας θυµίσω ότι η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους έγινε τον Δεκέµβριο του 2020 κι έχουν περάσει
δέκα µήνες. Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός της «NOVARTIS»
στην Αµερική έχει περάσει ενάµισης χρόνος που έγινε και η «NOVARTIS» δέχτηκε να πληρώσει 340.000.000 ευρώ για πράξεις
διαφθοράς, που τελέστηκαν στη χώρα µας. Να σας θυµίσω ότι
στη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σάς
λένε ότι µπορούµε να καταθέσουµε αγωγή. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ της χώρας µας. Έχουµε πολύ σοβαρά όπλα στο
νοµικό µας οπλοστάσιο.
Παρ’ όλα αυτά, έρχεστε εσείς τώρα, δέκα µήνες µετά τη γνωµοδότηση και ενάµιση χρόνο µετά τον εξωδικαστικό συµβιβασµό,
να µας ανακοινώσετε σε αυτό το νοµοσχέδιο ότι θα απευθυνθείτε στις αµερικανικές αρχές, ενώ έπρεπε ήδη να έχουµε προχωρήσει και ήδη µε ταχύτατες διαδικασίες θα µπορούσαµε να
έχουµε στα ταµεία του κράτους αρκετά εκατοµµύρια από αυτήν
την υπόθεση.
Αυτό προκαλεί πολλά ερωτήµατα για τη στάση της Κυβέρνησής σας στην εν λόγω υπόθεση, την οποία διαχρονικά αποκαλούσε σκευωρία, ενώ πρόκειται για ένα µεγάλο σκάνδαλο.
Όσον αφορά την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, µε την
επιχειρηµατολογία σας ότι οι παρατηρήσεις που έκανε αφορούν
λέξεις ασήµαντες και χωρίς ουσία το µόνο που κάνετε είναι να
την υποβιβάζετε και να υποβαθµίζετε το έργο της. Φυσικά και
δεν είναι ο ρόλος µας να επαναλαµβάνουµε αυτά που λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και γι’ αυτό, µιας και ο χρόνος
είναι πολύ περιορισµένος, θα σας διαβάσω µόνο ότι σε µία από
τις παρατηρήσεις της λέει ότι η παρατήρησή της δεν φαίνεται
να αποτελεί λεπτοµερειακό ζήτηµα. Εάν θέλετε, να κάνουµε και
συζήτηση για το ποιες από τις παρατηρήσεις ήταν ουσιαστικές
και ποιες όχι, γιατί η µία λέξη σε ένα νοµικό κείµενο µπορεί να
αλλάξει άρδην το περιεχόµενό του και βέβαια, να οδηγήσει στην
καταψήφιση ή στην υπερψήφισή του.
Στην τροπολογία 1068 όλοι οι οµιλητές σας µιλούν µόνο για
τη ΕΑΒ. Κανείς δεν επιχειρηµατολόγησε υπέρ του άρθρου 1, που
η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» σε άρθρο της στις 23-8-2021 ονοµάζει προσωρινή ανάσα για τις τράπεζες. Εγώ θα το ονόµαζα σκάνδαλο,
αλλά επειδή σας ενοχλούν οι λέξεις, θα το ονόµαζα ρουσφέτι
στις τράπεζες. Εκτός αν καταργείτε το νόµο Χαρδούβελη, το
ν.4172/13, ο οποίος έλεγε ότι σε περίπτωση που µια τράπεζα εµφανίσει ζηµιές σε µια οικονοµική κρίση εκδίδονται τίτλοι υπέρ
του δηµοσίου. Εσείς µε το άρθρο 1 της τροπολογίας 1068 δίνετε
τη δυνατότητα στις τράπεζες να συµψηφίσουν σε βάθος εικοσαετίας τις ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από τη 1-1-2021 λόγω
τιτλοποίησεων ή πωλήσεων δανείων. Με αυτό τον τρόπο, όµως,
αποτρέπεται ο κίνδυνος -για τις τράπεζες κίνδυνος, δεν ξέρω και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για εσάς- συµµετοχής του δηµοσίου στο µετοχικό τους κεφάλαιο
λόγω ζηµιών. Εποµένως, καταργείτε το νόµο Χαρδούβελη;
Ο κ. Βορίδης ζήτησε να απορριφθεί η τροπολογία που καταθέσαµε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µε αριθµό 1069. Θα πρέπει κάποια στιγµή στη Νέα Δηµοκρατία να µάθουµε τη διαφορά µεταξύ
συµβάσης έργου, σύµβασης ορισµένου χρόνου εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση αορίστου χρόνου εξαρτηµένης εργασίας.
Όταν κάποιος καλύπτει είτε στον ιδιωτικό τοµέα είτε στο δηµόσιο
τοµέα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τότε πρέπει να έχει σύµβαση
αορίστου χρόνου.
Όσον αφορά τους ΚΟΙΝΣΕΠ, που ανέφερε ο κ. Βορίδης ως τη
µοναδική λύση, αναφέρθηκε σε νόµο του ΣΥΡΙΖΑ του 2016. Δηλαδή τι προτείνει; Να φτιάξουν συνεταιρισµό αυτοί οι εργαζόµενοι, λόγου χάρη, στην καθαριότητα και να έχουν εµπορική
ιδιότητα, να συµβληθούν εργολαβικά µε το δηµόσιο. Δεν είναι
αυτό το νόηµα της θεσµοθέτησης των ΚΟΙΝΣΕΠ. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ
µπορούν να λειτουργήσουν µόνο επικουρικά στους δηµόσιους
φορείς, καλύπτοντας κενά που η πολιτεία δεν µπορεί να καλύψει
εγκαίρως και αποτελεσµατικά. Αυτό θα µπορούσε να γίνει. Αυτή
τη στιγµή τα κενά υπάρχουν, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες οι εργαζόµενοι και θα πρέπει να βρεθεί άλλη λύση και
όχι αυτή που πρότεινε επιδεικτικά ο κ. Βορίδης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κάθε φορά που ακούω τον κ. Βρούτση να µιλάει για τα εργασιακά επιτεύγµατα της Νέας Δηµοκρατίας και εσάς να µιλάτε για
τη βοήθεια, που έχετε δώσει στη µεσαία τάξη, πραγµατικά απορώ
αν τα πιστεύετε και εσείς οι ίδιοι. Η αλήθεια είναι ότι παραλάβαµε
άδεια ταµεία, αρρύθµιστο χρέος, 25% χαµηλότερο ΑΕΠ, παράλογες δεσµεύσεις, βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε µια ανθρωπιστική
κρίση και κάναµε ό,τι µπορούσαµε µέσα σε περίοδο µνηµονίων.
Εσείς τι κάνατε; Με το που βγήκατε στη διακυβέρνηση της
χώρας καταργήσατε το βάσιµο λόγο απόλυσης, καταργήσατε
την προστασία των εργαζοµένων από εργολαβικές εταιρείες, φέρατε το εργασιακό νοµοσχέδιο, το οποίο το ξεχνάει ο κ. Βρούτσης κάθε φορά που µιλάει, µε το οποίο εγώ δεν θα πω ότι
καταργήσατε το οκτάωρο, αλλά νοµιµοποιήσατε το δεκάωρο.
Αυτή είναι η διαφορά, νοµιµοποιήθηκε το δεκάωρο. Αυξήσατε το
όριο των υπερωριών, απελευθερώσατε τις απολύσεις και όλα
αυτά που τα έχουµε πει δεκάδες φορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εγώ θα ρωτήσω κάτι µόνο, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):Να ολοκληρώσετε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Και να ολοκληρώσω.
Επειδή έγινε πολλή συζήτηση γι’ αυτό το µέτρο, το αφορολόγητο της µεταβίβασης µέχρι 800.000 ευρώ περιουσιακών στοιχείων, χρηµάτων, µετοχών, µερισµάτων, µετοχές και µερίσµατα
δεν ξέρω πολλούς να έχουν, βασικά δεν ξέρω κανέναν. Εσείς,
προφανώς, ξέρετε πολλούς. Ποιο είναι το όφελος όσων έχουν
περιουσία, χρήµατα, µερίσµατα και µετοχές έως 150.000 ευρώ
σε σχέση µε αυτό που ισχύει σήµερα; Μέχρι 150.000 ευρώ έχει
το 83% του πληθυσµού της χώρας µας. Το 83%!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Χρήµατα;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Χρήµατα, δεν ξέρω πολλούς να
έχουν. Ακίνητη περιουσία µέχρι 150.000 ευρώ, λοιπόν, έχει το
83% του πληθυσµού, των ΑΦΜ που πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, για να το
πω διαφορετικά. Εποµένως, αυτοί, αν τα µεταβίβαζαν µέχρι
τώρα, δεν θα φορολογούνταν.
Επίσης, σε χρήµατα, εάν µεταβίβαζαν οι γονείς 150.000 ευρώ
για αγορά πρώτης κατοικίας, και πάλι δε θα φορολογούνταν. Δεν
έχετε εικόνα του τι συµβαίνει γύρω σας, δεν έχετε εικόνα της
πραγµατικότητας. Οι 150.000 ευρώ είναι ένα τεράστιο νούµερο
για εµάς. Τεράστιο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Σε ακίνητο;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Και σε ακίνητο, 150.000 ευρώ
έχει το 83%. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει και η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» σε
άρθρο της, τα λένε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Εσείς αυξήσατε τις αντικειµενικές!
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ο κ. Τσακαλώτος…
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Άρα µέχρι 150.000 ευρώ κανένα όφελος στις µεταβιβάσεις. Άρα για ποιους εσείς νοµοθετείτε; Νοµοθετείτε για αυτούς -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- που
έχουν ακίνητη περιουσία πολύ µεγάλη. Το όφελος αυτών των ανθρώπων ποιο θα είναι; Μέχρι 300.000 ευρώ µεταβίβαση θα πλήρωναν 1.000 ευρώ. Δηλαδή, 1.000 ευρώ θα γλυτώσουν αυτοί που
έχουν περιουσία µέχρι 300.000 ευρώ. Αυτοί που έχουν 600.000
ευρώ θα πλήρωναν τώρα 16.500 ευρώ. Τους γλυτώνετε, δηλαδή,
16.500 ευρώ. Αυτοί που έχουν ακίνητη περιουσία 800.000 ευρώ
γλυτώνουν µε το νόµο σας 36.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά; Μη µας λέτε ότι νοµοθετείτε για τη µεσαία τάξη. Εκτός
εάν η µεσαία τάξη, για εσάς, είναι αυτοί που έχουν µεγάλες περιουσίες, δηλαδή το 13% του ελληνικού πληθυσµού που έχει
τόσο µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Σπανάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα και είµαστε
έτοιµοι να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που αφορά τον Οργανισµό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Πέρασαν εννιά ώρες
και έγινε µια αναλυτική συζήτηση, όχι µόνο επί του νοµοσχεδίου,
αλλά και επί των τροπολογιών.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω, λέγοντας ότι θα
ξεχάσω και τα οικονοµικά και τα φορολογικά που γνωρίζω. Πραγµατικά σας µιλάω! Θέλω µέσα από την Αίθουσα αυτή να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, διότι η παράταξη της Νέας
Δηµοκρατίας διαχρονικά στηρίζει και σέβεται την ελληνική οικογένεια. Τι είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης; Είπε ότι καταργούµε τον φόρο δωρεάς ή γονικών παροχών σε πρώτο βαθµό συγγένειας, δηλαδή το παιδί να
πάρει από τον πατέρα ή ακόµα και από τον παππού και τη γιαγιά
και έρχεστε εσείς τώρα να κινδυνολογήσετε και να ρίξετε λάδι
στη φωτιά, να υποβαθµίσετε και να υποτιµήσετε ένα µέτρο, που
εσείς ποτέ δεν τολµήσατε να φέρετε, για να σεβαστείτε την ελληνική οικογένεια!
Όταν εσείς επί πενήντα ολόκληρους µήνες δεν φέρνατε µία
ρύθµιση οφειλών και ο οφειλέτης είχε τη δυνατότητα ρύθµισης
µόνο µέχρι δώδεκα δόσεις. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
στο πρώτο νοµοθέτηµα, που είχα επίσης την τιµή να είµαι εισηγητής, µε Υπουργό τον Χρήστο Σταϊκούρα, έφερε µία τεράστια
δυνατότητα ρύθµισης οφειλών σε πολλές δόσεις, έφερε τη µείωση στον ΕΝΦΙΑ. Τι µας λέγατε πάλι τότε; Τα ίδια και τα ίδια!
Έρχοµαι και σας λέω µε όλο το σεβασµό, κυρία Ελευθεριάδου, προς το πρόσωπό σας: Εµείς αυξήσαµε τις αντικειµενικές
αξίες; Θέλετε αύριο ή µεθαύριο που θα βγουν τα εκκαθαριστικά
του ΕΝΦΙΑ να σας δείξω πόσο αυξήσατε εσείς…
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Να µου τις δείξετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: …στο Υπουργείο Οικονοµικών τότε, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τις αντικειµενικές αξίες
στις Τζιτζιφιές, στη Γλυφάδα, στον Άλιµο, στο Μοσχάτο, στου
Ζωγράφου;
Άρα µην έρχεστε να λέτε σε αυτήν την Αίθουσα ανακρίβειες
και ψέµατα στον ελληνικό λαό. Είναι ένα µέτρο που δίνει τη δυνατότητα στον παππού, που δίνει τη δυνατότητα στον πατέρα να
γράψει ένα ακίνητο στο παιδί του και στο εγγόνι του. Γιατί σεβόµαστε την ελληνική οικογένεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο και πρέπει να απαντήσουµε σε τρία ερωτήµατα. Ήταν αναγκαία αυτή η αλλαγή του Οργανισµού του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους; Νοµίζω ότι εδώ όλες οι παρατάξεις θα συµφωνήσουµε. Και δεν συµφωνούν µόνο οι παρατάξεις, αλλά ακούσαµε
και τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζοµένων, των λειτουργών
και των διοικητικών του Νοµικού Συµβουλίου. Αν φυσικά κάποια
παράταξη διαφωνεί, αυτό σηµαίνει ότι κανείς δεν θέλει τον αναβαθµισµένο ρόλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που
έχει µια σοβαρή βοήθεια προς όλα τα Υπουργεία, τα πανεπιστήµια, τις ανεξάρτητες αρχές και φυσικά, µε µια πλήρη γεωγραφική
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κάλυψη για ολόκληρη τη χώρα.
Αυτό το οποίο πρέπει να επισηµάνουµε κλείνοντας τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι δεν ακούσαµε συγκεκριµένες προτάσεις όσον αφορά την αναβάθµιση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, παρά είδαµε µία πλειοδοσία σε πράγµατα, τα
οποία αυτή η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοθέτηµα λύνει.
Μίλησαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για σεβασµό στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Τους απαντώ ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο
δώδεκα συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας τοποθετήθηκαν, ενώ
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεπέρασαν τους τέσσερις-πέντε
συναδέλφους. Το λέω όσον αφορά τον σεβασµό στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Πραγµατικά ως εισηγητής θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την πλευρά της παράταξής µου
που τοποθετήθηκαν επί του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά ακόµη θα χρειαστώ.
Ήρθαν κάποιες σηµαντικές τροπολογίες και θα έλεγα εγώ
αναγκαίες τροπολογίες. Με απλά λόγια, ήρθε τροπολογία για τα
µέτρα επιτάχυνσης έργων και µελετών για τον έλεγχο και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών. Ερωτώ: Δεν πρέπει να θωρακίσουµε τις περιοχές µας; Εγώ χθες, ως κυβερνητικός Βουλευτής
κατέθεσα ερώτηση και ζητάω τη θωράκιση του Κηφισού και του
Ιλισού ποταµού και αυτό συνεπάγεται την επιτάχυνση των έργων.
Αυτή την τροπολογία, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολιτεύσεως,
θα την καταψηφίσετε, όταν µε αυτή την τροπολογία δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις να πάµε σε επιτάχυνση και να θωρακίσουµε πραγµατικά τις περιοχές που είχαµε πρόβληµα από τις
πυρκαγιές, όπως είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής, η Εύβοια, η
Πελοπόννησος και πολλές άλλες περιοχές της χώρας;
Όσον αφορά την ΕΑΒ ο Υπουργός µε συγκεκριµένη τροπολογία τολµά και διασφαλίζει µια εταιρεία και τα συµφέροντα της.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι όσον αφορά τις συµβάσεις που
παρατείνονται για ένα τρίµηνο ότι το αίτηµα της αυτοδιοίκησης
ήταν για ένα οκτάµηνο. Έρχεται για ένα τρίµηνο και από κει και
πέρα, κανείς δεν έχει αποκλείσει τίποτα. Εµείς θέλουµε απλώς
να κάνουµε καλά τη δουλειά µας και αυτοί οι εργαζόµενοι στην
τοπική αυτοδιοίκηση όλο το διάστηµα ξεπέρασαν εαυτόν στις περιφέρειες και σε άλλους οργανισµούς.
Άρα βλέπετε ότι αυτή τη στιγµή νοµοθετούµε εύστοχα και νοµοθετούµε γιατί πρέπει να νοµοθετήσουµε για να ξεπεράσουµε
τις όποιες δυσκολίες και παράλληλα µε τις έκτακτες συνθήκες
που έχουν διαµορφωθεί από την υγειονοµική κρίση νοµοθετούµε
και αναβαθµίζουµε οργανισµούς όπως είναι το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Γι’ αυτόν τον λόγο νοµίζω ότι πρέπει να υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώνουµε µε τον κύριο Υπουργό.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είχα αποφασίσει να µην πάρω τον λόγο, αλλά η αγαπητή συνάδελφος της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε προκάλεσε και απέδειξε για πολλοστή φορά ότι η ίδια και το κόµµα της βρίσκονται σε ιδεολογική
και πολιτική τρικυµία.
Σταχυολογώ: Ξεκινήσατε στην πρώτη συζήτηση της επιτροπής
λέγοντας µε βαριές εκφράσεις για διατάξεις του νοµοσχεδίου
ότι είναι εκτός πραγµατικότητας και ότι είναι απέναντι στο δηµόσιο συµφέρον. Στη συνέχεια αποσύρετε αυτές τις εκφράσεις. Η
πραγµατικότητα διέψευσε τις προσδοκίες σας. Μιλήσατε για έλλειψη διαλόγου. Οι φορείς διέψευσαν τις προσδοκίες σας.
Μιλήσατε -όχι εσείς προσωπικά, αλλά συνάδελφοι του κόµµατός σας- για κοστολογηµένα µέτρα στη Θεσσαλονίκη από την
πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τους προκάλεσα, και
ούτε λίγο ούτε πολύ, σήµερα άκουσα για πρώτη φορά ότι δεν
έχουν κόστος, αλλά έχουν και οφέλη τα µέτρα. Μιλήσατε για δικαστικές διαδικασίες και ότι καθυστερεί αυτή η Κυβέρνηση.
Εσείς τι κάνατε; Δεν έχετε κάνει τίποτα. Επειδή είµαι πάρα πολύ
ακριβής στις ηµεροµηνίες και δεν αερολογώ, το έγγραφο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ήρθε 26 Ιουλίου 2021 µε
αριθµό πρωτοκόλλου 820/26-7-21, πρωτοκολλήθηκε 30-7-21 µε
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αριθµό πρωτοκόλλου 235-1121/4392.
Συνεπώς, όχι µόνο ξεκινήσαµε τη διαδικασία, αλλά ακολουθούµε και τα βήµατα πιστά που µας λέει το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους και µας εισηγείται. Άρα να είσαστε πολύ προσεκτικοί όταν λέτε: Τι κάνετε όλους αυτούς τους µήνες; Εδώ είναι το
έγγραφο και το έχω στη διάθεσή σας.
Μιλήσατε για πάγια διοικητική πρακτική σε ότι αφορά τους
διαγωνισµούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Τα έχετε
ψάξει; Διαγωνισµός 2001, τριάντα δύο θέσεις προκήρυξη, διορισµοί τριάντα πέντε. Διαγωνισµός 2003, δεκαεπτά θέσεις προκήρυξη, διορισµοί είκοσι τρεις, µε την παράταση ενός έτους.
Διαγωνισµός 2006, έντεκα θέσεις, διορισµοί δώδεκα.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Όλοι διορίστηκαν οι επιτυχόντες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι όλος
ο πίνακας. Τα έχετε µπερδέψει.
Το 2007, προκηρύξεις θέσεων τριάντα πέντε, διορισµοί
τριάντα ένας. Το 2012 προκηρύξεις θέσεων είκοσι, διορισµοί είκοσι ένας µε την παράταση.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν λέµε οι επιλαχόντες, αλλά
οι επιτυχόντες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
εξαντλούνταν ο πίνακας των επιτυχόντων-επιλαχόντων.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν είναι το ίδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ο διαγωνισµός ήταν σαφής και το µόνο που έγινε διαφορετικό ήταν στον
διαγωνισµό του 2013. Άρα δεν ήταν πάγια διοικητική πρακτική.
Πάµε στο τελευταίο ερώτηµα. Ας πούµε ότι κάποιος έχει 1.000
ευρώ -δεν νοµίζω να είναι πλούσια οικογένεια αυτή που έχει
1.000 ευρώ ο πατέρας- και θέλει να τα δωρίσει στο παιδί του.
Πληρώνει φόρο ή δεν πληρώνει;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν θα έχει να φάει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν µου
επιτρέπετε, θέλει να δωρίσει ο πατέρας στο παιδί 1.000 ευρώ,
πληρώνει φόρο σήµερα ή όχι; Είπατε ότι έχει αφορολόγητο. Δεν
έχει αφορολόγητο, πληρώνει 10%. Αυτό πλέον δεν ισχύει! Αφορά
τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα και τη µεσαία οικογένεια; Συνεπώς πάµε πρώτα απ’ όλα στην κινητή περιουσία και θα επανέλθω για την ακίνητη. Να συνεννοηθούµε, όµως….
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κοροϊδευόµαστε, δεν συνεννοούµαστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν µου
επιτρέπετε, εγώ τη λέξη «κοροϊδία» δεν την έχω χρησιµοποιήσει
ποτέ εδώ µέσα και σας µιλάω σοβαρά. Δεν είναι κοροϊδία.
Σας λέω, έχει ένας γονέας ή ένας παππούς 2.000 ευρώ, 4.000
ευρώ, 5.000 ευρώ και θέλει να τις δωρίσει στο παιδί για ενοίκιο,
θέλει να τις δωρίσει για να πάρει ένα αυτοκίνητο. Αυτό µέχρι σήµερα φορολογούνταν µε 10% αυτοτελώς. Συµφωνούµε µε τους
υπόλοιπους συναδέλφους; Συµφωνούν όλα τα κόµµατα, µόνο
εσείς διαφωνείτε. Φορολογούνταν µε 10%. Αυτό πλέον δεν φορολογείται. Άρα προσφέρουµε µια ουσιαστική λύση στις δωρεές
που αφορά χρηµατικά ποσά και γενικά κινητές αξίες. Να συµφωνήσουµε τουλάχιστον σε αυτό.
Πάµε στην ακίνητη περιουσία.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Πείτε πόσο γλιτώνουν!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απλά µαθηµατικά είναι αφού είναι 10%.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Να το λέτε να το ακούει και ο
κόσµος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μισό
λεπτό, εδώ είχαµε µια βασική διαφωνία αν γλιτώνουν και τώρα
αλλάζουν τα γκολπόστ και λέτε να συζητήσουµε το πόσα! Χαίροµαι τουλάχιστον γιατί συµφωνήσαµε ότι µέχρι τώρα δεν λέγατε την αλήθεια! Άρα συµφωνούµε ότι τώρα οι πολίτες
γλιτώνουν. Το αν γλιτώνουν πολλά ή λίγα ας το κρίνουν οι ίδιοι
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όταν κάνουν τις ίδιες δωρεές.
Πάµε στην ακίνητη περιουσία. Στην ακίνητη περιουσία -θα συµφωνήσω µαζί σας- µέχρι ένα ύψος υπήρχε αφορολόγητο και
εµείς το αυξάνουµε αυτό µέχρι τις 800.000 ευρώ. Θέτω ένα απλό
ερώτηµα. 160.000 µε 180.000 είναι εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες
διακόσια ενενήντα τρία φυσικά πρόσωπα. Είναι οι πλούσιοι; Το
150.000 λέγατε ότι δεν είναι οι πλούσιοι. Μην µου πείτε ότι τα
160.000 ξαφνικά γίνονται πλούσιοι. Άρα 160.000 µε 180.000 που
ωφελούνται -που δεν ωφελούνταν- εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες
νοικοκυριά δυνητικά, εάν κάνουν αυτή τη δωρεά, έχουν µια ωφέλεια, έχουν αφορολόγητο που δεν είχαν. Βοηθάµε αυτές τις εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία οικογένειες; Με
180.000, µε 200.000, δεν νοµίζω να είναι οι πλούσιοι. Ούτως ή
άλλως και εσείς ψελλίσατε στη Θεσσαλονίκη ότι µέχρι ένα ύψος
θα µπορούσε να αυξηθεί. Είναι ενενήντα µία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα έξι οικογένειες. Είναι πλούσιοι αυτοί ή µήπως και
αυτοί είναι στη µεσαία τάξη; Μήπως βοηθάµε και αυτούς; Από
200.000 µέχρι 250.000 -και αυτή την περίµετρο τη βάζετε µέσα
λεκτικά- είναι εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα φυσικά
πρόσωπα. Μόνο σε αυτές τις τρεις κατηγορίες σας έχω βάλει
περίπου µε βάση τα επίσηµα στοιχεία τριακόσιες χιλιάδες συµπατριώτες µας. Τι θα πείτε σε αυτούς µόνο τους τριακόσιες χιλιάδες συµπατριώτες;
Ερχόµαστε σε τριακόσιες χιλιάδες συµπατριώτες και λέµε ότι
αν θέλετε να κάνετε δωρεά στο παιδί σας το ακίνητο και έχει
αυτή την αξία περιουσίας, δεν θα πληρώσετε φόρο, ενώ πληρώνατε. Τι θα πείτε σε αυτό το κοµµάτι της µεσαίας τάξης; Να, πως
πρακτικά εµείς βοηθάµε τη µεσαία τάξη.
Άρα, συµπερασµατικά ερχόµαστε και ακολουθούµε µια πολιτική µέχρι τις 800.000 ευρώ, όχι 800.000. Η µεγάλη γκάµα είναι
στα χαµηλά περιουσιακά στοιχεία που ούτως ή άλλως ήταν αφορολόγητα και στις γκάµες αυτές που ανέφερα προηγουµένως
και ερχόµαστε και για πρώτη φορά στις κινητές αξίες, δεν τις φορολογούµε. Θέλω να δω τι θα πείτε, όχι σ’ αυτές τις γκάµες, σε
όλες τις ελληνικές οικογένειες µικρές σε εισοδηµατικά κριτήρια,
µεσαίες και µεγάλες, οι οποίες πλέον µπορούν να κάνουν δωρεά
χρηµατικών ποσών στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους αφορολόγητα από το ένα ευρώ, τα 1.000 ευρώ, τα 10.000 ευρώ µέχρι
τα 800.000 ευρώ. Σε αυτούς όλους τι θα πείτε που είναι κατεξοχήν η µεσαία τάξη και τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα,
τα οποία µέχρι τώρα φορολογούνταν αυτοτελώς µε 10%;
Ελπίζω να διορθώσετε το σφάλµα σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Οργανισµός
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των
λειτουργών και των υπαλλήλων του».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, εκατόν είκοσι πέντε άρθρα, τέσσερις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι θέσεις
των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και
κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 16 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 25 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 49 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 98 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 99 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 100 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 92 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 102 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 103 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 95 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 104 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 96 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 105 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 106 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 115 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 107 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 116 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 108 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 117 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 109 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 118 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 110 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 119 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 111 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 120 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 112 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 121 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 113 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 122 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 114 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 123 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 124 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 1072/171 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 125 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 1073/172 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 1070/169 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 1071/170 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Δ’ - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Οργανισµός του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)
και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και
άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Αποστολή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
Άρθρο 4 Αρµοδιότητες του ΝΣΚ
Άρθρο 5 Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου
Άρθρο 6 Αρµοδιότητες Τριµελών Επιτροπών
Άρθρο 7 Αρµοδιότητες Τµηµάτων και Ολοµέλειας
Άρθρο 8 Γνωµοδοτική αρµοδιότητα του ΝΣΚ
Άρθρο 9 Λειτουργία του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου
Άρθρο 10 Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συµβούλια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 11 Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
Άρθρο 12 Αρµοδιότητες του Προέδρου του ΝΣΚ ως Αντιπροσώπου (Agent) της Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ΕΔΔΑ
Άρθρο 13 Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ
Άρθρο 14 Γραφείο Προέδρου του ΝΣΚ
Άρθρο 15 Γραµµατεία ΝΣΚ
Άρθρο 16 Σχηµατισµοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων
Άρθρο 17 Διευθύνσεις του ΝΣΚ - Διάρθρωση Διευθύνσεων
Άρθρο 18 Γραφείο Επιθεώρησης
Άρθρο 19 Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δεδοµένων
Άρθρο 20 Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ
Άρθρο 21 Δικαστικά Γραφεία του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους
Άρθρο 22 Λειτουργία Γραφείων ΝΣΚ σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες
Αρχές και ΑΕΙ
Άρθρο 23 Νοµιµοποίηση - Ατέλειες
Άρθρο 24 Συµµετοχή του Δηµοσίου στις ποινικές δίκες
Άρθρο 25 Δικαστική εκπροσώπηση από διοικητικά όργανα
Άρθρο 26 Καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 27 Χειρισµός υποθέσεων - Συµβιβαστική επίλυση διαφορών
Άρθρο 28 Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του ΝΣΚ και δηµοσίων
υπηρεσιών - Χορήγηση εγγράφων
Άρθρο 29 Λειτουργικά και οικονοµικά θέµατα
Άρθρο 30 Υποχρεώσεις και νοµιµοποίηση δικηγόρων του Δηµοσίου
Άρθρο 31 Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής
Άρθρο 32 Ειδικές διαιτητικές υποθέσεις
Άρθρο 33 Ασκούµενοι δικηγόροι στο ΝΣΚ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 34 Λειτουργοί του ΝΣΚ - Βαθµοί ιεραρχίας - Αντιστοιχία
- Αναπλήρωση
Άρθρο 35 Αρχαιότητα
Άρθρο 36 Οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 37 Προσόντα διορισµού
Άρθρο 38 Κωλύµατα διορισµού
Άρθρο 39 Άρση κωλυµάτων
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Άρθρο 40 Διαγωνισµός
Άρθρο 41 Επιτροπή Διαγωνισµού
Άρθρο 42 Υποβολή αίτησης συµµετοχής - Έλεγχος δικαιολογητικών
Άρθρο 43 Εξεταστέα ύλη
Άρθρο 44 Στάδια διαγωνισµού - Βαθµολογία
Άρθρο 45 Προκριµατικό στάδιο - Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης
Άρθρο 46 Κανόνες διεξαγωγής γραπτής εξέτασης
Άρθρο 47 Βαθµολόγηση προκριµατικής - γραπτής εξέτασης
Άρθρο 48 Προφορική εξέταση - τελικός βαθµός
Άρθρο 49 Ισοβαθµίες
Άρθρο 50 Πρακτικό διαγωνισµού - Πίνακας οριστικών αποτελεσµάτων
Άρθρο 51 Διoρισµός επιτυχόντων
Άρθρο 52 Ανάκληση του διορισµού
Άρθρο 53 Αναδιορισµός
Άρθρο 54 Ασυµβίβαστα - Συµµετοχή σε επιτροπές, συµβούλια
και συλλογικά όργανα της Διοίκησης
Άρθρο 55 Εντοπιότητα - Σύγκρουση συµφερόντων
Άρθρο 56 Δωσιδικία
Άρθρο 57 Νοµική υπεράσπιση λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 58 Συµµετοχή σε Ταµεία
Άρθρο 59 Ατοµικοί φάκελοι - Μητρώο
Άρθρο 60 Μισθός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 61 Δικαστικές διακοπές - Άδειες
Άρθρο 62 Αναρρωτική άδεια - Άδεια µητρότητας, ανατροφής
τέκνου και άδεια πατρότητας - Περίθαλψη
Άρθρο 63 Εκπαιδευτική άδεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 64 Μονιµοποίηση Δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων
Άρθρο 65 Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 66 Αποχή από προαγωγή
Άρθρο 67 Προσφυγή για παράλειψη από προαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 68 Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Μετακινήσεις
Άρθρο 69 Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή
Άρθρο 70 Αποσπάσεις
Άρθρο 71 Εµφάνιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΓΙΑ
Άρθρο 72 Διαθεσιµότητα
Άρθρο 73 Αργία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 74 Σύνθεση και στόχοι Γραφείου Επιθεώρησης
Άρθρο 75 Καθήκοντα και αρµοδιότητες του Προϊσταµένου του
Γραφείου Επιθεώρησης
Άρθρο 76 Αρµοδιότητες Επιθεωρητών
Άρθρο 77 Αξιολόγηση υπηρεσιακών µονάδων
Άρθρο 78 Επιθεώρηση λειτουργών ΝΣΚ
Άρθρο 79 Εκθέσεις Επιθεώρησης
Άρθρο 80 Προσφυγή του επιθεωρούµενου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 81 Γενικές αρχές
Άρθρο 82 Πειθαρχικά παραπτώµατα
Άρθρο 83 Παραγραφή
Άρθρο 84 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 85 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
Άρθρο 86 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 87 Πειθαρχική δικαιοδοσία
Άρθρο 88 Κώλυµα συµµετοχής σε Πειθαρχικό Συµβούλιο
Άρθρο 89 Πειθαρχική δίωξη - Διαδικαστικές διατάξεις
Άρθρο 90 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 91 Προκαταρκτική εξέταση
Άρθρο 92 Ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)
Άρθρο 93 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 94 Προδικασία
Άρθρο 95 Ανάκριση
Άρθρο 96 Ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 97 Κλήση σε απολογία - Ορισµός συνεδρίασης
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Άρθρο 98 Κύρια διαδικασία - Απόφαση
Άρθρο 99 Έφεση
Άρθρο 100 Προσφυγή
Άρθρο 101 Επανάληψη πειθαρχικής δίκης
Άρθρο 102 Εκτέλεση απόφασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 103 Αυτοδίκαιη έκπτωση
Άρθρο 104 Παραίτηση
Άρθρο 105 Αποχώρηση από την υπηρεσία
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθρο 106 Οργανικές θέσεις
Άρθρο 107 Κατανοµή οργανικών θέσεων προσωπικού µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου κατά κατηγορία και κλάδο
Άρθρο 108 Κατανοµή θέσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά εκπαιδευτική
βαθµίδα και ειδικότητα
Άρθρο 109 Κατάταξη προσωπικού
Άρθρο 110 Κλάδοι Προϊσταµένων
Άρθρο 111 Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Άρθρο 112 Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού
Άρθρο 113 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
Άρθρο 114 Επιλογή προϊσταµένων
Άρθρο 115 Υπερωριακή εργασία
Άρθρο 116 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 117 Πειθαρχική δικαιοδοσία
Άρθρο 118 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 119 Γενικές ρυθµίσεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 120 Ετήσια έκθεση
Άρθρο 121 Ειδικές ρυθµίσεις
Άρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 123 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 124 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 125 Μεταφορά ζηµιών - Τροποποίηση του άρθρου 27
του ν. 4172/2013
Άρθρο 126 Ρύθµιση για το «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν.
3785/2009
Άρθρο 127 Μείωση ποσοστού παρακράτησης και συµψηφισµού οφειλών της Ε.Α.Β. Α.Ε. –
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν.
4244/2014
Άρθρο 128 Ειδικές ρυθµίσεις Ε.Α.Β. Α.Ε.
Άρθρο 129 Ειδική ρύθµιση για το προσωπικό της Πολεµικής
Αεροπορίας που µεταβαίνει στο εξωτερικό στο πλαίσιο διακρατικής συµφωνίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 της υποπαρ. Δ9
της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο 130 Τέλος ταξινόµησης των Μεµονωµένων Οχηµάτων
Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
Άρθρο 131 Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής των
Μεµονωµένων Οχηµάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) για
φορολογικούς σκοπούς - Προσθήκη Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου
5α στον ν. 1573/1985
Άρθρο 132 Τέλη κυκλοφορίας των Μεµονωµένων Οχηµάτων
Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) –
Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
Άρθρο 133 Επιβολή τέλους ταξινόµησης στα διασκευασµένα
από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβα-
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ρύνσεων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 123 ν. 2960/2001
Άρθρο 134 Μετατάξεις υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 135 Αποδοχές και επιµίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών
Εκπαίδευσης Εξωτερικού - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 14 του
ν. 4415/2016
Άρθρο 136 Μέτρα επιτάχυνσης έργων και µελετών για τον
έλεγχο και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών - Προσθήκη παρ.
7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 137 Υποστηρικτικά µέτρα των εµβολιασθέντων ατόµων
15-17 ετών
Άρθρο 138 Αποζηµίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εµβολιασµών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν.
4764/2020
Άρθρο 139 Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
Άρθρο 140 Σύναψη συµβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων
του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 µε το Υπουργείο Υγείας για τη
διενέργεια εµβολιασµών
Άρθρο 141 Παράταση χρονικού διαστήµατος εµβολιασµών
κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονοµικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
Άρθρο 142 Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων - Παράταση
ισχύος του άρθρου τριακοστού δευτέρου του
ν. 4771/2021
Άρθρο 143 Ρυθµίσεις για τη διαδικασία υπολογισµού εκπτώσεων και ωφεληµάτων των δηµοσίων νοσοκοµείων από αγορές
φαρµάκων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν.
4812/2021
Άρθρο 144 Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 - Τροποποίηση και συµπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.
4549/2018
Άρθρο 145 Συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 146 Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 147 Παράταση ισχύος συµβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και νοµικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 148 Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 149 Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (Δ.Ο.Α.) - Ολυµπιακή
Φλόγα - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του
ν. 2725/1999
Άρθρο 150 Πειθαρχική µεταχείριση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση µη χορήγησης ή ανάκλησης
του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
(Ε.Ε.Α.) - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν.
2725/1999
Άρθρο 151 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης και µη χορήγηση πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
(Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία (Κ.Α.Ε.) που πρόκειται να λάβει µέρος στο πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης της Α1
Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021 2022
Άρθρο 152 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022
Άρθρο 153 Παραγραφή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Άρθρο 154 Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή
επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 1646/1986
Άρθρο 155 Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ανήκει επίσης η νοµική υποστήριξη των Ανεξάρτητων Αρχών και
Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτό προβλέπεται στον παρόντα ή σε ειδικές διατάξεις.
3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, σε κάθε είδους αντιδικία, όπου η Ελληνική Δηµοκρατία ή το νοµικό πρόσωπο του Δηµοσίου είναι ή θεωρείται διάδικο ή τρίτο µέρος, το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους είναι αντίκλητός του για την παραλαβή
των δικογράφων που απευθύνονται σε κάθε είδους πολιτειακό ή
διαιτητικό δικαστήριο της αλλοδαπής, καθώς και των σχετικών
εγγράφων και αποφάσεων των παραπάνω δικαστηρίων. Η παράλειψη της επίδοσης αυτών στο ΝΣΚ συνεπάγεται την ακυρότητα
των επιδόσεων.
4. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η υπεράσπιση από
λειτουργούς του ΝΣΚ αποκλειστικά και µόνο ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών και των Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων η νοµική υποστήριξη
ανήκει στο ΝΣΚ, είναι δυνατή µε απόφαση του Προέδρου του
ΝΣΚ, µετά από έγκριση σχετικού αιτήµατος του υπαλλήλου από
τον αρµόδιο Υπουργό, στην περίπτωση του Δηµοσίου ή από το
κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο διοίκησης των Ανεξάρτητων
Αρχών ή Ν.Π.Δ.Δ., µόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήµατα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, β) έχει διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) ή έχει
εκδοθεί πόρισµα εσωτερικού ελέγχου, όπου δεν διαπιστώνεται
η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την πράξη
για την οποία διώκονται, γ) δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο
κατά την ενώπιον του παραπάνω δικαστηρίου διαδικασία, και δ)
η άσκηση της ποινικής δίωξης δεν έγινε κατόπιν καταγγελίας ή
ενέργειας της υπηρεσίας τους ή άλλης διοικητικής αρχής. Αντί
της εκπροσώπησης από λειτουργό του ΝΣΚ, ο αρµόδιος Υπουργός ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, µπορεί να εγκρίνει
την υπεράσπιση του υπαλλήλου από δικηγόρο της επιλογής του,
η αµοιβή του οποίου καταβάλλεται από το Δηµόσιο, την Ανεξάρτητη Αρχή ή το Ν.Π.Δ.Δ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 29.
5. Το ΝΣΚ ασκεί τις παραπάνω αρµοδιότητές του, µε την Ολοµέλεια (Πλήρη, Τακτική Α’ και Β’ και Διακοπών), τα Τµήµατα, τους
Σχηµατισµούς, τα Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου, τα Ειδικά Γραφεία, τα Δικαστικά Γραφεία, τους δικηγόρους του Δηµοσίου, τις
δικηγορικές εταιρείες και τους δικηγόρους της αλλοδαπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα.
6. Η ανάθεση στους λειτουργούς του ΝΣΚ πρόσθετων αρµοδιοτήτων και καθηκόντων πέραν των προβλεποµένων στον παρόντα νόµο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες
κανονιστικές πράξεις, γίνεται µε νόµο και µετά από προηγούµενη
γνώµη του Προέδρου του ΝΣΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπό του παρόντος αποτελεί η ταχύτερη και αρτιότερη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), για την
παροχή υψηλού επιπέδου, εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών
στο Δηµόσιο και στους λοιπούς φορείς που εκπροσωπεί, η οποία
επιτυγχάνεται µε τη µεταρρύθµιση των δοµών και της λειτουργίας του ΝΣΚ.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων, της διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατά την παροχή νοµικής
υποστήριξης στο Δηµόσιο και σε Ανεξάρτητες Αρχές, N.Π.Δ.Δ.
και ΑΕΙ, καθώς και η ρύθµιση της γενικής υπηρεσιακής κατάστασης των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.
Άρθρο 3
Αποστολή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
Το ΝΣΚ αποτελεί ενιαία ανώτατη Αρχή του Κράτους, υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών και εδρεύει στην Αθήνα.
Αποστολή του, σύµφωνα µε το άρθρο 100Α του Συντάγµατος,
είναι ιδίως, η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δηµοσίου, η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου ή ο συµβιβασµός σε διαφορές µε αυτό. Στα µέλη του ΝΣΚ που είναι
µόνιµοι ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί, έχουν ανάλογη εφαρµογή
οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 88 και η παρ. 5 του άρθρου 90 του
Συντάγµατος.
Άρθρο 4
Αρµοδιότητες του ΝΣΚ
1. Στην αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
ανήκει η νοµική υποστήριξη του Κράτους και ιδίως:
α) η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς
και ενώπιον των εθνικών και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
β) η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα της Διοίκησης,
γ) η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου,
δ) ο δικαστικός και εξώδικος συµβιβασµός του Δηµοσίου,
ε) η γνωµοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δηµοσίου
σε διαιτησία, όταν αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις,
η επεξεργασία της ρήτρας διαιτησίας σε συµβάσεις του Δηµοσίου και ο ορισµός των διαιτητών του,
στ) η νοµική συνδροµή της Διοίκησης κατά την κατάρτιση
συµβάσεων,
ζ) η νοµοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόµων ή κανονιστικών πράξεων,
η) η εισήγηση προς τους αρµόδιους υπουργούς της θέσπισης διατάξεων αναγκαίων για την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και
θ) η νοµική υποστήριξη της Ελληνικής Δηµοκρατίας στην Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε άλλο
ενωσιακό ή διεθνές όργανο ή οργανισµό, πλέον αυτών της περ.
α’, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδική διάταξη,
ι) η νοµική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των
αποκρατικοποιήσεων.
2. Στην αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

Άρθρο 5
Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου
1. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ως συλλογικό όργανο,
λειτουργεί σε Ολοµέλεια (Πλήρη, Τακτική Α’ και Β’ και Διακοπών),
Τµήµατα και Τριµελείς Επιτροπές.
2. Η Πλήρης Ολοµέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους
Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νοµικούς Συµβούλους του
Κράτους και συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίστανται περισσότερα
από τα µισά µέλη της.
3. Η Τακτική Ολοµέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους
Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νοµικούς Συµβούλους του
Κράτους και λειτουργεί σε δυο συνθέσεις, την Α’ και τη Β’. Πριν
από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζονται οι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ και οι Νοµικοί
Σύµβουλοι του Κράτους, που συγκροτούν καθεµιά από τις συνθέσεις της Τακτικής Ολοµέλειας, µε κριτήριο το Τµήµα του ΝΣΚ
όπου αυτοί συµµετέχουν. Επίσης, µε την ίδια απόφαση, κατανέµονται στις δύο συνθέσεις και οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης. Η Τακτική Ολοµέλεια
συνεδριάζει νόµιµα, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα τρία πέµπτα (3/5) των µελών της.
4. Στην Ολοµέλεια, Πλήρη, Τακτική ή Διακοπών, προεδρεύει
ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και αν δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται,
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ο αρχαιότερος από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που παρίσταται.
Εισηγητής ορίζεται µέλος της Ολοµέλειας ή Πάρεδρος του ΝΣΚ.
5. Τα Τµήµατα αποτελούνται από Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και
Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους. Ο αριθµός και η συγκρότηση των Τµηµάτων ορίζονται πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, µε απόφαση του Προέδρου. Με την ίδια απόφαση,
κατανέµονται στις συνθέσεις των Τµηµάτων και οι λειτουργοί του
ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης. Τα Τµήµατα συνεδριάζουν νόµιµα όταν παρίστανται περισσότερα από τα µισά
µέλη που συµµετέχουν σε αυτά. Στα Τµήµατα προεδρεύει Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ και αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται,
ο αρχαιότερος από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που παρίστανται.
Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορεί να προεδρεύει σε οποιοδήποτε
Τµήµα. Εισηγητής ορίζεται ο λειτουργός του ΝΣΚ που του έχει
ανατεθεί ο χειρισµός της υπόθεσης που εισάγεται στο Τµήµα.
6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται
µετά την πράξη της παρ. 1 του άρθρου 61, ορίζονται τα Τµήµατα
και η Ολοµέλεια που θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών και οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν σε
αυτά. Η Ολοµέλεια Διακοπών του ΝΣΚ συγκροτείται από τον
Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους, που δεν βρίσκονται σε διακοπές. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, µπορεί να συγκαλεί κατά τη διάρκεια των
δικαστικών διακοπών την Πλήρη Ολοµέλεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο.
7. Λειτουργοί του ΝΣΚ, στους οποίους έχει ανατεθεί ο χειρισµός ερωτηµάτων ή υποθέσεων αρµοδιότητας άλλης Τακτικής
Ολοµέλειας ή άλλου Τµήµατος από αυτά στα οποία υπάγονται
οι υπηρεσιακές µονάδες όπου υπηρετούν, εισηγούνται και εφόσον φέρουν τον βαθµό του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, συµµετέχουν στη σύνθεση της
Τακτικής Ολοµέλειας ή του Τµήµατος που εξετάζει το ερώτηµα
ή την υπόθεση. Στις συνεδριάσεις µπορεί επίσης να καλούνται
και λειτουργοί του ΝΣΚ, οι οποίοι έχουν χειριστεί τις υποθέσεις
που συζητούνται, προκειµένου να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά µε αυτές.
8. Στην Ολοµέλεια του ΝΣΚ, χρέη γραµµατέα ασκεί ο Γραµµατέας του ΝΣΚ και στα Τµήµατα, όποτε απαιτείται, ο οριζόµενος
από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, Δικαστικός Πληρεξούσιος.
9. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, στα Γραφεία Νοµικού
Συµβουλίου και στα Ειδικά Γραφεία, λειτουργεί Τριµελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή
Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, από τον εισηγητή της υπόθεσης
και από άλλον έναν λειτουργό του ΝΣΚ, που υπηρετεί στην υπηρεσιακή αυτή µονάδα. Σε Δικαστικά Γραφεία, στα οποία υπηρετούν περισσότεροι από τρεις (3) λειτουργοί του ΝΣΚ, από τους
οποίους ο ένας (1) είναι Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους ή Πάρεδρος, λειτουργεί Τριµελής Επιτροπή, όπου, υποχρεωτικά, συµµετέχουν ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους ή ο Πάρεδρος,
όπου δεν υπηρετεί Νοµικός Σύµβουλος και ο εισηγητής της υπόθεσης. Όλα τα µέλη των Επιτροπών έχουν δικαίωµα ψήφου. Στην
Τριµελή Επιτροπή, προεδρεύει ο ανώτερος κατά βαθµό και µεταξύ οµοιόβαθµων λειτουργών, ο αρχαιότερος.
10. Για υποθέσεις Γραφείων Νοµικού Συµβουλίου, Ειδικών
και Δικαστικών Γραφείων, στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής, λόγω του αριθµού των λειτουργών
του ΝΣΚ που υπηρετούν σε αυτά, η Τριµελής Επιτροπή συγκροτείται µε τη συµµετοχή µέλους ή µελών των παραπάνω Γραφείων
και των υπηρετούντων στο καθ’ ύλην αρµόδιο Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου (ΓΝΣ) Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ.,
Αυτοτελών Υπηρεσιών και Ειδικών Γραφείων που εδρεύουν στην
Περιφέρεια Αττικής (πλην του ΓΝΣ του Πειραιά). Για υποθέσεις
της περιφέρειας, όπου δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία, αποφαίνεται η Τριµελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΝΣΚ.
11. Τα παραπάνω συλλογικά όργανα, καθώς και τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια του άρθρου 10, συνεδριάζουν
µε φυσική παρουσία ή από απόσταση, µε τηλεδιάσκεψη καθώς
και µε τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών µέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 6
Αρµοδιότητες Τριµελών Επιτροπών
1. Οι Τριµελείς Επιτροπές γνωµοδοτούν µε Πρακτικό:
α) Για τη συµβιβαστική επίλυση διαφορών ή την αναγνώριση
απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου και των φορέων των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, τη µη άσκηση αγωγών ή άλλων
ένδικων βοηθηµάτων, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα
βοηθήµατα, που ασκήθηκαν, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθηµάτων που ασκήθηκαν κατά του Δηµοσίου και των παραπάνω φορέων, εφόσον το οικονοµικό αντικείµενο της υπόθεσης
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δεν ξεπερνά τις
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
β) Για τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση από ένδικα µέσα, που
έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείµενο ή το ποσό της διαφοράς.
γ) Για τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ή κατά πίνακα διανοµής ή την παραίτηση από ασκηθείσα
ανακοπή, εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου και των φορέων των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος ή του προϊόντος της διανοµής αφενός, και του ποσού της
κατάταξης του Δηµοσίου ή των φορέων που η νοµική τους υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ αφετέρου, υπερβαίνει το ποσό των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
2. Οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε Πράξη, χωρίς να
ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού:
α) Για περιπτώσεις της περ. α’ της παρ. 1, το οικονοµικό αντικείµενο των οποίων δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ, καθώς και για τη µη άσκηση ένδικων µέσων ή την παραίτηση από ένδικα µέσα, που έχουν ασκηθεί για τις υποθέσεις
αυτές. Εξαιρούνται οι διαφορές από περιοδικές παροχές (όπως,
µισθοί, συντάξεις, επιδόµατα, χρηµατικές αποζηµιώσεις περιοδικού χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο
εισάγονται (προσφυγή, ευθεία αγωγή, αγωγή αποζηµίωσης ή από
αδικαιολόγητο πλουτισµό).
β) Για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν µπορεί να ασκηθεί
παραδεκτά, λόγω του ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκησή
τους.
γ) Για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων και την παραίτηση από ένδικα µέσα που έχουν ασκηθεί σε φορολογικές και τελωνειακές
υποθέσεις και υποθέσεις εκτέλεσης (κοινής και διοικητικής).
δ) Για τη µη άσκηση ανακοπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι
οποίες υποβάλλονται µετά από κατάσχεση που επιβλήθηκε στα
χέρια τους από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές ή από
τους φορείς που το ΝΣΚ διεξάγει τη νοµική τους υπηρεσία.
ε) Για τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ή κατά πίνακα διανοµής ή την παραίτηση από ασκηθείσα
ανακοπή, εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου και των φορέων των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος ή του προϊόντος της διανοµής, αφενός και του ποσού της
κατάταξης του Δηµοσίου ή των φορέων που η νοµική τους υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ αφετέρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
3. Με Πράξη, που εκδίδεται µε την ίδια παραπάνω διαδικασία,
οι Τριµελείς Επιτροπές παραπέµπουν στο οικείο Τµήµα οποιαδήποτε υπόθεση της αρµοδιότητάς τους, αν κρίνουν ότι παρουσιάζει
ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
4. Επισηµειωµατική Πράξη, αντί Πρακτικού ή Πράξης Τριµελούς Επιτροπής, συντάσσεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για περιπτώσεις της περ. α’ της παρ. 1, όταν το οικονοµικό
αντικείµενό τους δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
καθώς και για τη µη άσκηση ένδικων µέσων ή την παραίτηση από
ένδικα µέσα, που έχουν ασκηθεί για τις υποθέσεις αυτές. Εξαιρούνται οι διαφορές από περιοδικές παροχές (όπως µισθοί, συντάξεις, επιδόµατα, χρηµατικές αποζηµιώσεις περιοδικού
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χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο εισάγονται (προσφυγή, ευθεία αγωγή, αγωγή αποζηµίωσης ή από
αδικαιολόγητο πλουτισµό).
β) Για τη µη άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων σε υποθέσεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130), µε την εξαίρεση των υποθέσεων
της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002 (Α’ 324), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 4569/2018 (Α’ 179).
γ) Για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά αποφάσεων των
Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις, αγωγές αποζηµίωσης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, καταλογιστικών αποφάσεων, καθώς και
σε υποθέσεις εκτέλεσης, εφόσον το αµφισβητούµενο µε το ένδικο µέσο ποσό δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000)
ευρώ ή τα νοµικά τους ζητήµατα έχουν κριθεί µε αποφάσεις της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγµατος.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Τµηµάτων και Ολοµέλειας
1. Τα Τµήµατα γνωµοδοτούν: α) Σε υποθέσεις, που δεν υπάγονται στο άρθρο 6 ή παραπέµπονται σε αυτά από την Τριµελή
Επιτροπή, β) σε ερωτήµατα της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, της Διοίκησης, των Συντονιστών Αποκεντρωµένης Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών, των
οποίων η νοµική υποστήριξη έχει ανατεθεί στο Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους, των ΑΕΙ, εφόσον αυτό προβλέπεται ειδικά, καθώς
και σε ερωτήµατα Υπουργού για θέµατα άσκησης ελέγχου και
εποπτείας ή γενικότερης σηµασίας στα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
8, γ) για τα σχέδια νόµων και κανονιστικών πράξεων, που παραπέµπονται στο ΝΣΚ για νοµοτεχνική επεξεργασία.
2. Η Πλήρης Ολοµέλεια γνωµοδοτεί: α) για υποθέσεις, οι
οποίες παραπέµπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο, την Τακτική
Ολοµέλεια ή την Ολοµέλεια Διακοπών, β) για τον ορισµό των
µελών του Γραφείου Επιθεώρησης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 74.
3. Η Πλήρης Ολοµέλεια, ως Διοικητική, συνεδριάζει ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου και εξετάζει νοµικά ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος ή µείζονος σηµασίας, καθώς και ζητήµατα
σχετικά µε τη δοµή, την οργάνωση και τη λειτουργία του ΝΣΚ και
την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του. Η Διοικητική
Ολοµέλεια συγκαλείται και στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί γραπτά από είκοσι (20) τουλάχιστον µέλη της.
4. Η Τακτική Ολοµέλεια ή η Ολοµέλεια Διακοπών γνωµοδοτεί:
α) για την υποβολή διαφορών του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών που η νοµική υποστήριξή τους ανήκει στο ΝΣΚ σε
διαιτησία, εφόσον τούτο δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη, β)
για τον ορισµό διαιτητών του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων
Αρχών των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, γ) για
την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων κατά των διαιτητικών αποφάσεων, καθώς και για τους λόγους που πρέπει αυτές να προσβληθούν, δ) για υποθέσεις, οι οποίες παραπέµπονται σε αυτήν
από τον Πρόεδρο ή το Τµήµα, στην τελευταία δε περίπτωση, λόγω
ισοψηφίας ή ιδιαίτερης σπουδαιότητας των υποθέσεων αυτών ή
για υποθέσεις που η απευθείας παραποµπή τους στην Ολοµέλεια
ζητείται από την ερωτώσα υπηρεσία, ε) για ερωτήµατα, για τα
οποία προηγήθηκε γνωµοδότηση Τµήµατος που δεν έγινε αποδεκτή από το αρµόδιο όργανο και ζητείται από αυτό η παραποµπή
στην Ολοµέλεια, στ) για κάθε υπόθεση, για την οποία προβλέπεται
αρµοδιότητα της Ολοµέλειας του ΝΣΚ.
5. Για εθνικές και διεθνείς διαιτησίες, οι οποίες αφορούν σε
συµβάσεις που καταρτίζουν το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές που η νοµική τους υποστήριξη διεξάγεται από το
ΝΣΚ, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, γνωµοδοτεί µε τη διαδικασία της περ. β’ της παρ. 4 και διαιτητής από πλευράς του Δηµοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρχής, ορίζεται
ανώτατος δικαστικός λειτουργός ή λειτουργός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε βαθµό τουλάχιστον Νοµικού Συµβούλου
του Κράτους, Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής
Σχολής ή Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, εφόσον ο τελευταίος διαθέτει αποδεδειγµένα εξειδίκευση στο συγκεκριµένο αντικείµενο.

20457

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαιτησιών που διέπονται από ειδικό
καθεστώς ή διεξάγονται ενώπιον διεθνών διαιτητικών κέντρων, οι
κανόνες των οποίων προβλέπουν ειδικό τρόπο επιλογής υποψηφίων διαιτητών, είναι δυνατός ο ορισµός Ελλήνων ή αλλοδαπών
διαιτητών, οι οποίοι δεν έχουν µεν µία από τις παραπάνω ιδιότητες, πλην όµως, διαθέτουν αποδεδειγµένα πλούσια εµπειρία και
σηµαντική εξειδίκευση στο αντικείµενο της διαφοράς και στη συγκεκριµένη διαιτητική διαδικασία και ο ορισµός τους είναι συµβατός
µε τους κανόνες του διεθνούς κέντρου, ενώπιον του οποίου θα
υποβληθεί η διαφορά.
6. Οι υποθέσεις αρµοδιότητας της Τακτικής Ολοµέλειας εισάγονται για συζήτηση στην αντίστοιχη σύνθεση Α’ ή Β’, στην οποία
συµµετέχουν οι λειτουργοί του Γραφείου, όπου ανήκει ο χειρισµός
της υπόθεσης ή υποβλήθηκε το ερώτηµα.
Άρθρο 8
Γνωµοδοτική αρµοδιότητα ΝΣΚ
1. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, µε τα αρµόδια όργανά
του, γνωµοδοτεί σύµφωνα µε τις περ. α’ και β’ της παρ. 4 των
άρθρων 7, 8, 9, 20 και την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 21, σε
ερωτήµατα: α) της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της
Κυβέρνησης, β) της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό,
Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραµµατέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι
ειδικά εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο και µόνο για θέµατα της αρµοδιότητάς τους, γ) των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών,
των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο διοίκησής τους,
εφόσον αφορούν σε ζητήµατα της αρµοδιότητάς τους, ενώ ερωτήµατά τους, µε γενικότερη σηµασία υπογράφονται µόνο από
τον αρµόδιο Υπουργό, δ) των Συντονιστών Αποκεντρωµένης Διοίκησης, οι οποίοι µπορούν να απευθύνουν, για θέµατα της αρµοδιότητάς τους, τοπικού µόνο ενδιαφέροντος, ερωτήµατα στις
υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα
τους. Ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του
αρµόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτηµα, και ε) των νοµικών προσώπων των οποίων
η νοµική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήµατα
αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν
σε θέµατα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νοµικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σηµασίας.
2. Τα ερωτήµατα πρέπει να διαλαµβάνουν πλήρη εξιστόρηση
των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης και σαφή προσδιορισµό των προβληµατισµών της Υπηρεσίας, για την έννοια και
το περιεχόµενο συγκεκριµένων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, των οποίων ζητείται η ερµηνεία από το ΝΣΚ, προκειµένου
η Διοίκηση να τις εφαρµόσει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της.
Τα ερωτήµατα συνοδεύονται από τα σχετικά µε το ερώτηµα, έγγραφα στοιχεία. Ερωτήµατα µισθολογικού περιεχοµένου, καθώς
και ερωτήµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού του Δηµοσίου, συνοδεύονται υποχρεωτικά από τις
απόψεις της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών
και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και από τις απόψεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.
3. Εφόσον τα ερωτήµατα που υποβάλλονται δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 2, καλείται η αρµόδια Υπηρεσία να συµπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία. Η γνωµοδότηση εκδίδεται το
αργότερο σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την προσήκουσα
υποβολή ή τη συµπλήρωση του ερωτήµατος, µη περιλαµβανοµένου του διαστήµατος της θερινής άδειας του χειριστή του
ερωτήµατος. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος,
όπως ιδίως η πολυπλοκότητα των νοµικών ή πραγµατικών ζητηµάτων που τίθενται, µπορεί να χορηγείται εγγράφως, κατόπιν αιτήµατος του χειριστή του ερωτήµατος, εύλογη κατά τις
περιστάσεις παράταση του ως άνω τριµήνου από τον Πρόεδρο
ή τον προεδρεύοντα του αρµόδιου Τµήµατος ή Ολοµέλειας. Η
χορήγηση της παράτασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο
(2) µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το αρµόδιο όργανο µπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, την έκδοση κατεπείγουσας γνωµοδότησης.
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Άρθρο 9
Λειτουργία του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου
1. Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, των Τµηµάτων και των
Τριµελών Επιτροπών, οι υποθέσεις και τα ερωτήµατα φέρονται για
συζήτηση ύστερα από γραπτή εισήγηση, η οποία, µε όλα τα κρίσιµα έγγραφα της υπόθεσης, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα µέλη
της Ολοµέλειας τουλάχιστον έξι πλήρεις (6) ηµέρες, στα µέλη του
Τµήµατος τουλάχιστον τρεις πλήρεις (3) ηµέρες και στα µέλη της
Τριµελούς Επιτροπής, τουλάχιστον µία (1) πλήρη ηµέρα πριν από
τη συνεδρίαση. Η εισήγηση πρέπει να περιέχει πλήρη έκθεση του
πραγµατικού και του νοµικού µέρους της υπόθεσης, µε παράθεση
των κρίσιµων διατάξεων, της ερµηνείας τους και της λύσης που
προτείνεται. Κατ’ εξαίρεση, για θέµατα ή υποθέσεις που επείγουν,
µπορεί η διαδικασία αυτή να µην τηρείται, ύστερα από προφορική
άδεια του Προέδρου του ΝΣΚ ή του Προέδρου του Τµήµατος ή
της Τριµελούς Επιτροπής.
2. Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, Πλήρους, Τακτικής ή
Διακοπών και των Τµηµάτων συντάσσονται πρακτικά, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από µέλος τους. Τα πρακτικά της Ολοµέλειας, Πλήρους, Τακτικής ή Διακοπών, υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του ΝΣΚ, ενώ των Τµηµάτων, από τον
Πρόεδρο του Τµήµατος και τον Εισηγητή. Οι γνωµοδοτήσεις της
Ολοµέλειας και των Τµηµάτων υπογράφονται από εκείνον που
προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης. Τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων για δικαστικές και
εξώδικες υποθέσεις, υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει
και τον εισηγητή της υπόθεσης.
3. Τα Πρακτικά περιέχουν αιτιολογία που µπορεί να προκύπτει
και από το περιεχόµενο των εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης υπόκεινται σε θεώρηση ή έγκριση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 7 και αποστέλλονται άµεσα στην αρµόδια υπηρεσία.
4. Οι γνωµοδοτήσεις σε ερωτήµατα και τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις των Τριµελών Επιτροπών, των Τµηµάτων και της Ολοµέλειας, εκδίδονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των µελών που συµµετέχουν, τα οποία εκφέρουν τη γνώµη τους και ψηφίζουν πάντα, κατά σειρά αρχαιότητας, αρχίζοντας από το νεότερο µέλος. Στην Ολοµέλεια και στα
Τµήµατα, αν διατυπωθούν περισσότερες από δύο (2) γνώµες και
δεν σχηµατίζεται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αυτοί που
εκφράζουν την ασθενέστερη γνώµη οφείλουν να προσχωρήσουν
σε µία από τις επικρατέστερες. Εάν οι ασθενέστερες γνώµες που
εκφράζονται, συγκεντρώνουν ίσο αριθµό ψήφων, γίνεται ψηφοφορία µεταξύ όλων των συµµετεχόντων για να αποκλειστεί µια
από αυτές. Όσοι υποστηρίζουν τη γνώµη που αποκλείεται, οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις άλλες, µέχρι να σχηµατισθεί απόλυτη πλειοψηφία. Αν υπάρξει ισοψηφία, στην Πλήρη
Ολοµέλεια υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, στην Τακτική Ολοµέλεια και στην Ολοµέλεια Διακοπών η υπόθεση παραπέµπεται
στην Πλήρη Ολοµέλεια, ενώ στα Τµήµατα, η υπόθεση παραπέµπεται στην Τακτική Ολοµέλεια.
5. Στις γνωµοδοτήσεις και στα πρακτικά γνωµοδοτήσεων, καταχωρίζεται η γνώµη της µειοψηφίας, µε την αιτιολογία της. Σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων και ιδίως για λόγους υπέρτερου
δηµοσίου συµφέροντος ή επιτακτικών αναγκών, µπορεί κατά την
αιτιολογηµένη κρίση της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος, η οποία
σχηµατίζεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των
ψηφισάντων, να µην καταχωρίζεται στη γνωµοδότηση ή στο πρακτικό η γνώµη της µειοψηφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, µε ευθύνη
του προεδρεύοντος, συντάσσεται πρακτικό, από τον Γραµµατέα
του ΝΣΚ ή τον εισηγητή της υπόθεσης, ανάλογα µε το εάν η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος, στο
οποίο καταχωρίζονται τα ονόµατα των µειοψηφούντων και περιληπτικά η γνώµη που αυτοί διατύπωσαν. Το πρακτικό του προηγούµενου εδαφίου θεωρείται εσωτερικό έγγραφο, δεν
δηµοσιοποιείται, παραµένει στον φάκελο της υπόθεσης και δεν
χορηγείται αντίγραφο σε οποιονδήποτε επικαλείται έννοµο συµφέρον.
6. Η γνωµοδότηση, µετά την υπογραφή της, σύµφωνα µε την
παρ. 2, διαβιβάζεται στο αρµόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η
αποδοχή ή µη της γνωµοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώµα

του αντιτύπου της, µε επισηµειωµατική πράξη, η οποία φέρει ηµεροµηνία και υπογραφή. Το αρµόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτηµα τη
γνωµοδότηση µε την παραπάνω επισηµειωµατική πράξη. Μετά την
αποδοχή της, η γνωµοδότηση αποτελεί πράξη δεσµευτική για τη
Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο
διαδίκτυο.
7. Πρακτικά σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του Δηµοσίου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που
έχουν χρηµατικό αντικείµενο, ανά αιτούντα ή διάδικο, έως εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο
του ΝΣΚ. Από τον Υπουργό Οικονοµικών ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο της ΑΑΔΕ, εγκρίνονται τα πρακτικά, µε χρηµατικό
αντικείµενο µεγαλύτερο από το παραπάνω, καθώς και εκείνα που
αφορούν σε υποθέσεις µείζονος σηµασίας. Με έγγραφο που επισυνάπτεται στο Πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του,
επιτρέπεται η τροποποίηση των Πρακτικών, µόνο προς όφελος
του Δηµοσίου και της ΑΑΔΕ. Σε υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας του Δηµοσίου, τα πρακτικά εγκρίνονται από τον αρµόδιο,
κατά περίπτωση Υπουργό. Αντίγραφα των γνωµοδοτήσεων και
των πρακτικών γνωµοδοτήσεων χορηγούνται µόνο µετά την έγκρισή τους.
8. Για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, το χρηµατικό όριο
της παρ. 7 µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου της ΑΑΔΕ,
ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ. Με όµοια απόφαση
µπορεί να ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ η έγκριση πρακτικών
συγκεκριµένης κατηγορίας υποθέσεων, ανεξάρτητα από το ποσό.
9. Τα Πρακτικά, µετά από την έγκρισή τους, δεν υπόκεινται σε
οποιονδήποτε άλλον έλεγχο από όργανο ή Αρχή και αναρτώνται
στο διαδίκτυο, εφόσον αφορούν σε υποθέσεις χρηµατικού αντικειµένου άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών το παραπάνω ποσό µπορεί
να αναπροσαρµόζεται. Το Δηµόσιο, οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα
Ν.Π.Δ.Δ. συµµορφώνονται υποχρεωτικά προς το περιεχόµενο των
Πρακτικών που έχουν εγκριθεί. Τα Πρακτικά σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις αποτελούν, µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών
από την έγκρισή τους, εκτελεστούς τίτλους. Για τη συµµόρφωση
προς αυτά και την εκτέλεσή τους, εφαρµόζονται αναλόγως τα
άρθρα 1, 4 και 5 του ν. 3068/2002 (Α’ 274).
10. Το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 9 εφαρµόζονται για τις Πράξεις των Τριµελών Επιτροπών και για τις επισηµειωµατικές πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6.
Άρθρο 10
Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Για τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε αναπληρωτές
τους αρχαιότερους Αντιπροέδρους των αντιστοίχων δικαστηρίων,
ενώ για τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ, αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και τους αρχαιότερους Αντιπροέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, µε ισάριθµους
κατ’ αρχαιότητα οµοιόβαθµους αναπληρωµατικούς. Η συγκρότηση των παραπάνω Συµβουλίων γίνεται µε απόφαση του αρχαιότερου από τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων και του
Προέδρου του ΝΣΚ αντίστοιχα, οι οποίοι και προεδρεύουν στα
Συµβούλια αυτά.
2. Για τους Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους, το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο
του ΝΣΚ και δύο (2) Αντιπροέδρους του ΝΣΚ. Αναπληρωτής του
Προέδρου ορίζεται ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται µετά από κλήρωση.
3. Για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους,
το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τον
Πρόεδρο του ΝΣΚ, δύο (2) Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και οκτώ (8)
Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους. Αναπληρωτής του Προέδρου
ορίζεται ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι, οι Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους και οι αναπληρωτές τους ορίζονται
µετά από κλήρωση.
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4. Η κλήρωση για τα µέλη των Συµβουλίων των παρ. 2 και 3,
διενεργείται στις αρχές Δεκεµβρίου κάθε άρτιου έτους ενώπιον
της Τακτικής Ολοµέλειας του ΝΣΚ, µε φυσική παρουσία ή µε τηλεδιάσκεψη των λειτουργών της, ως εξής:
α) Για τον ορισµό του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συµβουλίου για τους Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους, ο Πρόεδρος
εξάγει από την κληρωτίδα µε τα ονόµατα των Αντιπροέδρων τέσσερις (4) κλήρους. Οι αναγραφόµενοι στους δύο (2) πρώτους κλήρους αποτελούν τα τακτικά µέλη του Συµβουλίου και οι λοιποί τα
αναπληρωµατικά.
β) Για τον ορισµό του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συµβουλίου για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους,
ο Πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα µε τα ονόµατα των Αντιπροέδρων τέσσερις (4) κλήρους και από την κληρωτίδα µε τα ονόµατα των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους, δεκαέξι (16)
κλήρους, κατά σειρά. Οι αναγραφόµενοι στους δύο (2) πρώτους
κλήρους των Αντιπροέδρων και στους οκτώ (8) πρώτους των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους, αποτελούν τα τακτικά µέλη των
Συµβουλίων και οι υπόλοιποι Αντιπρόεδροι και Νοµικοί Σύµβουλοι,
τα αναπληρωµατικά, αντίστοιχα.
5. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους και το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο
των Παρέδρων και Δικαστικών Πληρεξουσίων συγκροτούνται µε
απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που εκδίδεται κάθε δεύτερο
Δεκέµβριο και έχουν διετή θητεία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
κάθε άρτιου έτους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του περιττού,
µετά τον ορισµό τους, έτους.
6. Γραµµατέας των Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συµβουλίων
των παρ. 1 έως 5, είναι ο Γραµµατέας του ΝΣΚ ή ο αναπληρωτής
του.
7. Η παρ. 4 του άρθρου 9 για τον σχηµατισµό πλειοψηφίας και
την υπεροχή της ψήφου του Προέδρου, εφαρµόζεται ανάλογα και
στην παρ. 3 του άρθρου 10. Αν κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται
για κάποιο ζήτηµα περισσότερες από δύο (2) γνώµες, µε αποτέλεσµα να µη σχηµατίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ
της δυσµενέστερης γνώµης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αµέσως ευνοϊκότερη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 11
Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
1. Ο Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους προΐσταται του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, είναι υπηρεσιακός
και πειθαρχικός προϊστάµενος των λειτουργών και του διοικητικού
προσωπικού του, ρυθµίζει οποιοδήποτε θέµα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του ΝΣΚ και µπορεί να ασκεί
όλα τα καθήκοντα Αντιπροέδρου ή Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή µονάδα. Επιπλέον, έχει και
ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, που προβλέπεται στον παρόντα
Οργανισµό ή σε άλλη διάταξη που είναι αναγκαία για την εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ, για την οποία δεν
προβλέπεται άλλο όργανο και ιδίως: α) προεδρεύει στην Ολοµέλεια ή στα Τµήµατα, β) τοποθετεί τους λειτουργούς του ΝΣΚ και
το διοικητικό προσωπικό, στις υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, γ)
παραγγέλλει την επιθεώρηση των υπηρεσιακών µονάδων και των
λειτουργών του ΝΣΚ, καθώς και των δικηγόρων του Δηµοσίου, δ)
συγκροτεί οµάδες εργασίας για τον χειρισµό υποθέσεων ορισµένου αντικειµένου, ε) κατανέµει τις υποθέσεις στις υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, χωρίς δέσµευση από την υλική ή τοπική
αρµοδιότητά τους και µπορεί να χρεώνει ατοµικά οποιαδήποτε
υπόθεση, σε οποιονδήποτε λειτουργό του ΝΣΚ, στ) παρέχει τις εντολές για την άσκηση αγωγής και κάθε άλλης επιθετικής δικαστικής πράξης ή ενέργειας, καθώς και την πληρεξουσιότητα
παράστασης και χειρισµού δικαστικής ή εξώδικης υπόθεσης, ενώ-
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πιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ζ) υπογράφει τα αποδεικτικά των κάθε είδους δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και εγγράφων που επιδίδονται στην
Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και τα έγγραφα, µε τα οποία αποστέλλονται στα αρµόδια Γραφεία δικαστικές αποφάσεις υπέρ ή σε
βάρος του Δηµοσίου, για εκτέλεση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, η) παρέχει στους λειτουργούς του ΝΣΚ τις απαιτούµενες για την υπογραφή συµβολαίων και πράξεων
πληρεξουσιότητες, θ) εγκρίνει τα Πρακτικά του πρώτου εδαφίου
της παρ. 7 του άρθρου 9 και ι) θεωρεί τα Πρακτικά του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9.
2. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορεί να προωθεί ηλεκτρονικά,
ακόµη και χωρίς γραπτή εντολή ή διαβιβαστικό έγγραφο, σε κάθε
υπηρεσιακή µονάδα του ΝΣΚ, καθώς και ατοµικά σε συγκεκριµένο
λειτουργό, δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις και κάθε άλλο έγγραφο. Η παραπάνω ηλεκτρονική προώθηση επέχει θέση εντολής
χειρισµού της σχετικής υπόθεσης, από τον αποδέκτη της.
3. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορεί να εισαγάγει ή να παραπέµψει
σε Τµήµα, στην Πλήρη ή στην Τακτική Ολοµέλεια, οποιαδήποτε
υπόθεση ή ερώτηµα. Σε περίπτωση έκδοσης γνωµοδοτήσεων, µε
αντίθετο µεταξύ τους περιεχόµενο, αυτές παραπέµπονται, κατά
την κρίση του Προέδρου του ΝΣΚ, στην Πλήρη ή στην Τακτική
Ολοµέλεια, ακόµα και εάν αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από το αρµόδιο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές, µε την πράξη της παραποµπής ορίζεται και ο εισηγητής.
Άρθρο 12
Αρµοδιότητες του Προέδρου του ΝΣΚ ως Αντιπροσώπου
(Agent) της Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ΕΔΔΑ
Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ είναι Αντιπρόσωπος (Agent) της Ελληνικής Δηµοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και µπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους. Τα καθήκοντά του,
είναι τα εξής: α) αναθέτει στους λειτουργούς του ΝΣΚ τον χειρισµό των προσφυγών κατά της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον
του ΕΔΔΑ, καθώς και τις εντολές για την άσκηση παρεµβάσεων,
β) αλληλογραφεί και συνεργάζεται µε το Δικαστήριο για γενικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν ενώπιον αυτού και ιδίως ενηµερώνει το Δικαστήριο για κάθε ζήτηµα που αφορά στην εθνική
έννοµη τάξη, εφόσον ερωτηθεί, γ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες
εθνικές υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες του Συµβουλίου της
Ευρώπης, για τον προσδιορισµό των αναγκαίων ατοµικών και γενικών µέτρων συµµόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και
παρακολουθεί την εξέλιξη των σχετικών εθνικών διαδικασιών, δ)
χορηγεί την εντολή καταβολής των χρηµατικών ποσών που επιδικάζονται µε αποφάσεις του ΕΔΔΑ, ε) ενηµερώνει την Επιτροπή
Μονίµων Αντιπροσώπων του Συµβουλίου της Ευρώπης, µέσω
της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), για την πορεία
λήψης των ατοµικών και γενικών µέτρων συµµόρφωσης προς τις
αποφάσεις του ΕΔΔΑ, στ) ενηµερώνει τις εθνικές αρχές για τη
σηµαντική νοµολογία του ΕΔΔΑ, µε σκοπό την καλύτερη εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) σε εθνικό επίπεδο, ζ) ενηµερώνει τις εθνικές αρχές για
έγγραφα και µνηµόνια της Υπηρεσίας Εκτέλεσης Αποφάσεων
του ΕΔΔΑ της Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε τα
οποία τίθενται γενικές αρχές ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, η) συνεργάζεται µε τους αντιπροσώπους
(Agents) των άλλων κρατών µελών για κοινή αντιµετώπιση ζητηµάτων που αναφύονται, είτε κατά τον χειρισµό των υποθέσεων
ενώπιον του ΕΔΔΑ, είτε κατά το στάδιο της εκτέλεσης των αποφάσεων του δικαστηρίου αυτού και θ) συµµετέχει, κατά περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης µε τη ΜΕΑ, είτε ο ίδιος, είτε
άλλος λειτουργός του ΝΣΚ οριζόµενος από αυτόν, στις συνόδους της Επιτροπής Μονίµων Αντιπροσώπων του Συµβουλίου
της Ευρώπης ή σε συνεδριάσεις άλλων συναφών οργάνων. Για
τα πρόσθετα αυτά καθήκοντα του Προέδρου του ΝΣΚ, καταβάλλεται η πάγια µηνιαία αποζηµίωση που προβλέπεται στην υπ’
αριθµ. 2/12492/002/14.4.2003
(Β’ 466) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
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Άρθρο 13
Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ
1. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες: α) Γραφείο Προέδρου, β) Γραµµατεία ΝΣΚ, γ) Σχηµατισµοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών
Υποθέσεων, δ) Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, ε) Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων και στ) Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ στεγάζονται και λειτουργούν και οι υπηρεσιακές µονάδες του Γραφείου Επιθεώρησης
ΝΣΚ και του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδοµένων.
Άρθρο 14
Γραφείο Προέδρου του ΝΣΚ
Το Γραφείο Προέδρου υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο
του ΝΣΚ και υπηρετούν σε αυτό Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους
και Πάρεδροι. Στο Γραφείο υπάγεται και ο Γραµµατέας του ΝΣΚ,
ο οποίος έχει βαθµό Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ και ορίζεται µε
απόφαση του Προέδρου, µε τον οµοιόβαθµο αναπληρωτή του.
Στο Γραφείο λειτουργεί και Γραµµατεία Προέδρου, στην οποία
υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι του ΝΣΚ.
Άρθρο 15
Γραµµατεία ΝΣΚ
Η Γραµµατεία του ΝΣΚ υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο
και αποτελείται από τα Γραφεία: α) Διοίκησης, β) Κυρίου Προσωπικού, γ) Μελετών, Επιστηµονικών Δραστηριοτήτων και Δηµοσίων Σχέσεων. Διευθύνεται από Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους,
που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου, µε τον αναπληρωτή
του. Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας, µε πράξη του, µπορεί να
εξουσιοδοτήσει τον Γραµµατέα του ΝΣΚ για την υπογραφή εγγράφων κατ’ εντολή του.
Άρθρο 16
Σχηµατισµοί Δικαστικών
και Εξωδικαστικών Υποθέσεων
1. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µπορούν να συγκροτούνται οι παρακάτω
θεµατικοί Σχηµατισµοί, µε αντικείµενο τον ενιαίο και συνολικό
χειρισµό οµάδων δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων:
α) Σχηµατισµός διαφορών δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του συνόλου των διαφορών µεταξύ του Δηµοσίου και των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νοµική τους
υπηρεσία και των απασχολουµένων σε αυτούς, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας.
β) Σχηµατισµός φορολογικών-τελωνειακών υποθέσεων και
υποθέσεων εκτέλεσης.
γ) Σχηµατισµός διαφορών δικαιοδοσίας Πολιτικών Δικαστηρίων (εµπράγµατες, ενοχικές, κληρονοµικές, εκούσια δικαιοδοσία, πτωχευτικές και υποθέσεις απαλλοτριώσεων).
δ) Σχηµατισµός ποινικών υποθέσεων.
ε) Σχηµατισµός συνταξιοδοτικών και κοινωνικοασφαλιστικών
διαφορών.
στ) Σχηµατισµός συµβάσεων µεγάλων προµηθειών, έργων
και επενδυτικών σχεδίων, αρµόδιος και για τη νοµική συνδροµή
στη Διοίκηση κατά την κατάρτιση των συµβάσεων αυτών.
ζ) Σχηµατισµός υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου και Δικαστηρίων της αλλοδαπής.
η) Σχηµατισµός εθνικών και διεθνών διαιτησιών, αρµόδιος και
για την επεξεργασία ρήτρας διαιτησίας σε συµβάσεις που συνάπτουν το Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες
Αρχές των οποίων διεξάγει τη νοµική υπηρεσία. Η συγκρότηση
των παραπάνω Σχηµατισµών µπορεί να γίνεται και σταδιακά, ανάλογα µε τις κρατούσες συνθήκες και υπάρχουσες ανάγκες.

2. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αρµοδιότητες, η οργάνωση, η έδρα, τα επιµέρους Γραφεία των θεµατικών Σχηµατισµών, ο τρόπος λειτουργίας, η ανά πενταετία ανανέωση του ενός
τρίτου (1/3) των λειτουργών που υπηρετούν σε αυτούς και η αντίστοιχη ανακατανοµή τους στους Σχηµατισµούς και στα Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Προϊστάµενοι των
Σχηµατισµών αυτών τοποθετούνται λειτουργοί του ΝΣΚ, µε
βαθµό Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
Άρθρο 17
Διευθύνσεις του ΝΣΚ - Διάρθρωση Διευθύνσεων
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, λειτουργούν οι Διευθύνσεις: α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονοµικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες
προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι του ΝΣΚ.
2. Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης,
υπάγονται τα ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Διοικητικού Προσωπικού, β) Τµήµα Αρχείου και γ) Τµήµα Διεκπεραίωσης.
3. Στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων υπάγονται τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφορών, Συµβάσεων, Προµηθειών και Συντήρησης, β) Τµήµα Εκκαθάρισης
Αποδοχών Προσωπικού ΝΣΚ, γ) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης,
δ) Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωµών Δαπανών,
ε) Τµήµα Εκκαθάρισης Αµοιβών και στ) Τµήµα Εκκαθάρισης Δικαστικών Δαπανών.
4. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται τα
ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Υποδοµών Πληροφορικής, β)
Τµήµα Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Συστηµάτων και των Βάσεων Δεδοµένων και Υποστήριξης των Χρηστών, και γ) Τµήµα
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Δεδοµένων.
Άρθρο 18
Γραφείο Επιθεώρησης
Το Γραφείο Επιθεώρησης αποτελεί υπηρεσιακή µονάδα του
ΝΣΚ και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία, µε αρµοδιότητα την
αξιολόγηση των υπηρεσιακών µονάδων και την επιθεώρηση των
λειτουργών του ΝΣΚ, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 74 έως
80.
Άρθρο 19
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δεδοµένων
1. Το Γραφείο Προστασίας Δεδοµένων είναι αυτοτελές και
αρµόδιο για: α) Την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών, εµπορικών, βιοµηχανικών ή άλλων προστατευόµενων δεδοµένων φυσικών ή άλλων προσώπων, τα οποία
περιέρχονται και τηρούνται στο ΝΣΚ, β) την εισήγηση για αιτήµατα πρόσβασης σε έγγραφα που εκδίδονται από το ΝΣΚ ή περιέχονται σε αρχεία του, γ) την εισήγηση για θέµατα που
αφορούν στη νοµοθεσία περί κρατικών αρχείων.
2. Οι υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, καθώς και όσοι συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε το ΝΣΚ και εµπλέκονται µε τη
λειτουργία του, υποχρεούνται να συνδράµουν το έργο του Γραφείου και να λαµβάνουν υπόψη τις συµβουλές και τις συστάσεις
του.
3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, ορίζεται ως επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδοµένων ανεξάρτητος Υπεύθυνος Προστασίας
Δεδοµένων (ΥΠΔ), για την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ). Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του ΥΠΔ, το Γραφείο στελεχώνεται από λειτουργούς
του ΝΣΚ, εξειδικευµένους στην πληροφορική διοικητικούς υπαλλήλους του και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες και τα τεχνικής
φύσης θέµατα λειτουργίας του Γραφείου.
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Άρθρο 20
Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ
1. Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους λειτουργούν
στη Βουλή των Ελλήνων, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, σε
κάθε Υπουργείο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στην Αθήνα, στην Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στην Αθήνα, στην
Ακαδηµία Αθηνών, στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και στον Πειραιά.
2. Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, λειτουργούν,
επίσης, σε όσες Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υπουργείων,
Τοµείς ή κάθε άλλη υφιστάµενη διάρθρωση αυτών, Δηµόσιες
Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές και Ν.Π.Δ.Δ. προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου.
3. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λειτουργούν, ως
υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, Ειδικό Νοµικό Γραφείο Δηµοσίων Εσόδων και Ειδικό Γραφείο Ενωσιακού (πρώην Κοινοτικού)
Δικαίου, αντίστοιχα, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που διέπουν τη
λειτουργία τους.
4. Στο Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή στο Ειδικό Γραφείο ΝΣΚ, ανήκουν ιδίως: α) Η εισήγηση ενώπιον των
Τµηµάτων ή της Ολοµέλειας του ΝΣΚ για τα ερωτήµατα, τα
οποία απευθύνονται προς αυτό και η κατάρτιση των σχετικών
γνωµοδοτήσεων, β) η καθοδήγηση των υπηρεσιών, µε ατοµικές
γνωµοδοτήσεις του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο και συµβουλές
και η νοµοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης, κατά την κατάρτιση
σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων, γ) η ενώπιον όλων των
Δικαστηρίων και Αρχών παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και φύσης υποθέσεων της αρµοδιότητάς του και η εισήγηση ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του ΝΣΚ για
τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που του ανατίθενται, δ) η
εκτέλεση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, των εντολών που
παρέχονται σε αυτό.
5. Στο Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου ή στο Ειδικό Γραφείο
ΝΣΚ, προΐσταται Αντιπρόεδρος ή Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους. Σε περίπτωση κωλύµατος, απουσίας ή κένωσης της θέσης
του Προϊσταµένου, αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο
λειτουργό, Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο Γραφείο, εκτός αν µε πράξη του Προέδρου οριστεί διαφορετικά. Αντιπρόεδρος ή Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους µπορεί να
προΐσταται δύο ή περισσοτέρων Γραφείων.
6. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου προΐσταται των λειτουργών
του ΝΣΚ και του διοικητικού προσωπικού του Γραφείου, κατανέµει τις εργασίες µεταξύ του προσωπικού, καθοδηγεί αυτό ως
προς τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του, παρακολουθεί
τις εργασίες του και είναι υπεύθυνος για την επιµελή διεξαγωγή
των υποθέσεων, την ισοµερή και δίκαιη κατανοµή των υποθέσεων και την εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου.
7. Η ανάθεση από τον Πρόεδρο οποιασδήποτε υπόθεσης ή
οµάδας υποθέσεων σε Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου ή Ειδικό
Γραφείο ή προσωπικά σε λειτουργό του ΝΣΚ συνεπάγεται την
υποχρέωσή τους για εκτέλεση της εντολής, χωρίς δυνατότητα
επιστροφής ή περαιτέρω ανάθεσης από αυτό της υπόθεσης ή
των υποθέσεων σε άλλο Γραφείο ή σε άλλον λειτουργό του ΝΣΚ
ή σε δικηγόρο του Δηµοσίου.
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Άρθρο 21
Δικαστικά Γραφεία του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους
1. Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ λειτουργούν στις πόλεις: Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαµάτα, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κοµοτηνή,
Κόρινθο, Λαµία, Λάρισα, Λιβαδειά, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Πάτρα,
Πολύγυρο, Πύργο, Ρόδο, Σέρρες, Σπάρτη, Σύρο, Τρίκαλα, Τρίπολη, Χαλκίδα και Χανιά.
2. Δικαστικά Γραφεία λειτουργούν επίσης στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, στο Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, στο
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, στον Οργανισµό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), καθώς και σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον
προβλέπεται από ειδικές οργανικές διατάξεις.
3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί σε Δικαστικά
Γραφεία που εδρεύουν σε έδρες Περιφέρειας, να ορίζεται ως
προϊστάµενος, λειτουργός του ΝΣΚ, µε τον βαθµό του Νοµικού
Συµβούλου του Κράτους.
4. Στο Δικαστικό Γραφείο ανήκει ιδίως: α) η ενώπιον όλων των
δικαστηρίων και αρχών της καθ’ ύλη ή κατά τόπο αρµοδιότητάς
του παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και φύσης
υποθέσεων του Δηµοσίου και των φορέων για τους οποίους προβλέπεται η εκπροσώπηση στην Περιφέρεια από το ΝΣΚ, µε βάση
ειδικές διατάξεις, β) η εισήγηση για τις υποθέσεις αυτές στην
Τριµελή Επιτροπή του Γραφείου, αν είναι δυνατή η συγκρότησή
της, διαφορετικά στις Τριµελείς Επιτροπές της παρ. 10 του άρθρου 5 ή της παρ. 1 του άρθρου 122, γ) η εκτέλεση, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, των εντολών που παρέχονται σε αυτό,
δ) η απάντηση σε ερωτήµατα, σύµφωνα µε τις περ. γ’ και δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 8 και ε) η καθοδήγηση των υπηρεσιών της
τοπικής ή υλικής αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
5. Η παρ. 7 του άρθρου 20 έχει εφαρµογή και στα Δικαστικά
Γραφεία.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί να ιδρύονται, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται Δικαστικά Γραφεία.
7. Τα Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ µετονοµάζονται από
15.9.2023 σε Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και όσα
βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής συγχωνεύονται σταδιακά και λειτουργούν στις έδρες Περιφερειών. Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υπάρχει σε πόλη - εφετειακή
έδρα που δεν αποτελεί έδρα Περιφέρειας, µπορεί να διατηρηθεί
εφόσον ειδικές συνθήκες, όπως γεωγραφικές ή ύπαρξη µεγάλου
όγκου υποθέσεων, δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση διατήρησή
του προσωρινά ή µόνιµα.
Η συγχώνευση αφορά µόνο στα Γραφεία της παρ. 1.
Άρθρο 22
Λειτουργία Γραφείων ΝΣΚ σε Ν.Π.Δ.Δ.,
Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ
Ο χειρισµός των δικαστικών και των εξώδικων υποθέσεων,
καθώς και η παροχή του γνωµοδοτικού έργου από τα Γραφεία
Νοµικού Συµβουλίου, Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ και τα Δικαστικά Γραφεία, που λειτουργούν σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ
γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που διέπει το ΝΣΚ, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων, µε τις οποίες τα Γραφεία αυτά
ιδρύθηκαν. Η έγκριση των Πρακτικών που εκδίδονται κατά τα
άρθρα 6 και 7 για τις παραπάνω υποθέσεις, καθώς και η αποδοχή
των γνωµοδοτήσεων γίνονται από το αρµόδιο κατά τις διατάξεις
που διέπουν τους παραπάνω φορείς όργανο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 23
Νοµιµοποίηση - Ατέλειες
1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν από µόνη τη θέση τους και την
ιδιότητά τους, που αποδεικνύεται µε επίδειξη της υπηρεσιακής
τους ταυτότητας και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο, την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από τον νόµο για την ενώπιον όλων των
Δικαστηρίων και Αρχών, παράσταση και υπεράσπιση του Δηµοσίου και των οργάνων που το εκπροσωπούν κατά περίπτωση,
καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων
η νοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις, διεξάγεται από
το ΝΣΚ.
2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ απαλλάσσονται από την καταβολή
οποιασδήποτε εισφοράς, παραβόλου, τέλους ή δικαιώµατος για
την παράστασή τους ως πληρεξουσίων του Δηµοσίου ή των πιο
πάνω Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών.
3. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, µέχρι και τον βαθµό του Δικαστικού
Πληρεξούσιου παρίστανται ενώπιον όλων των δικαστηρίων ουσίας
πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και ενώπιον των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων κατά την ακυρωτική διαδικασία. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ των λοιπών βαθµών, δικαιούνται να παρίστανται
ενώπιον όλων των δικαστηρίων του Κράτους.
4. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ δικαιούνται να παρίστανται ενώπιον
των Δικαστηρίων και Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και κάθε είδους αλλοδαπών και διεθνών δικαστηρίων και οργάνων διεθνών
οργανισµών, καθώς και ενώπιον των διαιτητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 24
Συµµετοχή του Δηµοσίου στις ποινικές δίκες
1. Η υποβολή έγκλησης για λογαριασµό του Δηµοσίου, γίνεται
από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει η αρµοδιότητα της προστασίας του προσβληθέντος εννόµου αγαθού του
Δηµοσίου ή από τον νόµιµο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση περισσότερων συναρµόδιων υπηρεσιών, αρκεί η υποβολή έγκλησης
από τον προϊστάµενο µιας από αυτές. Η έγκληση περιλαµβάνει
συνοπτική περιγραφή των πραγµατικών περιστατικών του αδικήµατος, τον δράστη, τις αποδείξεις και την αίτηση του Δηµοσίου
για τη δίωξη του δράστη.
2. Κατά τον ίδιο, όπως και στην παρ. 1 τρόπον, το Δηµόσιο
συµµετέχει και εκπροσωπείται ως παθόν από την αξιόποινη πράξη
στις διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 45, των άρθρων 48, 49,
50, 52, της παρ. 2 του άρθρου 53, καθώς και των άρθρων 301 έως
και 304 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ΚΠΔ) και 464 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Όταν οι διαδικασίες αυτές αφορούν σε κακουργήµατα, µετά από γραπτό αίτηµα της αρµόδιας υπηρεσίας, που
υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση και συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες και άλλα στοιχεία της υπόθεσης,
ορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, λειτουργός του
ΝΣΚ, ο οποίος παρίσταται ως πληρεξούσιος του Δηµοσίου, µαζί
µε τον προϊστάµενο της υπηρεσίας της παρ. 1, που εκπροσωπεί
το Δηµόσιο. Στις περιπτώσεις πληµµεληµάτων, ορίζεται κατά το
προηγούµενο εδάφιο λειτουργός του ΝΣΚ, εάν το είδος και η
σπουδαιότητα της υπόθεσης καθιστούν αναγκαίο τον ορισµό
αυτό, καθώς επίσης και όταν ο αρµόδιος εισαγγελέας ή το δικαστήριο έχουν ζητήσει την παράσταση του Δηµοσίου, µε συνήγορο.
3. Για την παράσταση του Δηµοσίου προς υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας, µε λειτουργό του ΝΣΚ, κατά την προδικασία και
την κύρια διαδικασία, υποβάλλεται έγκαιρα προς το ΝΣΚ έγγραφο
αίτηµα από την αρµόδια υπηρεσία της παρ. 1, στο οποίο περιγράφεται η υλική ζηµία ή η ηθική βλάβη που υπέστη το Δηµόσιο από
την αξιόποινη πράξη και το οποίο συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία της υπόθεσης. Ειδικά για τα αδικήµατα που διώκονται µετά από έγκληση, το
παραπάνω αίτηµα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίγραφο της
έγκλησης του Δηµοσίου και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόµιµη άσκησή της. Κατά τα λοιπά, για τους λειτουργούς του ΝΣΚ
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος, σχετικά µε τη δικαστική
εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Δηµοσίου ενώπιον των δικαστηρίων από το ΝΣΚ και ιδίως εκείνες των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 23.

4. Σε έδρες Πρωτοδικείων, στις οποίες δεν λειτουργούν υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, η ανάθεση των καθηκόντων της παρ.
3 µπορεί να γίνεται σε δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 30.
5. Για την υποβολή της έγκλησης, την άσκηση της προσφυγής
κατά το άρθρο 52 του ΚΠΔ, τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και γενικότερα τη συµµετοχή του ως διαδίκου ή παθόντος, σε κάθε στάδιο και βαθµό της ποινικής
διαδικασίας, το Ελληνικό Δηµόσιο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, τέλους, φόρου και οιασδήποτε
άλλης οικονοµικής επιβάρυνσης. Η αποζηµίωση και τα δικαστικά
έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 69, 579 και 580 ΚΠΔ επιβάλλονται σε βάρος του εγκαλέσαντος Δηµοσίου, το οποίο, µετά την
καταβολή τους, έχει δικαίωµα να τα αναζητήσει από τους υπαίτιους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
για την ευθύνη των υπαλλήλων του Δηµοσίου.
Άρθρο 25
Δικαστική εκπροσώπηση από διοικητικά όργανα
1. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για ζητήµατα που δεν παρουσιάζουν δυσκολία στον νοµικό τους χειρισµό ή το οικονοµικό τους
αντικείµενο δεν υπερβαίνει, ανά διάδικο, την υλική αρµοδιότητα
του Ειρηνοδικείου, µπορεί να ανατεθεί η δικαστική υπεράσπιση
των συµφερόντων του Δηµοσίου, της Ανεξάρτητης Αρχής ή του
Ν.Π.Δ.Δ. και η παράσταση, µε δήλωση ενώπιον των αρµόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, στον Προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας
ή σε υπάλληλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται ρητά στην απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 122.
2. Ειδικοί νόµοι που προβλέπουν, σε ορισµένες κατηγορίες
υποθέσεων, την παράσταση και υπεράσπιση του Δηµοσίου, ενώπιον των δικαστηρίων από άλλα όργανα αυτού και όχι από λειτουργούς του ΝΣΚ, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 26
Καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ
1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν πίστη και αφοσίωση στην
Ελλάδα και στη Δηµοκρατία, απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων, τα
οποία τους έχουν ανατεθεί ή ασκούν λόγω της ιδιότητάς τους και
υπόκεινται αποκλειστικά στο Σύνταγµα, στους νόµους και στη συνείδησή τους.
2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν να διαµένουν στην πόλη
όπου είναι η έδρα του Γραφείου που υπηρετούν ή σε προάστιό
της. Η Αθήνα και ο Πειραιάς, µε τα προάστιά τους, θεωρούνται
ως µια πόλη. Επιτρέπεται η αποµάκρυνση από την έδρα τους κατά
τις ηµέρες της αργίας, εφόσον δεν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη.
3. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν να τηρούν εχεµύθεια για
θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες που γνωρίζουν από
την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους. Η
υποχρέωση εχεµύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που
προβλέπεται δικαίωµα των πολιτών να λαµβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων ή των εγγράφων που βρίσκονται στον φάκελο εκκρεµών δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που
χειρίζονται, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 28.
4. Ο λειτουργός του ΝΣΚ εκδίδει επικυρωµένα αντίγραφα κάθε
εγγράφου απαραίτητου για τον χειρισµό των υποθέσεων που του
έχουν ανατεθεί. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον
οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νοµικών προσώπων. Για τις ίδιες ανάγκες, ο λειτουργός του ΝΣΚ µπορεί να µεταφράζει έγγραφα που έχουν
συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και ελληνικά έγγραφα σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από
επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που µεταφράστηκε και ο
λειτουργός του ΝΣΚ βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετάφρασε.
5. Κάθε λειτουργός του ΝΣΚ υποχρεούται: α) να ελέγχει καθη-
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µερινά και να παραλαµβάνει την υπηρεσιακή ηλεκτρονική αλληλογραφία του, β) να χρησιµοποιεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΝΣΚ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του και γ) να ενηµερώνει ανελλιπώς το ηλεκτρονικό αρχείο των
υποθέσεων που αυτός χειρίζεται.
6. Σε περίπτωση υπηρεσιακών µεταβολών ή λήψης αδειών λειτουργού του ΝΣΚ που επιβάλλουν την παράδοση των φακέλων
των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί, αυτή γίνεται στον αντικαταστάτη του και αν δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης, στον Προϊστάµενό του.
Άρθρο 27
Χειρισµός υποθέσεων - Συµβιβαστική
επίλυση διαφορών
1. Σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση, µετά από την ανάθεση αυτής, o λειτουργός που τη χρεώθηκε, οφείλει να προβεί
άµεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την εξακρίβωση του πραγµατικού της διαφοράς και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. Εφόσον από τα στοιχεία αυτά πιθανολογείται από
τον χειριζόµενο την υπόθεση και από τον Προϊστάµενο του Γραφείου η βασιµότητα των αξιώσεων που προβάλλονται κατά του
Δηµοσίου ή των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νοµική
τους υπηρεσία, κινείται, ανάλογα µε τη φύση και το οικονοµικό αντικείµενο της διαφοράς, η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα
6 και 7 για την αναγνώριση αυτών ή για τη συµβιβαστική επίλυση
της διαφοράς, ή σε περίπτωση αµφιβολίας, για τον καθορισµό τηρητέας πορείας.
2. Σε περίπτωση αιτήµατος της υπηρεσίας για άσκηση επιθετικής ενέργειας, που ο χειριζόµενος την υπόθεση και ο Προϊστάµενός του κρίνουν ότι δεν πιθανολογείται η ευδοκίµησή της, η
υπόθεση εισάγεται άµεσα, ανάλογα µε τη φύση και το οικονοµικό
αντικείµενο της διαφοράς, ενώπιον των οργάνων που προβλέπουν
τα άρθρα 6 και 7 για τη µη άσκηση του σχετικού ενδίκου βοηθήµατος.
3. Εφόσον δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ο
λειτουργός οφείλει να προβεί σε κάθε ενδεικνυόµενη δικαστική ή
εξώδικη ενέργεια ή παράσταση για την υπεράσπιση των συµφερόντων του Δηµοσίου ή των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει
τη νοµική τους υπηρεσία, και να ασκήσει, όπου ενδείκνυται, τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα µέχρι την περαίωση των υποθέσεων
αυτών, τηρώντας τόσο το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τις υποθέσεις αυτές όσο και τις διατάξεις για τη λειτουργία
του ΝΣΚ.
Άρθρο 28
Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του ΝΣΚ και δηµοσίων
υπηρεσιών - Χορήγηση εγγράφων
1. Κάθε δηµόσια Αρχή και Υπηρεσία που η νοµική της υποστήριξη διεξάγεται από το ΝΣΚ, υποχρεούται: α) σε άµεση παροχή
προς τις υπηρεσιακές µονάδες και τους λειτουργούς του ΝΣΚ των
απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα
για την υποστήριξη των συµφερόντων του Δηµοσίου ή του
Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρχής, β) σε έγκαιρη υπόδειξη των
µαρτύρων του Δηµοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης
Αρχής, η κατάθεση των οποίων, εφόσον είναι ή υπήρξαν υπάλληλοι ή στελέχη αυτών, είναι υποχρεωτική και γ) σε κάθε άλλη δυνατή συνδροµή και παροχή υπηρεσιών προς υποβοήθηση του
έργου της υποστήριξης των υποθέσεων.
2. Κατά τον χειρισµό από τους λειτουργούς του ΝΣΚ προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, τις υποχρεώσεις των περ. α’ και γ’ της παρ. 1, υπέχει, ως
προς τα ειδικότερα ζητήµατα που τίθενται µε την προσφυγή, και
κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που υπήρξε διάδικος στη
σχετική εθνική δίκη.
3. Σε περίπτωση αναρµοδιότητας ή συναρµοδιότητας για την
εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, η δηµόσια Αρχή ή Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται το σχετικό αίτηµα του ΝΣΚ, οφείλει,
χωρίς καθυστέρηση και µε κάθε πρόσφορο τρόπον, να διαβιβάσει
το αίτηµα αυτό στη δηµόσια Αρχή ή Υπηρεσία που θεωρεί αρµό-
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δια ή συναρµόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στην οικεία υπηρεσιακή µονάδα ή στον αρµόδιο λειτουργό του ΝΣΚ.
4. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν, στο πλαίσιο του χειρισµού των
ανατιθέµενων σε αυτούς υποθέσεων, ακώλυτη πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία, αποδεικτικό στοιχείο ή τεκµήριο
βρίσκεται στο αρχείο οποιασδήποτε κρατικής αρχής ή υπηρεσίας
του δηµοσίου τοµέα και είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου ή του φορέα που η νοµική υποστήριξή
του ανήκει στο ΝΣΚ. Έναντι των λειτουργών του ΝΣΚ, δεν αντιτάσσεται οποιασδήποτε φύσης απόρρητο ή άλλη απαγόρευση χορήγησης ή χρησιµοποίησης στοιχείων, µε την επιφύλαξη του
απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας.
5. Άρνηση, ολιγωρία ή πληµµελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρ. 1 έως 4 από τους υπαλλήλους ή τα στελέχη των
παραπάνω υπηρεσιών, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα και δηµιουργεί στις αρµόδιες υπηρεσίες, ύστερα από σχετικό έγγραφο
του Προέδρου του ΝΣΚ, την υποχρέωση ελέγχου των υπευθύνων
και ενδεχόµενο καταλογισµό σε βάρος τους των ζηµιών, που υπέστη το Δηµόσιο ή ο εκπροσωπούµενος από το ΝΣΚ φορέας.
6. Αν µε διάταξη νόµου προβλέπεται η διαδοχή καταργούµενου
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή φορέα από το Δηµόσιο και
η άσκηση των αρµοδιοτήτων του από δηµόσια υπηρεσία ή από
άλλο νοµικό πρόσωπο ή Ανεξάρτητη Αρχή που η νοµική του υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις ανατίθενται στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και η συνέχιση των
δικών από αυτό τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι δικαστικοί
φάκελοι και, χωριστά, οι αντίστοιχοι υπηρεσιακοί µαζί µε αναλυτικό σηµείωµα, στο οποίο αναφέρονται το περιεχόµενό τους και
οι ενέργειες που έχουν γίνει, διαβιβάζονται από το καταργούµενο
νοµικό πρόσωπο στη δηµόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχή όπου
µεταφέρεται η σχετική αρµοδιότητα. Ειδικά το σηµείωµα που
αφορά στους δικαστικούς φακέλους, περιλαµβάνει πλήρη περιγραφή της δικαστικής πορείας της υπόθεσης, τις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν και τις υπάρχουσες προθεσµίες. β) Οι δικαστικοί
φάκελοι διαβιβάζονται από τη διοικητική υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή
Αρχή στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και γ) το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση,
ύστερα από σχετικό αίτηµα του εκπροσώπου του Δηµοσίου, αναβάλλει την εκδίκασή της για έξι (6) µήνες. Αν µέσα στο διάστηµα
αυτό δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία παράδοσης του οικείου δικαστικού φακέλου, το Δικαστήριο, ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του εκπροσώπου του Δηµοσίου, στο οποίο προσδιορίζονται
οι λόγοι της καθυστέρησης, αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τρεις (3) µήνες και µπορεί να επιβάλει στον υπαίτιο υπάλληλο τη χρηµατική ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 205 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
7. Πρακτικά γνωµοδοτήσεων για δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, µετά την αποδοχή ή την έγκρισή τους, καθώς και έγγραφα
που τηρούνται στο αρχείο των Γραφείων ΝΣΚ ή των δικηγόρων
του Δηµοσίου, χορηγούνται σύµφωνα τα προβλεπόµενα στο π.δ.
28/2015 (Α’ 34). Δεν χορηγούνται εισηγήσεις για ερωτήµατα, δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που συντάχθηκαν από λειτουργούς του ΝΣΚ στο πλαίσιο της άσκησης της αρµοδιότητάς τους
κατά τα άρθρα 6 έως 9.
Άρθρο 29
Λειτουργικά και οικονοµικά θέµατα
1. Η γραµµατεία των Γραφείων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που λειτουργούν σε Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες
Αρχές και ΑΕΙ στελεχώνεται, σε κάθε περίπτωση, από υπαλλήλους των αντίστοιχων φορέων, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων και
Προσωπικού Η/Υ.
2. Οι δαπάνες εγκατάστασης, στέγασης και λειτουργίας (αγοράς βιβλίων, συνδροµής σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών πληροφοριών, γραφικής ύλης, θέρµανσης, καθαριότητας και γενικά
υλικοτεχνικής υποδοµής) των Γραφείων Νοµικού Συµβουλίου και
των Ειδικών Γραφείων Νοµικού Συµβουλίου βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Υπουργείων, της δε Κεντρικής
Υπηρεσίας, του Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου Πειραιά και των
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λοιπών υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΝΣΚ. Οι ίδιες δαπάνες των Γραφείων Νοµικού Συµβουλίου, Ειδικών Γραφείων και των Δικαστικών Γραφείων που
λειτουργούν σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. βαρύνουν αντίστοιχα τους προϋπολογισµούς αυτών.
3. Οι δαπάνες για την προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
εκτυπωτών και εικονοποιητών, η συντήρηση, καθώς και η προµήθεια των ανταλλακτικών του εξοπλισµού αυτού, για το σύνολο
των υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ, βαρύνουν από την
1η.1.2023 τον προϋπολογισµό του ΝΣΚ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ,
µπορεί να µετατίθεται η έναρξη εφαρµογής της παρούσας.
4. Δαπάνες που αφορούν σε δικαστικά έξοδα, δικαστικές δαπάνες, αµοιβές και έξοδα φυσικών ή νοµικών προσώπων που
ενεργούν για λογαριασµό του Δηµοσίου, κατόπιν σχετικών εντολών λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως
ιδίως, αµοιβές δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών, µεταφραστών, διερµηνέων, πραγµατογνωµόνων, τεχνικών συµβούλων, δαπάνες για δηµοσιεύσεις στον τύπο,
µετακινήσεις λειτουργών του ΝΣΚ και γενικότερα δαπάνες που
σχετίζονται µε τις κάθε φύσης αρµοδιότητες του ΝΣΚ, στο πλαίσιο ενεργειών ενώπιον των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του
π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισµού του ΝΣΚ, του εκάστοτε οικονοµικού έτους,
εντός του οποίου εκκαθαρίζονται. Οι ίδιες δαπάνες που αφορούν
στις Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΑΕΙ, των οποίων, η δικαστική και γενικότερα η νοµική υπεράσπιση διεξάγεται από υπηρεσιακές µονάδες ή µέλη του ΝΣΚ ή από δικηγόρους που
ορίζονται για λογαριασµό τους από το ΝΣΚ, βαρύνουν τον προϋπολογισµό αυτών ¥. Από την ίδια ηµεροµηνία, τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά για την αναγνώριση, εκκαθάριση
και πληρωµή των παραπάνω δαπανών, ανεξάρτητα από τον
χρόνο στον οποίο αυτές ανάγονται, υποβάλλονται στη βαρυνόµενη Ανεξάρτητη Αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ..
5. Δαπάνες της παρ. 4, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών στις οποίες συµµετέχει το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητες Αρχές, που
εκπροσωπούνται δικαστικά από το ΝΣΚ, βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισµών των αρµόδιων Υπουργείων ή
άλλων Αρχών, του εκάστοτε οικονοµικού έτους, εντός του
οποίου εκκαθαρίζονται. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,
µετά από εισήγηση του λειτουργού του ΝΣΚ που χειρίζεται την
υπόθεση, επιτρέπεται η ανάθεση της σύνταξης γνωµοδοτήσεων,
ιδίως νοµικών ή τεχνικών, σε Έλληνες ή σε αλλοδαπούς ειδικούς
εµπειρογνώµονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η σχετική δαπάνη και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
του φορέα που αφορά η δίκη, όπου και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωµής για αναγνώριση,
εκκαθάριση και πληρωµή, συνοδευόµενα από βεβαίωση του ΝΣΚ
για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Για την καταβολή της
αµοιβής εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 4.
Άρθρο 30
Υποχρεώσεις και νοµιµοποίηση δικηγόρων
του Δηµοσίου
1. Δικηγόροι του Δηµοσίου µπορεί να ορίζονται:
α) Σε έδρες Πρωτοδικείων στις οποίες δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή, στους οριζόµενους δικηγόρους, ανατίθενται η δικαστική εκπροσώπηση και η υπεράσπιση
των υποθέσεων του Δηµοσίου ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών
στις έδρες των πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η διεκπεραίωση εξώδικων νοµικών υποθέσεων και σύµπραξης µε τις
Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νόµιµη ενέργεια που διασφαλίζει
τα συµφέροντα του Δηµοσίου.
β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί Γραφείο
Νοµικού Συµβουλίου ή Δικαστικό Γραφείο, εφόσον συντρέχουν
έκτακτες περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων οι υπηρετούντες σε
αυτά δεν µπορούν, για δικαιολογηµένη αιτία, να ανταπεξέλθουν

στον ιδιαίτερα αυξηµένο φόρτο εργασίας που οφείλεται στις περιστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, οι Δικηγόροι του Δηµοσίου ορίζονται ειδικά, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,
χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 και αµείβονται
ανά υπόθεση, έχοντας την υποχρέωση να συνεργάζονται µε τους
λειτουργούς του ΝΣΚ.
γ) Σε έδρες Ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχερής η πρόσβαση από την έδρα του Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου ή του
Δικαστικού Γραφείου, στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου ανήκει. Η ανάθεση µπορεί να γίνεται, είτε ανά υπόθεση, εφαρµοζόµενου του δευτέρου εδαφίου της περ. β), είτε για µια τριετία,
εφαρµοζοµένων των παρ. 2 και 3.
2. Μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ και του κατά τόπον αρµόδιου Δικηγορικού Συλλόγου, ορίζονται, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, οι δικηγόροι του Δηµοσίου. Η απόφαση
εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση της Τριµελούς Επιτροπής της
Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του ΝΣΚ, συνεκτιµώµενης και της εισήγησης των αρµοδίων κατά τόπον Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και Κτηµατικών Υπηρεσιών, για µία τριετία. Πριν
από την παρέλευση της τριετίας είναι οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο δυνατή η αντικατάσταση του δικηγόρου για τον
υπολειπόµενο χρόνο ή ο ορισµός νέου για µια τριετία ή η ανάθεση του χειρισµού των υποθέσεων σε Γραφείο του ΝΣΚ. Ανανέωση της εντολής στον ίδιο δικηγόρο επιτρέπεται πάντοτε, αν
έχει εκπληρώσει µε επάρκεια τα καθήκοντά του. Η αντικατάσταση ή η µη ανανέωση της εντολής δεν δηµιουργεί υπέρ του
δικηγόρου οποιοδήποτε δικαίωµα προς αποζηµίωση, πλην της
αξίωσης για καταβολή της οφειλόµενης κατά την παρ. 5 αµοιβής
για τις ενέργειές του στις υποθέσεις που του είχαν ανατεθεί,
µέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πράξης αντικατάστασης ή µέχρι την εκπνοή της θητείας του.
3. Ο δικηγόρος του Δηµοσίου, µε τη λήξη της τριετούς εντολής ή µε την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης αντικατάστασής
του, υποχρεούται να παραδώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη
δηµόσια Υπηρεσία που θα του υποδειχθεί, όλους τους φακέλους
των υποθέσεων που του είχαν ανατεθεί, χωρίς να έχει δικαίωµα
επίσχεσής τους ή επίσχεσης των εγγράφων που περιέχονται σε
αυτούς. Άρνηση παράδοσης των φακέλων συνεπάγεται αξίωση
αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί το Δηµόσιο, η
οποία βεβαιώνεται µε πράξη του Προέδρου του ΝΣΚ, και µαζί µε
σχετικό χρηµατικό κατάλογο αποστέλλεται στην αρµόδια ΔΟΥ
για την είσπραξή του, ως δηµοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Οι φάκελοι
συνοδεύονται από κατάσταση καταγραφής τους, η οποία υπογράφεται από τον δικηγόρο που παραδίδει και τον αρµόδιο
υπάλληλο που παραλαµβάνει και αναφέρει απαραίτητα, εκτός
των άλλων, το διαδικαστικό στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι υποθέσεις και όλες τις ενέργειες, που έχουν γίνει µέχρι τότε σε
αυτές, καθώς και τις τυχόν δικονοµικές προθεσµίες. Αντίγραφο
της κατάστασης, θεωρηµένης από τον προϊστάµενο της παραπάνω υπηρεσίας, κοινοποιείται στην ΚΥ του ΝΣΚ, µε επιµέλεια
του παραδίδοντος και συνιστά απαραίτητο παραστατικό στοιχείο
για την εκκαθάριση της αµοιβής του κατά την παρ. 5.
4. Οι δικηγόροι του Δηµοσίου υποχρεούνται να ασκούν κάθε
ενδεικνυόµενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή παράσταση προς
υπεράσπιση του Δηµοσίου στις υποθέσεις που τους ανατίθενται.
Ενηµερώνουν την Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για την παραλαβή
της εντολής και την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων στα διάφορα στάδια της δίκης και υποχρεούνται, µετά από τη δηµοσίευση οριστικής απόφασης σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, να
αποστέλλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο ΝΣΚ επικυρωµένο
από το δικαστήριο αντίγραφο της απόφασης, των διαδικαστικών
εγγράφων και των λοιπών σχετικών εγγράφων του φακέλου της
υπόθεσης µε εισήγηση που περιλαµβάνει τους λόγους, για τους
οποίους ενδείκνυται η αποδοχή της δικαστικής απόφασης ή η
συνέχιση του δικαστικού αγώνα, µε την άσκηση του προβλεπόµενου ενδίκου µέσου. Στην περίπτωση που τους δοθεί εντολή για
την άσκηση ενδίκου µέσου, ενηµερώνουν την ΚΥ του ΝΣΚ για την
παραλαβή της εντολής και την εξέλιξη της υπόθεσης µέχρι και
την τελεσιδικία της. Άρνηση, ολιγωρία ή πληµµελής εκπλήρωση
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των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί πειθαρχική παράβαση και δηµιουργεί υποχρέωση ελέγχου των υπευθύνων και βεβαίωσης σε
βάρος τους των ζηµιών, που υπέστη το Δηµόσιο από τη συµπεριφορά τους κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 3 και τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, καθορίζεται ενιαία για όλη την Επικράτεια το περιεχόµενο
της γραπτής συµφωνίας µεταξύ του ΝΣΚ και των δικηγόρων του
Δηµοσίου για την αµοιβή, τις αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αµοιβές, µε
βάση ποσοστό στην αξία του αντικειµένου της δίκης, δεν εφαρµόζονται για τους δικηγόρους του Δηµοσίου. Στις περιπτώσεις
αυτές εφαρµόζεται η γραπτή συµφωνία. Όταν το αντικείµενο της
δίκης δεν αποτιµάται σε χρήµα, η αµοιβή καθορίζεται µε βάση
τη συµφωνία. Οι αµοιβές αυτές µπορούν κατά την εκκαθάρισή
τους, είτε να µειωθούν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),
τριάντα τοις εκατό (30%) ή πενήντα τοις εκατό (50%), ιδίως όταν
πρόκειται για χειρισµό µεγάλου αριθµού όµοιων υποθέσεων ή
όταν ο δικηγόρος του Δηµοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση µε
την προσήκουσα επιµέλεια, είτε να αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό, όταν επιδείχθηκε αποδεδειγµένα από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιµέλεια ή σε υποθέσεις µείζονος
σπουδαιότητας. Οι δικηγόροι του Δηµοσίου, για τις υπηρεσίες
που παρέχουν προς αυτό, φορολογούνται µε βάση τις αµοιβές
που τους καταβάλλονται από το Δηµόσιο. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκµαρτό εισόδηµα ανώτερο των καταβληθέντων από το
Δηµόσιο ποσών, δεν εφαρµόζονται ως προς το εισόδηµα που
προκύπτει από τις συγκεκριµένες αµοιβές.
6. Στους δικηγόρους του Δηµοσίου, για κάθε µετάβασή τους
εκτός της έδρας του γραφείου τους, σε εκτέλεση εντολής που
τους δόθηκε, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια
αποζηµίωση κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. Δ9 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
7. Η αµοιβή και τα έξοδα των δικηγόρων του Δηµοσίου εκκαθαρίζονται από τον αρµόδιο Σχηµατισµό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, µε επιµέλεια του Τµήµατος Εκκαθάρισης Αµοιβών
του ΝΣΚ, το οποίο και µεριµνά για τη σύνταξη της οικείας εκκαθαριστικής πράξης, την υπογραφή της από τον Πρόεδρο και την
εκτέλεσή της.
8. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγόροι υπογράφουν δήλωση εµπιστευτικότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σοβαρή ένδειξη για παραβίαση της
υποχρέωσης εµπιστευτικότητας ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων από δικηγόρο, το γεγονός ανακοινώνεται γραπτά στον
οικείο δικηγορικό σύλλογο για τις νόµιµες ενέργειές του, µε την
επιφύλαξη άσκησης κάθε άλλου νόµιµου δικαιώµατος του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχής για την προστασία των συµφερόντων
του.
9. Για τη νοµιµοποίηση των δικηγόρων του Δηµοσίου, παρέχεται έγγραφη πληρεξουσιότητα: α) από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,
ή β) από τους προϊστάµενους των οικείων δηµοσίων υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές εντολές και οδηγίες που δίδονται από το ΝΣΚ, εφόσον οι τελευταίοι έχουν σχετική αρµοδιότητα.
10. Οι δικηγόροι του Δηµοσίου οφείλουν, σε περίπτωση αµφιβολίας, ως προς την τηρητέα πορεία σε υπόθεση που τους έχει
ανατεθεί, να αναφέρονται γραπτά στην ΚΥ του ΝΣΚ για παροχή
οδηγιών. Στην περίπτωση αυτή, ο αρµόδιος Σχηµατισµός της ΚΥ
µπορεί να προβεί στις σχετικές ενέργειες που ορίζονται από τα
άρθρα 6 ή 7.
11. Η παρ. 2 του άρθρου 23 ισχύει και για τους δικηγόρους
του Δηµοσίου, για κάθε παράστασή τους ως πληρεξουσίων του
Δηµοσίου.
Άρθρο 31
Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής
1. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηµα Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής, των οποίων η νοµική υπηρεσία διεξάγεται από το
ΝΣΚ, ορίζονται δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόροι στην αλλο-
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δαπή, είτε για την παροχή νοµικών υπηρεσιών, είτε ειδικότερα
για τη δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους ή των λοιπών παραπάνω φορέων ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδαπή.
2. Η δαπάνη για την αµοιβή των υπηρεσιών των παραπάνω
δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του
π.δ. 80/2016 (Α’ 145)
και βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου ή του φορέα που ζητεί την παροχή νοµικών υπηρεσιών ή για λογαριασµό του οποίου έγινε η ανάθεση από το ΝΣΚ,
στους οποίους και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και
δικαιολογητικά πληρωµής για αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωµή. Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αφορά σε υποθέσεις
του ν. 4050/2012 (Α’ 36), η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωµή
της, γίνεται κατά τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις δαπάνες του δηµόσιου χρέους και βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να
ορίζεται η εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου και για άλλες
κατηγορίες υποθέσεων που ανακύπτουν από πράξεις δηµόσιου
δανεισµού και διαχείρισης του δηµόσιου χρέους.
3. Για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος ή ενδίκου µέσου, καθώς και για τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, απαιτείται σχετική άδεια ή έγκριση από το ΝΣΚ, η οποία
χορηγείται ύστερα από πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του
δικηγόρου. Η πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου συνοδεύεται υποχρεωτικά από εκτίµηση για το ύψος της δικηγορικής αµοιβής, καθώς και των εξόδων κάθε προτεινόµενης,
για την υπόθεση, δικαστικής ή εξώδικής ενέργειας.
4. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγορικές
εταιρείες και οι δικηγόροι της αλλοδαπής υπογράφουν δήλωση
εµπιστευτικότητας.
Άρθρο 32
Ειδικές διαιτητικές υποθέσεις
Σε περιπτώσεις διαιτητικών υποθέσεων, µε διάδικο το Δηµόσιο ή άλλο φορέα που η νοµική του υπηρεσία διεξάγεται από το
ΝΣΚ, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα µεγάλο οικονοµικό αντικείµενο,
ειδικά, πρωτότυπα ή δυσχερή νοµικά ζητήµατα και εφόσον κριθεί
επιβεβληµένη η συνδροµή εξειδικευµένων δικηγορικών εταιρειών
ή δικηγόρων για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη υπεράσπιση των συµφερόντων του Δηµοσίου ή των λοιπών φορέων,
ορίζονται, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, δικηγορικές
εταιρείες ή δικηγόροι για τον, από κοινού µε τους λειτουργούς
του ΝΣΚ, χειρισµό των υποθέσεων αυτών. Η απόφαση εκδίδεται,
εφόσον αυτό ζητηθεί, αιτιολογηµένα από τον καθ’ ύλην αρµόδιο
Υπουργό ή το όργανο που εκπροσωπεί την Ανεξάρτητη Αρχή ή
το Ν.Π.Δ.Δ. που είναι διάδικο στη διαιτητική δίκη. Τα έξοδα για
την αµοιβή του δικηγόρου καλύπτει ο αρµόδιος φορέας που εκπροσωπείται στη δίκη, κατά τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 5 του
άρθρου 29. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγορικές εταιρείες ή οι δικηγόροι, υπογράφουν δήλωση εµπιστευτικότητας. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ καθορίζονται
αναλυτικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης και κάθε
άλλο θέµα που αφορά στις σχέσεις µεταξύ του ΝΣΚ και της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου, στο πλαίσιο παροχής των
παραπάνω υπηρεσιών.
Άρθρο 33
Ασκούµενοι δικηγόροι στο ΝΣΚ
1. Η πρακτική άσκηση ασκούµενων δικηγόρων µπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή µονάδα του ΝΣΚ. Ο ασκούµενος δικηγόρος στο ΝΣΚ επιτρέπεται να συµπαρίσταται ενώπιον
των δικαστηρίων πρώτου και δεύτερου βαθµού και να συνυπογράφει, µε τους λειτουργούς του ΝΣΚ, τις προτάσεις, τα σηµειώµατα και τα υποµνήµατα, καθώς και να καταθέτει, σε όλα τα
δικαστήρια και να παραλαµβάνει από αυτά τα κάθε φύσης δικόγραφα και διαδικαστικά ή λοιπά έγγραφα, ύστερα από έγγραφη
εξουσιοδότηση λειτουργού του ΝΣΚ.
2. Η διάθεση των ασκούµενων δικηγόρων στις υπηρεσιακές
µονάδες του ΝΣΚ γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,
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ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκησή τους.
Στους ασκούµενους δικηγόρους καταβάλλονται πάγια µηνιαία
έξοδα κίνησης, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η άσκηση διακόπτεται για σπουδαίο λόγο και χωρίς να
οφείλεται αποζηµίωση από το Δηµόσιο, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ.
3. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους στο ΝΣΚ, οι
ασκούµενοι δικηγόροι υπογράφουν δήλωση εµπιστευτικότητας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σοβαρή ένδειξη για παραβίαση της υποχρέωσης εµπιστευτικότητας από ασκούµενο δικηγόρο στο ΝΣΚ ή δικηγόρο που υπήρξε ασκούµενος στο ΝΣΚ,
το γεγονός ανακοινώνεται γραπτά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο για τις νόµιµες ενέργειές του, µε την επιφύλαξη άσκησης
κάθε άλλου νόµιµου δικαιώµατος του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των συµφερόντων του.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 34
Λειτουργοί του ΝΣΚ - Βαθµοί ιεραρχίας Αντιστοιχία - Αναπλήρωση
1. Λειτουργοί του ΝΣΚ, κατά βαθµό ιεραρχίας είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους, Πάρεδρος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’, Δικαστικός Πληρεξούσιος
και Δόκιµος Δικαστικός Πληρεξούσιος ΝΣΚ.
2. Ο βαθµός του Προέδρου του ΝΣΚ αντιστοιχεί µε αυτόν του
Προέδρου του Αρείου Πάγου, του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ, µε
αυτόν του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους µε αυτόν του Αρεοπαγίτη, του Παρέδρου
του ΝΣΚ, µε αυτόν του Εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων, του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’, µε αυτόν του Προέδρου Πρωτοδικών
Πολιτικών Δικαστηρίων, του Δικαστικού Πληρεξούσιου, µε αυτόν
του Πρωτοδίκη Πολιτικών Δικαστηρίων και του Δόκιµου Δικαστικού Πληρεξούσιου, µε αυτόν του Παρέδρου Πρωτοδικείου. Οι
λειτουργοί του ΝΣΚ έπονται στο προβάδισµα των δικαστικών λειτουργών αντίστοιχων βαθµών.
3. Η αναπλήρωση λειτουργού του ΝΣΚ γίνεται σύµφωνα µε
τη σειρά των βαθµών της ιεραρχίας τους και µεταξύ λειτουργών
του ίδιου βαθµού, σύµφωνα µε τη σειρά αρχαιότητάς τους.
Άρθρο 35
Αρχαιότητα
1. Η αρχαιότητα των λειτουργών του ΝΣΚ, σε κάθε βαθµό της
ιεραρχίας, καθορίζεται από τη χρονολογία δηµοσίευσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισµού ή της
πράξης προαγωγής τους. Μεταξύ περισσοτέρων που διορίζονται
ή προάγονται µε την ίδια απόφαση ή πράξη, αρχαιότερος θεωρείται αυτός που προηγείται σε αυτήν. Στην περίπτωση προαγωγής στον βαθµό του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ, στο προεδρικό
διάταγµα τηρείται υποχρεωτικά η σειρά που έχει τεθεί από το
Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ για τους λοιπούς βαθµούς, η σειρά
που έχει τεθεί στη γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
2. Τον µήνα Ιανουάριο κάθε έτους, συντάσσονται, µε επιµέλεια της Γραµµατείας του ΝΣΚ, πίνακες µε τη σειρά αρχαιότητας
όλων των λειτουργών, οι οποίοι υπηρετούν την 1η Ιανουαρίου
(«επετηρίδα»). Στους πίνακες αυτούς, αναγράφονται για κάθε
λειτουργό του ΝΣΚ: ο αριθµός µητρώου, το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
αρχικού διορισµού και της τελευταίας προαγωγής, καθώς και
τυχόν δικαστική, δικηγορική ή διοικητική προϋπηρεσία του.
3. Τους πίνακες κυρώνει ο Πρόεδρος και κοινοποιεί η Γραµµατεία του ΝΣΚ στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε
λειτουργού, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

4. Κατά των πινάκων αρχαιότητας µπορεί να ασκηθεί ένσταση
στο αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, από τους ενδιαφερόµενους
λειτουργούς του ΝΣΚ, σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
ηλεκτρονική κοινοποίησή τους. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραµµατεία του ΝΣΚ και µε επιµέλειά της κοινοποιείται ηλεκτρονικά
σε κάθε θιγόµενο, ο οποίος έχει δικαίωµα άσκησης παρέµβασης,
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση. Η ένσταση και
οι τυχόν παρεµβάσεις εξετάζονται από το αρµόδιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο και εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή, τροποποιείται ο πίνακας µε πράξη του Προέδρου και ο οριστικός πίνακας κοινοποιείται στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των
λειτουργών του ΝΣΚ.
Άρθρο 36
Οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ
1. Ο αριθµός των νοµοθετηµένων οργανικών θέσεων των λειτουργών του ΝΣΚ είναι συνολικά τετρακόσιες εβδοµήντα οκτώ
(478) οι οποίες είναι κατανεµηµένες ως εξής: α) του Προέδρου
σε µία (1), β) των Αντιπροέδρων σε δέκα (10), γ) των Νοµικών
Συµβούλων του Κράτους σε εξήντα τέσσερις (64), δ) των Παρέδρων σε εκατόν σαράντα οκτώ (148) και ε) των Δικαστικών Πληρεξουσίων, σε διακόσιες πενήντα πέντε (255).
2. Ειδικές διατάξεις µε τις οποίες ορίζεται συγκεκριµένος
αριθµός οργανικών θέσεων λειτουργών του ΝΣΚ, σε υπηρεσιακές µονάδες αυτού, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 37
Προσόντα διορισµού
1. Ως λειτουργός του ΝΣΚ διορίζεται, κατόπιν διαγωνισµού,
όποιος: α) έχει την ελληνική ιθαγένεια ή ο οµογενής που δεν έχει
την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό
νόµο, β) ήταν ή είναι δικηγόρος ή είναι δικαστικός λειτουργός,
γ) έχει συµπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχει
υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας του και δ) έχει
άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ισπανικής
ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο
28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
2. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας και σε περίπτωση αµφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη
γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ηµερών 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. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα µητρώα, επικρατεί η χρονικά
προγενέστερη.
3. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγ¬γραφές δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Τα απαιτούµενα προσόντα για τον διορισµό πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµέρα της έναρξης του διαγωνισµού, όπως
αυτή προσδιορίζεται µε την προκήρυξη και κατά τον χρόνο του
διορισµού. Το προσόν της ηλικίας πρέπει να υπάρχει κατά την
ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού.
5. Διατάξεις νόµων που θεσπίζουν προνόµια για την κατά
προτίµηση κατάληψη θέσεων, δεν έχουν εφαρµογή για τον διορισµό σε θέση λειτουργού του ΝΣΚ.
Άρθρο 38
Κωλύµατα διορισµού
1. Δεν διορίζεται λειτουργός του ΝΣΚ όποιος: α) δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει νόµιµα
απαλλαγεί από αυτές, είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί
αµετάκλητα για λιποταξία, β) καταδικάστηκε αµετάκλητα σε
ποινή στερητική της ελευθερίας µεγαλύτερη από τρεις (3) µήνες
για αδίκηµα που τελέστηκε µε δόλο, γ) καταδικάστηκε αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, ψευδή
βεβαίωση, νόθευση, ψευδή κατάθεση, ψευδή καταµήνυση, απι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Δ’ - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

στία δικηγόρου, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου,
δωροδοκία και δωροληψία δικαστικών λειτουργών, δωροδοκία και
δωροληψία στον ιδιωτικό τοµέα, παράνοµη βεβαίωση και είσπραξη δικαιωµάτων του δηµοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης,
υπεξαγωγή εγγράφου, παραβίαση υπηρεσιακού απόρρητου, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, παραβίαση της µυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, παραβίαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, τυχερών παιχνιδιών, έκδοση ακάλυπτης επιταγής,
παραβίαση του ν. 4689/2020 (Α’ 103) για την καταπολέµηση της
απάτης και των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) έχει παραπεµφθεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα από
εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ), ε) στερήθηκε τα πολιτικά
του δικαιώµατα µε αµετάκλητη καταδίκη και µετά τη λήξη του χρόνου στέρησης, στ) έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για ένα
από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην περ. γ’. Το κώλυµα αυτό
ισχύει µέχρι την έκδοση αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης, ζ)
έχει παυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του
ΝΣΚ, δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης, η) έχει απολυθεί από
θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του ΝΣΚ, δηµοσίου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή
ΟΤΑ ή από θέση δικηγόρου ή συµβολαιογράφου, µε αµετάκλητη
απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρµόδιου συµβουλίου για
πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια, θ) έχει τεθεί σε δικαστική
συµπαράσταση, και ι) δεν είναι υγιής σωµατικά ή ψυχικά. Η σωµατική υγεία του υποψηφίου πιστοποιείται µε γνωµατεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς
υπαλλήλους, ενώ η ψυχική, από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής
κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου. Σε περίπτωση έλλειψης
φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων, εξετάζεται από τον παραπάνω
παθολόγο ή γενικό ιατρό η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του λειτουργού του ΝΣΚ.
2. Τα κωλύµατα της παρ. 1 δεν πρέπει να υπάρχουν κατά την
ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού, όπως ορίζεται στην προκήρυξη, ή κατά την ηµέρα του διορισµού.
Άρθρο 39
Άρση κωλυµάτων
1. Η παραγραφή κακουργήµατος ή πληµµελήµατος από
εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38,
δεν αίρει το κώλυµα. Επίσης δεν αίρει το κώλυµα η αποκατάσταση και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε
ο χρόνος της αναστολής.
2. Η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί µε την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της απόφασης για
ένα από τα εγκλήµατα της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38, δεν
αίρει το κώλυµα.
Άρθρο 40
Διαγωνισµός
Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δηµοσιεύεται
µέχρι τέλος Νοεµβρίου κάθε περιττού έτους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, προκηρύσσεται διαγωνισµός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ, κατόπιν έγκρισης του
Υπουργικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν.
4622/2019 (Α’ 133). Θέσεις προς πλήρωση θεωρούνται όσες
είναι κενές σε όλους τους βαθµούς των λειτουργών του ΝΣΚ
κατά τον χρόνο υπογραφής της προκήρυξης, καθώς και όσες κενωθούν µέχρι την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την προκήρυξη του
διαγωνισµού. Η προκήρυξη αναφέρει τον αριθµό των θέσεων
προς κάλυψη, τον χρόνο έναρξης και τον τόπο διεξαγωγής του
διαγωνισµού, τα νόµιµα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και
την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής. Η γραπτή
διαδικασία του διαγωνισµού αρχίζει το αργότερο εντός τετραµήνου από τη δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης.
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Άρθρο 41
Επιτροπή διαγωνισµού
1. Η εξέταση των υποψήφιων γίνεται από τριµελή Επιτροπή,
η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, έναν Αντιπρόεδρο ή Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους και έναν Καθηγητή Νοµικής Α’ βαθµίδας ή Αναπληρωτή
Καθηγητή της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ο οποίος προτείνεται από τον
Πρύτανη του ΕΚΠΑ. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραµµατέας του ΝΣΚ.
2. Τα µέλη της Επιτροπής, ο Γραµµατέας και οι αναπληρωτές
τους ορίζονται µε πράξη του Προέδρου που αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΝΣΚ, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την έναρξη του διαγωνισµού. Δεν επιτρέπεται να συµµετέχει ως µέλος ή Γραµµατέας της Επιτροπής συγγενής διαγωνιζόµενου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)].
3. Το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο ορισµός επιτηρητών, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους,
στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε απόφαση της Eπιτροπής διαγωνισµού. Οι αποφάσεις της Eπιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ.
Άρθρο 42
Υποβολή αίτησης συµµετοχής Έλεγχος δικαιολογητικών
1. Οι ενδιαφερόµενοι να µετάσχουν στον διαγωνισµό, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του ΝΣΚ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισµού
αίτηση, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, µαζί µε τα
νόµιµα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην προκήρυξη. Ως
ηµέρα υποβολής της αίτησης λαµβάνεται η ηµέρα εισαγωγής και
πρωτοκόλλησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.
2. Η Επιτροπή του διαγωνισµού συνεδριάζει µέσα σε δύο (2)
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της παρ. 1 και αφού ελέγξει
τις αιτήσεις συµµετοχής και τα δικαιολογητικά, καταρτίζει πίνακα,
στον οποίο καταχωρίζονται µε αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που
πληρούν τα τυπικά προσόντα συµµετοχής. Οι υπόλοιποι αποκλείονται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλειοµένων από τον
διαγωνισµό αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
3. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές, καλούνται να εξετασθούν, µε βάση το πρόγραµµα του διαγωνισµού που
καταρτίζεται από την Επιτροπή και τοιχοκολλάται τρείς (3) ηµέρες
πριν από την έναρξη του διαγωνισµού στην ΚΥ του ΝΣΚ, ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Άρθρο 43
Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: α) Συνταγµατικό Δίκαιο, β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονοµία, δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε)
Αστικό Δίκαιο στ) Εµπορικό Δίκαιο, ζ) Πολιτική Δικονοµία, Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση, η) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονοµία.
Άρθρο 44
Στάδια διαγωνισµού - Βαθµολογία
1. Η εξέταση των διαγωνιζόµενων διεξάγεται σε δύο στάδια:
προκριµατικό (γραπτά) και τελικό (προφορικά).
2. Η ικανότητα των διαγωνιζόµενων βαθµολογείται από κάθε
µέλος της Eπιτροπής, µε τους βαθµούς από το µηδέν (0) έως το
είκοσι (20), σε ακέραια µονάδα και τέταρτα της µονάδας.
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Άρθρο 45
Προκριµατικό στάδιο - Διεξαγωγή
γραπτής εξέτασης
1. Το προκριµατικό στάδιο περιλαµβάνει γραπτή εξέταση στα
παρακάτω µαθήµατα του άρθρου 43, κατανεµηµένα σε τρεις (3)
ενότητες: α) Συνταγµατικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονοµία, β)
Αστικό Δίκαιο, Εµπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονοµία και Αναγκαστική Εκτέλεση. Η εξέταση διεξάγεται σε διαφορετική ηµέρα
για καθεµία από τις τρεις (3) ενότητες µαθηµάτων.
2. Τα θέµατα εξέτασης κάθε µαθήµατος είναι κοινά για όλους
τους υποψήφιους και καθορίζονται µε κλήρο µεταξύ τριών (3)
θεµάτων για κάθε µάθηµα, που έχει επιλέξει η Επιτροπή. Η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώπιον των
εξεταζόµενων. Στους εξεταζόµενους παρέχεται χρόνος τεσσάρων (4) ωρών για την ανάπτυξη του θέµατος, ο οποίος υπολογίζεται από το τέλος της εκφώνησής του.
Άρθρο 46
Κανόνες διεξαγωγής γραπτής εξέτασης
1. Υποψήφιος που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε λόγο κατά
την έναρξη της εξέτασης ενός από τα µαθήµατα του προκριµατικού σταδίου, δεν µπορεί να µετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται
από τον διαγωνισµό.
2. Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τα θέµατα σε φύλλα χαρτιού,
τα οποία παρέχει η Επιτροπή και φέρουν τη σφραγίδα του ΝΣΚ
και µονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής. Απαγορεύεται η
αναγραφή στα φύλλα αυτά οποιουδήποτε ονόµατος ή άλλου διακριτικού σηµείου. Παράβαση της απαγόρευσης αυτής παρέχει
στην Επιτροπή την εξουσία να βαθµολογήσει το γραπτό µε τον
βαθµό µηδέν (0).
3. Το όνοµα του εξεταζόµενου γράφεται στο πάνω αριστερό
µέρος του πρώτου φύλλου, στο οποίο γίνεται η ανάπτυξη του
θέµατος και καλύπτεται µε αδιαφανές φύλλο χάρτου. Η κάλυψη
γίνεται από τον υποψήφιο, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της ταυτότητάς του από µέλος της Επιτροπής.
4. Με την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται στους εξεταζόµενους κάθε επικοινωνία µεταξύ τους ή µε πρόσωπα εκτός
εξεταστικού κέντρου. Επιτρέπεται η χρήση των κειµένων των
νόµων χωρίς ερµηνευτικά σχόλια ή νοµολογία. Υποψήφιος που
καταλαµβάνεται να αντιγράφει από βιβλίο που δεν επιτρέπεται ή
οποιοδήποτε χειρόγραφο ή από άλλο µέσο, χρησιµοποιεί σηµειώσεις ή συνεννοείται µε συνυποψήφιο ή τρίτο µε οποιονδήποτε
τρόπον, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τον
διαγωνισµό.
5. Όταν συµπληρωθεί ο χρόνος, ο εξεταζόµενος παραδίδει
το χειρόγραφό του, το οποίο µονογράφεται από µέλος της Επιτροπής, αµέσως µετά την τελευταία λέξη του.
Άρθρο 47
Βαθµολόγηση προκριµατικής - γραπτής εξέτασης
1. Το κάθε µέλος της Επιτροπής βαθµολογεί χωριστά το γραπτό κάθε υποψηφίου, αναγράφει σε αυτό αριθµητικά και ολογράφως τον βαθµό και θέτει την υπογραφή του. Το άθροισµα
των βαθµών, διαιρούµενο µε τον αριθµό των µελών, δίνει τον τελικό βαθµό κάθε γραπτού, τον οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής
σηµειώνει επάνω στο γραπτό, αριθµητικά και ολογράφως, θέτει
την υπογραφή του κάτω από αυτόν και στη συνέχεια αποκαλύπτει το όνοµα του εξεταζόµενου.
2. Το άθροισµα των βαθµών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος
στις τρεις γραπτές δοκιµασίες, διαιρούµενο δια του τρία (3), δίνει
τον τελικό βαθµό του για το προκριµατικό στάδιο.
3. Γίνονται δεκτοί στο τελικό - προφορικό στάδιο του διαγωνισµού όσοι υποψήφιοι, έλαβαν µέσο όρο βαθµολογίας στις γραπτές δοκιµασίες δώδεκα (12) και σε καµία κάτω από δέκα (10).
Στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ αναρτάται ο κατάλογος όσων προκρίνονται στο τελικό-προφορικό στάδιο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

Άρθρο 48
Προφορική εξέταση - τελικός βαθµός
1. Το τελικό - προφορικό στάδιο περιλαµβάνει προφορική εξέταση στα θέµατα της ύλης που ορίζονται στο άρθρο 43.
2. Οι υποψήφιοι καλούνται στην προφορική εξέταση, µε αλφαβητική σειρά. Η εξέταση γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής, είναι λεπτοµερής και περιλαµβάνει θέµατα που τίθενται από την Επιτροπή από την εξεταστέα ύλη του άρθρου 43.
3. Μετά από την εξέταση του υποψήφιου, κάθε µέλος της Επιτροπής τον βαθµολογεί για τη συνολική του επίδοση. Ο µέσος
όρος των τριών (3) βαθµών αποτελεί τον τελικό βαθµό της προφορικής εξέτασης κάθε υποψηφίου.
4. Ο τελικός βαθµός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το
άθροισµα του µέσου όρου της γραπτής δοκιµασίας, µε ποσοστό
αξιολόγησης ογδόντα τοις εκατό (80%) και του µέσου όρου της
προφορικής δοκιµασίας, µε ποσοστό αξιολόγησης είκοσι τοις
εκατό (20%). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από
τον τελικό βαθµό.
Άρθρο 49
Ισοβαθµίες
Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων στην τελική βαθµολογία, ο υποψήφιος που έχει διδακτορικό τίτλο νοµικού τµήµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο ή αρµοδίως αναγνωρισµένο της
αλλοδαπής, προηγείται όσων έχουν µεταπτυχιακό τίτλο νοµικού
τµήµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο ή αρµοδίως αναγνωρισµένο
της αλλοδαπής και αυτός µε µεταπτυχιακό τίτλο προηγείται
όσων δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα. Στην
περίπτωση που οι ισοβαθµήσαντες υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα
παραπάνω προσόντα ή τα διαθέτουν περισσότεροι, προηγείται
ο υποψήφιος που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στη γραπτή
εξέταση του µαθήµατος της ενότητας «Συνταγµατικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και
Διοικητική Δικονοµία». Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι
που εξακολουθούν να ισοβαθµούν, η σειρά κατάταξής τους καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή, στην οποία
καλούνται να παρευρεθούν οι υποψήφιοι αυτοί.
Άρθρο 50
Πρακτικό διαγωνισµού - Πίνακας
οριστικών αποτελεσµάτων
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού συντάσσει για τη διεξαγωγή
του πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της και τον
Γραµµατέα. Στο πρακτικό καταχωρίζονται αναλυτικά για κάθε
υποψήφιο, η βαθµολογία και το αποτέλεσµα κάθε εξεταστικού
σταδίου και το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού, µε την τελική βαθµολογία του υποψήφιου και τη σειρά κατάταξης των διαγωνισθέντων.
2. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων κατατάσσονται οι
διαγωνισθέντες, µε βάση την τελική βαθµολογία που συγκέντρωσαν. Πίνακας επιλαχόντων δεν καταρτίζεται σε καµία περίπτωση.
Ο πίνακας οριστικών αποτελεσµάτων, αφού υπογραφεί από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Γραµµατέα, δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 51
Διορισµός επιτυχόντων
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, διορίζονται στον
βαθµό του Δόκιµου Δικαστικού Πληρεξούσιου, οι υποψήφιοι, οι
οποίοι περιλαµβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων,
κατά σειρά κατάταξης, µε βάση τη βαθµολογία, έως ότου καλυφθεί ο αριθµός των κενών θέσεων, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
2. Η παραπάνω απόφαση δηµοσιεύεται περιληπτικά στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαµβάνει: α) τον
αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης, β) τα στοιχεία ταυτότητας του διοριζοµένου, το όνοµα, το επώνυµο, το όνοµα του πα-
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τέρα και της µητέρας, τον τόπο και το έτος γέννησης και γ) τον
βαθµό στον οποίο διορίζεται.
3. Ο διορισµός ανακοινώνεται στον διοριζόµενο, µε έγγραφο
του Προέδρου του ΝΣΚ, το οποίο κοινοποιείται ηλεκτρονικά
τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης διορισµού του. Στο έγγραφο αναφέρονται ο αριθµός και η χρονολογία
του φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύτηκε η περίληψη της απόφασης διορισµού και ορίζεται
προθεσµία µέχρι τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση, για
την αποδοχή του διορισµού και την ανάληψη υπηρεσίας. Η προθεσµία αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ.
4. Η δηµόσια υπηρεσιακή σχέση του λειτουργού του ΝΣΚ καταρτίζεται µε την αποδοχή του διορισµού, η οποία δηλώνεται µε
την ακόλουθη διαβεβαίωση, ενώπιον του Προέδρου του ΝΣΚ:
«Δηλώνω, επικαλούµενος την τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα
φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγµα και στους
νόµους και ότι θα εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου». Πριν από την παροχή της διαβεβαίωσης, δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας. Για την παροχή της διαβεβαίωσης
συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
ΝΣΚ και τον διοριζόµενο.
5. Ο διορισµός αυτών που πέτυχαν στον διαγωνισµό, γίνεται
στον βαθµό του Δόκιµου Δικαστικού Πληρεξουσίου και σύµφωνα
µε τη σειρά κατάταξης στον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων.
Θέσεις που δεν πληρούνται λόγω µη αποδοχής του διορισµού ή
για οποιονδήποτε άλλον λόγο, καλύπτονται στον επόµενο, µετά
διετία διαγωνισµό.
6. Οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι πριν από τη µονιµοποίησή τους, διανύουν δοκιµαστική υπηρεσία δύο (2) ετών, στη
διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ.
7. Η ανάληψη των καθηκόντων του διοριζόµενου βεβαιώνεται
µε έκθεση, που συντάσσεται από τον Γραµµατέα του ΝΣΚ και
υπογράφεται από αυτόν και από τον διοριζόµενο.
8. Οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, κατά το πρώτο εξάµηνο της υπηρεσίας τους, παρακολουθούν υποχρεωτικά, µε φυσική παρουσία ή από απόσταση, επιµορφωτικά σεµινάρια που
οργανώνονται από το ΝΣΚ ή σε συνεργασία µε την Εθνική Σχολή
Δικαστών ή την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης ή Πανεπιστήµια ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρο 52
Ανάκληση του διορισµού
1. Η απόφαση του διορισµού ανακαλείται, αν ο διοριζόµενος
δεν τον αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά. Η σιωπηρή µη αποδοχή τεκµαίρεται όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία παροχής της διαβεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 51 και ανάληψης καθηκόντων,
από υπαιτιότητα του διοριζοµένου.
2. Διορισµός που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του
παρόντος µπορεί να ανακληθεί µέσα σε δύο (2) έτη από τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 51. Αν τον παράνοµο διορισµό προκάλεσε ή υποβοήθησε ο ενδιαφερόµενος,
η ανάκληση γίνεται οποτεδήποτε. Οµοίως, η ανάκληση χωρεί
οποτεδήποτε σε περίπτωση έλλειψης τυπικού προσόντος ή συνδροµής κωλύµατος διορισµού.
3. Εκείνος που διορίστηκε παράνοµα και ανακλήθηκε ο διορισµός του, έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του λειτουργού
του ΝΣΚ, για όσο χρονικό διάστηµα άσκησε τα καθήκοντά του.
Οι πράξεις που διενήργησε παραµένουν έγκυρες και δεν αναζητούνται οι αποδοχές που του καταβλήθηκαν µέχρι την ανάκληση
του διορισµού.
Άρθρο 53
Αναδιορισµός
1. Επιτρέπεται ο αναδιορισµός λειτουργού του ΝΣΚ, που παραιτήθηκε ή απολύθηκε λόγω σωµατικής ανικανότητας, µέχρι και
τον βαθµό του Παρέδρου ΝΣΚ, σε κενή θέση, οµοιόβαθµη µε
εκείνη από την οποία είχε παραιτηθεί ή απολυθεί, εφόσον: α) είχε
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τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία πριν από την παραίτηση ή απόλυση, β) ζητήσει τον αναδιορισµό του µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ετών από την παραίτηση ή απόλυσή του, γ) έχει
τα προβλεπόµενα κατά τον χρόνο του αρχικού διορισµού του τυπικά προσόντα διορισµού, πλην της ηλικίας, δ) δεν έχει κώλυµα
διορισµού και ε) ειδικά, στην περίπτωση της παραίτησης, η σωµατική ανικανότητα και η αδυναµία πλήρους άσκησης των καθηκόντων έχουν πιστοποιηθεί, πριν από την παραίτηση, από τη
δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή που προβλέπεται για τους
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.
2. Ο αναδιορισµός εκείνου που απολύθηκε ή παραιτήθηκε
λόγω σωµατικής ανικανότητας γίνεται ύστερα από τη διαπίστωση της πλήρους αποκατάστασης της σωµατικής του ικανότητας για την άσκηση των καθηκόντων του. Η διαπίστωση γίνεται
από τη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή που προβλέπεται
για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, τα µέλη της
οποίας ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο λειτουργός του ΝΣΚ παραπέµπεται στην επιτροπή µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
αναδιορισµού.
3. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για τον
αναδιορισµό. Ο αναδιοριζόµενος τοποθετείται στον βαθµό που
κατείχε κατά τον χρόνο της παραίτησης ή απόλυσής του από την
Υπηρεσία και στην τελευταία θέση της επετηρίδας των λειτουργών που κατέχουν τον ίδιο βαθµό και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας
κατά τον χρόνο του αναδιορισµού.
4. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που αναφέρονται στον διορισµό ισχύουν και για τον αναδιορισµό.
Άρθρο 54
Ασυµβίβαστα - Συµµετοχή σε επιτροπές, συµβούλια
και συλλογικά όργανα της Διοίκησης
1. Απαγορεύεται στους λειτουργούς του ΝΣΚ η άσκηση
έργου ή η παροχή, µε οποιονδήποτε τρόπον, υπηρεσίας σε τρίτο
µε αµοιβή, καθώς επίσης και η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται: α) να εκλέγονται µέλη της Ακαδηµίας ή µέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, β) να
ορίζονται ως διαιτητές ή επιδιαιτητές σε εθνικές ή διεθνείς διαιτησίες, κατά τα αναλυτικά οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 7.
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 882Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για την υποχρέωση καταβολής ποσοστού από τις αµοιβές
των διαιτητών στον ειδικό λογαριασµό του ΝΣΚ εφαρµόζονται
σε όλες τις περιπτώσεις ορισµού λειτουργών του ΝΣΚ ως διαιτητών, σε εθνικές, διεθνείς ή ad hoc διαιτησίες, γ) να µετέχουν
σε συµβούλια ή επιτροπές ή οµάδες εργασίας ή σε διοικητικά
συµβούλια δηµόσιων φορέων, όταν αυτό προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Ο ορισµός γίνεται ύστερα από ερώτηµα της αρµόδιας υπηρεσίας ή του φορέα και πρόταση του Προέδρου του
ΝΣΚ, ενώ, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη
συγκρότηση και τη λειτουργία του συµβουλίου, της επιτροπής ή
της οµάδας εργασίας ή του δηµόσιου φορέα.
3. Όπου, κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
2993/2002 (Α’ 58) ή άλλων διατάξεων, προβλέπεται η συµµετοχή
λειτουργού του ΝΣΚ σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας, ο λειτουργός µπορεί να αντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή του γνώµη του Προέδρου του ΝΣΚ, από
συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό ή συνταξιούχο λειτουργό του
ΝΣΚ ή δηµόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ Α’ βαθµού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθµού µε εικοσαετή συνολική υπηρεσία,
που ορίζεται από το όργανο που είναι αρµόδιο για την έκδοση
της πράξης συγκρότησης ή από δικηγόρο µε δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
4. Όπου σε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας προβλέπεται
σε Υπουργεία η συγκρότηση επιτροπών ή άλλων συλλογικών οργάνων µε νοµοπαρασκευαστικές αρµοδιότητες, σε αυτές συµµετέχει υποχρεωτικά και λειτουργός του ΝΣΚ, µε τον βαθµό
τουλάχιστον του Παρέδρου, που υπηρετεί στο ίδιο Υπουργείο,
µε αναπληρωτή του άλλον λειτουργό του ΝΣΚ, οι οποίοι ορίζον-
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ται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, ύστερα από αίτηµα της αρµόδιας
υπηρεσίας.
5. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που µετέχουν, µε βάση ειδικές διατάξεις, σε συµβούλια ή επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα της
διοίκησης, προηγούνται των λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων
που συµµετέχουν σε αυτά, εκτός από τους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς
Γραµµατείς Υπουργείων και τους ανώτερους ή αντίστοιχου βαθµού δικαστικούς λειτουργούς.
6. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, που ορίζονται ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα µε την άσκηση
των κύριων καθηκόντων τους ως λειτουργοί του ΝΣΚ.
7. Ειδικές διατάξεις µε βάση τις οποίες προβλέπεται ή επιτρέπεται η επιλογή λειτουργών του ΝΣΚ σε οποιαδήποτε θέση
και µε οποιοδήποτε καθεστώς στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
Ανεξάρτητη Αρχή δεν θίγονται από την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 55
Εντοπιότητα - Σύγκρουση συµφερόντων
1. Κωλύµατα εντοπιότητας, που θεσπίζονται από διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, δεν έχουν εφαρµογή στους λειτουργούς του ΝΣΚ.
2. Δεν επιτρέπεται στους λειτουργούς του ΝΣΚ να παρίστανται ως εκπρόσωποι του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών,
Ν.Π.Δ.Δ. ή ΑΕΙ σε δίκες στις οποίες µετέχουν, ως διάδικοι ή µε
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους, οι συµβίοι
τους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή
συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραµµή απεριόριστα και σε πλάγια µέχρι και τέταρτου βαθµού. Στην περίπτωση
αυτή, ο λειτουργός οφείλει να θέσει το ζήτηµα στον Προϊστάµενο του Γραφείου που υπηρετεί και αν αυτός δεν υπάρχει ή
είναι ο ίδιος Προϊστάµενος, στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, προκειµένου
να λάβει, κατά την κρίση του, τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την
άρση της σύγκρουσης. Το αυτό ισχύει για το σύνολο των αρµοδιοτήτων που ασκεί ο λειτουργός του ΝΣΚ, τόσο στο πλαίσιο
άσκησης των κυρίων καθηκόντων του, όσο και κατά τη συµµετοχή του σε συλλογικά όργανα ή επιτροπές, µε την επιφύλαξη
τυχόν ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.
Άρθρο 56
Δωσιδικία
Οι λειτουργοί του ΝΣΚ υπάγονται στην ειδική δωσιδικία της
περ. 6 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και
εφαρµόζονται αναλογικά και γι’ αυτούς τα άρθρα 28 και 43 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 57
Νοµική υπεράσπιση λειτουργών του ΝΣΚ
1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και
δεν έχουν αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για
γνώµη ή εισήγηση που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις
τους, κατά την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους ή κατά τη
συµµετοχή τους σε όργανα, συµβούλια ή επιτροπές του άρθρου
54, εφόσον δεν πράττουν µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό
τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος.
2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται
µετά από αίτησή τους, οι λειτουργοί του ΝΣΚ, σε ενεργό υπηρεσία ή συνταξιούχοι, που εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται, για
πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ενώπιον
των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσης άλλων δικαστηρίων,
µπορούν να εκπροσωπούνται από λειτουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Η εκπροσώπηση από λειτουργό του ΝΣΚ
δεν αποκλείει την εκπροσώπησή τους από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή.
3. Στην περίπτωση που οι λειτουργοί του ΝΣΚ εκπροσωπούνται στις αναφερόµενες στην παρ. 2 υποθέσεις από ιδιώτη δικη-

γόρο και όχι από λειτουργό του ΝΣΚ, µπορεί, µε απόφαση του
Προέδρου του ΝΣΚ, να καταβάλλονται από το ΝΣΚ, τα έξοδα στα
οποία αυτοί υποβάλλονται µέχρι την αµετάκλητη εκδίκαση των
σχετικών υποθέσεων. Στις παραπάνω δίκες, καθώς και σε εκείνες
στις οποίες οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
έχουν ως αφορµή αυτά ή συνδέονται µε την ιδιότητά τους, έχουν
εφαρµογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του
ΝΣΚ. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό από τον Πρόεδρο του
ΝΣΚ το αίτηµα για καταβολή των εξόδων κατά τη διάρκεια της
δίκης, τα παραπάνω έξοδα καταβάλλονται υποχρεωτικά εκ των
υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί αµετάκλητη
απόφαση, µε την οποία οι λειτουργοί του ΝΣΚ κηρύσσονται
αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή αµετάκλητο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου παύει οριστικά την ποινική δίωξη
εναντίον τους ή θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Για όσους συµµετέχουν στην ποινική δίκη για υποστήριξη της κατηγορίας απαιτείται να έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση από την
οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήµατος
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορµής αυτών ή
λόγω της ιδιότητάς τους. Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η
έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, µε την οποία απορρίπτεται η αγωγή που ασκήθηκε εναντίον τους.
4. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του
ΝΣΚ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή
των παραπάνω δαπανών γίνεται εφόσον προσκοµισθούν τα νόµιµα παραστατικά. Το αιτούµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει
το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης
ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα
Δικηγόρων και των παραρτηµάτων αυτού.
5. Εάν οι λειτουργοί του ΝΣΚ καταδικασθούν αµετάκλητα ή
γίνει αµετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή λόγω της
ιδιότητάς τους ή απορριφθεί αµετάκλητα αγωγή ή η παράσταση
για υποστήριξη της κατηγορίας που άσκησαν για αδικήµατα και
πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορµής αυτών ή λόγω
της ιδιότητάς τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τις παραπάνω
δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αµετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας.
Άρθρο 58
Συµµετοχή σε Ταµεία
Οι λειτουργοί του ΝΣΚ µετέχουν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), µε τους ίδιους όρους
που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς των αντίστοιχων
βαθµών.
Άρθρο 59
Ατοµικοί φάκελοι - Μητρώο
1. Για κάθε λειτουργό του ΝΣΚ τηρείται από την Κεντρική
Υπηρεσία ατοµικός φάκελος, σε ηλεκτρονική ή σε φυσική µορφή,
στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που
αναφέρονται στον διορισµό και στην προσωπική και υπηρεσιακή
του κατάσταση, οι εκθέσεις των επιθεωρητών, οι πειθαρχικές και
ποινικές διώξεις και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά µε
αυτές. Σε κάθε ατοµικό φάκελο περιέχεται και κατάσταση στην
οποία αναγράφονται περιληπτικά η µόνιµη διεύθυνση κατοικίας,
η οικογενειακή κατάσταση, τα προσόντα, τα στοιχεία του διορισµού, οι µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης, οι πειθαρχικές ποινές και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στην υπηρεσιακή
τους δραστηριότητα.
2. Επιτρέπεται να λαµβάνουν γνώση του φακέλου, εκτός από
τον ίδιο τον λειτουργό, ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Πρόεδρος
του ΝΣΚ και, στο πλαίσιο εξέτασης υπόθεσης που αφορά στον
συγκεκριµένο λειτουργό, τα µέλη του οικείου υπηρεσιακού και
πειθαρχικού συµβουλίου, οι οριζόµενοι εισηγητές στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, οι πειθαρχικοί ανακριτές, οι διενεργούντες
Ένορκη Διοικητική Εξέταση και οι επιθεωρητές. Δεν επιτρέπεται
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η ανακοίνωση στοιχείων του φακέλου σε άλλα πρόσωπα.
3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται και
άλλα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους ατοµικούς φακέλους
και στο µητρώο και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την τήρησή
τους.
Άρθρο 60
Μισθός
1. Η αξίωση του λειτουργού του ΝΣΚ για λήψη του µισθού
του αρχίζει: α) σε περίπτωση διορισµού ή αναδιορισµού ή επανόδου στα καθήκοντά του από την κατάσταση της διαθεσιµότητας ή της αργίας, από την ηµεροµηνία ανάληψης των
καθηκόντων του, σύµφωνα µε την οικεία έκθεση εµφάνισης, β)
σε περίπτωση προαγωγής του, από τη δηµοσίευση της σχετικής
πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Δεν οφείλεται µισθός για το χρονικό διάστηµα, κατά το
οποίο ο λειτουργός του ΝΣΚ, µε υπαιτιότητά του, δεν παρέχει
υπηρεσία.
3. Στην περίπτωση της παρ. 2, πέρα από την τυχόν πειθαρχική
ευθύνη του λειτουργού, ο µισθός περικόπτεται µε πράξη του
Προέδρου του ΝΣΚ. Ο Πρόεδρος, πριν προβεί στην έκδοση της
πράξης, καλεί τον λειτουργό του ΝΣΚ να εκφράσει γραπτά τις
απόψεις του, ενώ µπορεί να τάσσει σε αυτόν προθεσµία για την
εκτέλεση της υπηρεσίας ή την περαίωση της εκκρεµότητας. Η
πράξη περικοπής τίθεται στον ατοµικό φάκελο του λειτουργού
του ΝΣΚ και συνεκτιµάται για την προαγωγή του.
4. Κατά της πράξης περικοπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηλεκτρονική επίδοσή της στον ενδιαφερόµενο
λειτουργό, χωρίς να αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεσή της. Το Συµβούλιο αποφαίνεται αµετάκλητα και, αν κάνει
δεκτή την προσφυγή, εξαφανίζει την πράξη περικοπής και η
πράξη αυτή αφαιρείται από τον ατοµικό φάκελο του λειτουργού
και δεν λαµβάνεται υπόψη για την προαγωγή του, ενώ διατάσσεται η απόδοση του µισθού που περικόπηκε.
5. Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας οριστικής παύσης
του λειτουργού του ΝΣΚ, λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, καταβάλλεται ο µισθός ενέργειας ή διαθεσιµότητας, ως
τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, όχι όµως πέρα από έξι (6)
µήνες από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της διαθεσιµότητας, εντός της οποίας το αρµόδιο όργανο υποχρεούται να έχει
ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.
6. Για τη µετακίνηση των λειτουργών του ΝΣΚ προς εκτέλεση
υπηρεσίας, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση, που εκκαθαρίζονται µε απόφαση του Προέδρου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
7. Η αξίωση καταβολής του µισθού παύει από τη λύση της
δηµόσιας υπηρεσιακής σχέσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 61
Δικαστικές διακοπές - Άδειες
1. Κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών, οι λειτουργοί
του ΝΣΚ απολαύουν διακοπές, που καθορίζονται χρονικά µε
πράξη της Ολοµέλειας του ΝΣΚ που εκδίδεται µέχρι το τέλος
Μαΐου κάθε έτους. Ο χρόνος των διακοπών λειτουργού του ΝΣΚ,
µπορεί, µε απόφαση του Προέδρου, να περιορίζεται, διακόπτεται
ή µεταβάλλεται, εάν συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες και, ιδίως, όταν παρίσταται ανάγκη επείγοντος χειρισµού ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης που δεν µπορεί, κατά την κρίση του
Προέδρου, να αντιµετωπισθεί από τους ήδη υπηρετούντες λειτουργούς του ΝΣΚ ή πρόκειται περί υπόθεσης, που, λόγω του
επείγοντος και της σοβαρότητάς της, επιβάλλεται, για την προστασία των συµφερόντων του Δηµοσίου, να την χειριστεί ο λειτουργός του ΝΣΚ, που έχει αναµειχθεί ήδη στον χειρισµό της.
2. Κατ’ εξαίρεση, µετά από αίτηση του λειτουργού του ΝΣΚ,
µπορεί, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, εφόσον συντρέχει
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σπουδαίος λόγος και το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας,
να του χορηγηθεί άδεια: α) µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες, αν έχει
δηµόσια υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) µηνών και β) µέχρι έναν
(1) µήνα, αν έχει δηµόσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Η άδεια αυτή χορηγείται, ολόκληρη ή τµηµατικά, κάθε ηµερολογιακό έτος. Δεν χορηγείται η παραπάνω άδεια, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις: α) κατά τους µήνες των
δικαστικών διακοπών, καθώς και έναν µήνα πριν και µετά από
αυτές, β) στον λειτουργό του ΝΣΚ στον οποίο έχει κοινοποιηθεί
πράξη µετάθεσης ή προαγωγής ή ο οποίος βρίσκεται υπό υπηρεσιακή µετακίνηση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα
του θέση. Η έναρξη της παραπάνω άδειας µπορεί, µε απόφαση
του Προέδρου του ΝΣΚ, να αναβάλλεται, να διακόπτεται ή να
ανακαλείται αν συντρέχει εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη ή
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου.
3. Αν ο λειτουργός υπερβεί αδικαιολόγητα την άδεια που του
χορηγήθηκε, στερείται τις αποδοχές του για τις αντίστοιχες ηµέρες, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 60, ανεξάρτητα
από την πειθαρχική του ευθύνη.
4. Στους λειτουργούς του ΝΣΚ µπορεί, ύστερα από αίτησή
τους και απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, να χορηγείται
ειδική κανονική άδεια, χωρίς τις αποδοχές της οργανικής θέσης
τους και για χρονικό διάστηµα τριών ετών, προκειµένου να αναλάβουν θέση σε διεθνή όργανα και οργανισµούς, σε υπηρεσίες
ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί στο πλαίσιο αυτής,
για παροχή υπηρεσιών µε οποιαδήποτε σχέση. Με την ίδια διαδικασία, η άδεια αυτή µπορεί να παρατείνεται. Ο χρόνος της
άδειας θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, ο λειτουργός του
ΝΣΚ: α) διατηρείται στην υπηρεσία, ως υπεράριθµος, β) η θέση
του θεωρείται κενή και συµπληρώνεται, γ) υποχρεούται να καταβάλει όλες τις κρατήσεις και τις εισφορές για τα ασφαλιστικά ταµεία µε βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στον
βαθµό της οργανικής του θέσης.
Άρθρο 62
Αναρρωτική άδεια - Άδεια µητρότητας, ανατροφής τέκνου
και άδεια πατρότητας - Περίθαλψη
1. Στους λειτουργούς του ΝΣΚ που ασθενούν ή έχουν ανάγκη
ανάρρωσης, χορηγείται από τον Πρόεδρο αναρρωτική άδεια, µε
πλήρεις αποδοχές.
2. Για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο χορήγησης
και τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας, καθώς και για τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Σε ειδικές
περιπτώσεις και ιδίως σε επαναλαµβανόµενα αιτήµατα χορήγησης αναρρωτικών αδειών, η άδεια µπορεί να χορηγείται µόνο
µετά από θετική γνωµάτευση Τριµελούς Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται µετά από µελέτη των στοιχείων του ιατρικού φακέλου
του αιτούντος λειτουργού του ΝΣΚ. Η Επιτροπή συγκροτείται
κατά περίπτωση, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και αποτελείται από ιατρούς δηµόσιου νοσοκοµείου, µε βαθµό τουλάχιστον Επιµελητή Α’, που προτείνονται µε τους αναπληρωµατικούς
τους, από τον Διοικητή του νοσοκοµείου.
3. Στις λειτουργούς του ΝΣΚ στις οποίες εφαρµόζονται µέθοδοι ιατρικά υποβοηθούµενης τεκνοποιίας του ν. 3305/2005 (Α’
17) χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιµων ηµερών, µε πλήρεις
αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση ιατρού και του διευθυντή της
µονάδας της ιατρικά υποβοηθούµενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).
4. Στις λειτουργούς του ΝΣΚ που κυοφορούν χορηγείται
άδεια µητρότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα, ενώ στους άνδρες λειτουργούς χορηγείται άδεια πατρότητας, κατά τα οριζόµενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που προβλέπεται στην παρ. 15 του άρθρου 122. Στους
λειτουργούς του ΝΣΚ χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.
5. Οι αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς έχουν υποχρέωση, κατά τις
κείµενες διατάξεις, να παρέχουν νοσοκοµειακή, ιατρική και φαρ-
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µακευτική περίθαλψη, καθώς και να καταβάλλουν τα έξοδα κηδείας των λειτουργών του ΝΣΚ, των συζύγων ή συµβίων αυτών
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (A’ 181) και των
τέκνων τους.
Άρθρο 63
Εκπαιδευτική άδεια
1. Επιτρέπεται η χορήγηση στους λειτουργούς του ΝΣΚ ετήσιας εκπαιδευτικής άδειας για την πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήµιο της αλλοδαπής, η διάρκεια της
οποίας µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµη έτος, σε περίπτωση συνδροµής σπουδαίου λόγου, ιδίως αιτιολογηµένης ανάγκης συµπλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Σε κάθε
λειτουργό δύναται να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, µόνο µία
φορά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο ΝΣΚ. Εκπαιδευτική άδεια δεν χορηγείται µετά τη συµπλήρωση του τεσσαρακοστού πέµπτου (45ου) έτους της ηλικίας. Ο περιορισµός της
ηλικίας δεν ισχύει για εκείνους που λαµβάνουν υποτροφία από
εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυµα της αλλοδαπής.
2. Ο αριθµός των χορηγούµενων εκπαιδευτικών αδειών ανά
έτος, δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις (3). Εντός δέκα (10) ηµερών από τον ορισµό του αριθµού των εκπαιδευτικών αδειών, ο
Πρόεδρος του ΝΣΚ, µε απόφασή του, καθορίζει τους τοµείς δικαίου που θα αφορούν οι µεταπτυχιακές σπουδές και τάσσει
προθεσµία εντός της οποίας οι λειτουργοί θα υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους.
3. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, σε λειτουργό του ΝΣΚ που αποδεικνύει ότι έχει γίνει
δεκτός σε αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών.
4. Ο λειτουργός στον οποίο χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια
οφείλει να αναφέρει µε δήλωσή του, στη Γραµµατεία του ΝΣΚ,
την ηµεροµηνία εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, την έναρξη
της εκπαίδευσής του, καθώς και τη διεύθυνση της διαµονής του.
Οφείλει, επίσης, στο τέλος κάθε εξαµήνου, να υποβάλλει στον
Πρόεδρο του ΝΣΚ λεπτοµερή έκθεση για την πορεία της εκπαίδευσής του, µε συνηµµένα τα σχετικά αποδεικτικά.
5. Στον λειτουργό του ΝΣΚ που λαµβάνει εκπαιδευτική άδεια
παρέχονται οι αποδοχές της οργανικής του θέσης και επιπλέον
ποσό ίσο µε τον βασικό του µισθό, καθώς και τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Στην περίπτωση που στον λειτουργό έχει χορηγηθεί υποτροφία
από δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, το παραπάνω επιπλέον ποσό καταβάλλεται µειωµένο, κατά
το ποσό της υποτροφίας.
6. Η εκπαιδευτική άδεια ανακαλείται µε απόφαση του Προέδρου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου:
α) αν ο λειτουργός δεν υποβάλλει έγκαιρα την έκθεση της
παρ. 4,
β) αν ο λειτουργός δεν παρουσιάζει την αναµενόµενη επίδοση,
γ) αν το επιβάλλουν ανυπέρβλητες υπηρεσιακές ανάγκες και
δ) αν ο λειτουργός υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωµα.
Η ανακλητική απόφαση εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων της ανάκλησης. Σε περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας για
κάποιον από τους παραπάνω υπό περ. α’, β’ και δ’ λόγους, ο λειτουργός υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή των χρηµατικών
ποσών που έλαβε επιπλέον των τακτικών αποδοχών του και των
εξόδων µετάβασης και επιστροφής, το δε συνολικά επιστρεπτέο
ποσό προσδιορίζεται στην ανακλητική απόφαση. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ).
7. Ο Υπουργός Οικονοµικών ή ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορούν
να αναθέτουν σε λειτουργό που έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια
τη µελέτη ή την έρευνα ζητηµάτων που αφορούν στη σχετική µε
αρµοδιότητες του Υπουργείου Οικονοµικών ή του ΝΣΚ νοµοθεσία, ή άλλων ειδικών θεµάτων.
8. Ο λειτουργός του ΝΣΚ που έλαβε εκπαιδευτική άδεια είναι

υποχρεωµένος µετά την επιστροφή του να υπηρετήσει για χρόνο
τετραπλάσιο του χρόνου της αδείας του. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να επιστρέψει εντός τριµήνου έντοκα στο Δηµόσιο τις επιπλέον αποδοχές που έλαβε
κατά τον χρόνο της άδειας, καθώς και τα έξοδα µετάβασης και
επιστροφής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
9. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της εκπαιδευτικής άδειας, ο λειτουργός του ΝΣΚ, πέρα από την πειθαρχική ευθύνη, στερείται τις αποδοχές του για τις ηµέρες της υπέρβασης
κατά τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 60.
10. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται,
µετά από πρόσκληση λειτουργών του ΝΣΚ για εκδήλωση ενδιαφέροντος και σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
µπορεί να αποστέλλονται στην αλλοδαπή λειτουργοί του ΝΣΚ για
συµµετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεµιναρίων σε εξειδικευµένα θέµατα. Στην περίπτωση αυτή, η απουσία του λειτουργού από τα καθήκοντά του, δεν δύναται να
υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα ανά έτος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 64
Μονιµοποίηση Δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων
1. Οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι µονιµοποιούνται και
προάγονται στον βαθµό του Δικαστικού Πληρεξούσιου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από προηγούµενη σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η γνωµοδότηση
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου προκαλείται µε ερώτηµα του
Υπουργού, µετά τη συµπλήρωση διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. Δεν υπολογίζεται το διάστηµα κατά το οποίο ο/η δόκιµος/η
έλαβε εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης, λοχείας
ή ανατροφής τέκνου. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ορίζει Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως εισηγητή, ο οποίος υποβάλλει εισήγηση
στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, όπου λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθεώρησης, η έγγραφη γνώµη του Προϊσταµένου των δοκίµων, το ήθος, η επιστηµονική κατάρτιση, η φιλοπονία που
επέδειξαν, καθώς και η ικανότητα και καταλληλότητά τους να ανταποκριθούν µε επάρκεια στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις
του λειτουργού του ΝΣΚ.
2. Αν το Συµβούλιο κρίνει ότι ο δόκιµος δεν πρέπει να µονιµοποιηθεί σε Δικαστικό Πληρεξούσιο, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή έλλειψης ήθους, γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα για την
απόλυσή του από την υπηρεσία, για την οποία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
3. Εφόσον κριθούν ικανοί για την προαγωγή και µονιµοποίησή
τους, οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι κατατάσσονται σύµφωνα µε τη σειρά της επιτυχίας τους στον διαγωνισµό. Οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, που η δοκιµαστική υπηρεσία τους
παρατάθηκε κατά ίσο χρόνο µε αυτόν που έλαβαν άδεια, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, κρίνονται αµέσως µετά τη
συµπλήρωση της παράτασης και εφόσον κριθούν ικανοί για προαγωγή και µονιµοποίηση, κατατάσσονται αναδροµικά σύµφωνα
µε τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισµό.
4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφασή του, να παρατείνει τη δοκιµαστική υπηρεσία Δοκίµου
Δικαστικού Πληρεξουσίου, µέχρι και ένα (1) έτος, αν κρίνει ότι
δεν είναι ικανός να προαχθεί σε Δικαστικό Πληρεξούσιο. Μετά
την πάροδο του πρόσθετου χρονικού διαστήµατος, τηρείται η
διαδικασία του δεύτερου έως και τετάρτου εδαφίου της παρ. 1
και το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αποφασίζει, είτε για τη µονιµοποίηση και προαγωγή του, είτε για την απόλυσή του για την οποία
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση
µονιµοποίησης κατά την παρούσα, η προαγωγή δεν έχει αναδροµική ισχύ και η κατάταξη γίνεται µετά τον τελευταίο Δικαστικό
Πληρεξούσιο στην επετηρίδα. Εφόσον µετά το πρόσθετο χρονικό διάστηµα κρίνονται περισσότεροι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, αυτοί κατατάσσονται µετά τον τελευταίο Δικαστικό
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Πληρεξούσιο της επετηρίδας χωρίς να µεταβάλλεται η µεταξύ
τους κατάταξη, όπως αυτή διαµορφώθηκε από τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισµό.
Άρθρο 65
Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ
1. Για την προαγωγή λειτουργού του ΝΣΚ σε ανώτερο βαθµό
απαιτούνται: α) η ύπαρξη κενής θέσης στον ανώτερο βαθµό,
εφόσον οι θέσεις είναι οργανικά διακεκριµένες, β) η συµπλήρωση του νόµιµου χρόνου παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό.
Στον χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας, διαθεσιµότητας, προσωρινής παύσης και αδικαιολόγητης αποχής από τα
καθήκοντα, για την οποία επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική
ποινή, γ) η συνδροµή των ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για τον ανώτερο βαθµό.
2. Σε Πρόεδρο του ΝΣΚ, προάγεται Αντιπρόεδρος ή Νοµικός
Σύµβουλος, που έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας
στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου και σε Αντιπρόεδρο του
ΝΣΚ, προάγεται ο Νοµικός Σύµβουλος, που έχει τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου.
3. Σε Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, προάγεται Πάρεδρος
που έχει έξι (6) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό αυτό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, είναι ο λειτουργός να έχει υπηρετήσει στον βαθµό του Παρέδρου σε υπηρεσιακή µονάδα της
Αθήνας ή του Πειραιά για τουλάχιστον δυο (2) έτη πριν την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού ερωτήµατος και δύο (2) τουλάχιστον έτη στην επαρχία, σε οποιονδήποτε βαθµό.
4. Σε Πάρεδρο του ΝΣΚ, προάγεται Δικαστικός Πληρεξούσιος
Α’, που έχει πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό
του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’.
5. Σε Δικαστικό Πληρεξούσιο Α’, προάγεται Δικαστικός Πληρεξούσιος που έχει επτά (7) έτη συνολικής υπηρεσίας, στην
οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του Δοκίµου Δικαστικού
Πληρεξούσιου.
6. Η προαγωγή στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων πραγµατοποιείται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, το οποίο,
ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών, επιλέγει τους
προακτέους, µεταξύ εκείνων που έχουν τα νόµιµα προσόντα.
7. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ, µέχρι και τον βαθµό
του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου προκαλείται µε ερώτηµα του Υπουργού,
µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την κένωση της θέσης και
η προαγωγή ανατρέχει στη λήξη της δίµηνης αυτής προθεσµίας,
εκτός αν η προαγωγή συντελεστεί νωρίτερα.
8. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους γίνεται κατ` απόλυτη εκλογή. Κρίνονται ως κατ’ απόλυτη εκλογή προακτέοι, µεταξύ εκείνων, που
έχουν τα τυπικά προσόντα, τα µέλη που συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθµό τα προσόντα:
α) ήθους και κοινωνικής παράστασης,
β) σθένους και υπηρεσιακής συµπεριφοράς,
γ) επιστηµονικής κατάρτισης,
δ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των
υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των
δικογράφων,
ε) επιµέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,
στ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεµοτήτων και ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρµογής σε πιθανά
νέα και πρόσθετα καθήκοντα.
Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και σύγκριση µεταξύ τους, συνεκτιµώµενης της εξοικείωσης και της ευχέρειας
χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επιλέγονται οι λειτουργοί που προάγονται για την κάλυψη των κενών θέσεων των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους.
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9. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθµό του Παρέδρου γίνεται κατ` εκλογή µεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα µε βάση:
α) το ήθος και την κοινωνική παράσταση,
β) το σθένος και την υπηρεσιακή συµπεριφορά,
γ) την επιστηµονική κατάρτιση,
δ) την κρίση, αντίληψη και ικανότητα στην κατανόηση των
υποθέσεων, ικανότητα στη διατύπωση των εισηγήσεων και των
δικογράφων,
ε) την επιµέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση,
στ) την ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεµοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρµογής σε πιθανά
νέα και πρόσθετα καθήκοντα Για την προαγωγή συνεκτιµάται η
πολύ καλή εξοικείωση και ευχέρεια των υποψηφίων στη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
10. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθµό του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’, γίνεται κατ’ εκλογή µεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα µε βάση:
α) το ήθος και την κοινωνική παράσταση,
β) το σθένος και την υπηρεσιακή συµπεριφορά,
γ) την επιστηµονική κατάρτιση,
δ) την κρίση, αντίληψη και ικανότητα στην κατανόηση των
υποθέσεων, ικανότητα στη διατύπωση των εισηγήσεων και των
δικογράφων,
ε) την επιµέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση,
στ) την ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεµοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρµογής σε πιθανά
νέα και πρόσθετα καθήκοντα.
Είναι δυνατή η προαγωγή στον παραπάνω βαθµό και όταν ο
κρινόµενος αξιολογείται σε ένα µόνο από τα παραπάνω κριτήρια
από (β) έως (στ), µε βαθµό καλό. Για την προαγωγή συνεκτιµάται
η πολύ καλή εξοικείωση και ευχέρεια των υποψηφίων στη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
11. Για την εκτίµηση των ουσιαστικών προσόντων των κρινόµενων, λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθεώρησης, οι ατοµικοί
φάκελοι, οι περικοπές µισθού των παρ. 2 και 3 του άρθρου 60
και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
12. Μη προακτέος κρίνεται ο λειτουργός στον οποίο έχουν
επιβληθεί τελεσίδικα τουλάχιστον δυο (2) πειθαρχικές ποινές των
περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 84 την τελευταία πενταετία.
13. Μετά τη δηµοσίευση της πράξης προαγωγής τους και
µέχρι την τοποθέτησή τους, οι λειτουργοί του ΝΣΚ ασκούν τα
καθήκοντα της θέσης και του προηγούµενου βαθµού τους.
Άρθρο 66
Αποχή από προαγωγή
Εφόσον εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη κατά του κρινόµενου για
προαγωγή Δόκιµου Δικαστικού Πληρεξουσίου, Δικαστικού Πληρεξουσίου, Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ και Παρέδρου ΝΣΚ και
µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για τη δίωξη αυτή, το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο απέχει από την κρίση. Αν ο διωκόµενος
απαλλαγεί τελεσίδικα, το Συµβούλιο, εφόσον τον κρίνει προακτέο, τον προάγει αναδροµικά και τον αποκαθιστά στη σειρά
αρχαιότητάς του. Αν δεν υπάρχει κενή θέση στον βαθµό που
προάγεται, παραµένει υπεράριθµος και καταλαµβάνει την πρώτη
θέση του βαθµού αυτού που θα κενωθεί.
Άρθρο 67
Προσφυγή για παράλειψη από προαγωγή
1. Το πρακτικό γνωµοδότησης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
για µη προαγωγή Δόκιµου Δικαστικού Πληρεξουσίου ή Δικαστικού
Πληρεξούσιου ή Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ ή Παρέδρου στον
επόµενο βαθµό κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος µπορεί να καταθέσει προσφυγή στην Πλήρη Ολοµέλεια, µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες. Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του ΝΣΚ, η δε προθεσµία άσκησής της, καθώς και η άσκηση
αυτής αναστέλλουν την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας
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και την έκδοση της απόφασης για προαγωγή, κατά το µέρος που
θίγεται η σειρά αρχαιότητας αυτού που παραλείφθηκε.
2. Κατά την συζήτηση στην Ολοµέλεια καλείται ο προσφεύγων για ακρόαση και παροχή διευκρινίσεων.
3. Τα µέλη και ο εισηγητής του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, που
εξέδωσε τη γνωµοδότηση που προσβλήθηκε, καθώς και όσοι
άσκησαν καθήκοντα επιθεωρητών ή προϊσταµένου του προσφεύγοντος, δεν κωλύονται να συµµετάσχουν, για τον λόγο αυτό,
στην Ολοµέλεια.
4. Εφόσον γίνει δεκτή η προσφυγή, η Πλήρης Ολοµέλεια ακυρώνει ή µεταρρυθµίζει το πρακτικό γνωµοδότησης του Υπηρεσιακού Συµβούλιου και ακολουθείται η περαιτέρω διοικητική
διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 68
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Μετακινήσεις
1. Οι τοποθετήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ που διορίζονται
ή προάγονται διενεργούνται µε απόφαση του Προέδρου.
2. Οι µετακινήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ από µία υπηρεσιακή µονάδα του ΝΣΚ σε άλλη, εντός της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διενεργούνται
µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ.
3. Οι µεταθέσεις των λειτουργών του ΝΣΚ, διενεργούνται µε
απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ µετατίθενται: α) Με αίτησή τους και εφόσον το
επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, β) χωρίς αίτησή τους, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες και γ) όταν από την συµπεριφορά του λειτουργού του ΝΣΚ ή τον τρόπον εκτέλεσης των
καθηκόντων του, προκαλούνται προβλήµατα που δυσχεραίνουν
την οµαλή λειτουργία της υπηρεσίας.
4. Μετάθεση λειτουργού, χωρίς αίτησή του, γίνεται µόνο µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου κατά της οποίας ασκείται αίτηση ανάκλησης ενώπιον της
Ολοµέλειας του ΝΣΚ, για σπουδαίο λόγο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του ΝΣΚ µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την τηλεφωνική ή µέσω της προσωπικής υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ειδοποίηση του µετατιθέµενου, στην οποία προβαίνει ο Γραµµατέας του ΝΣΚ. Αν η
µετάθεση γίνεται για λόγους που αφορούν στην περ. γ’ της παρ.
3, απαιτείται να έχει προηγηθεί έγγραφη κλήση του σε ακρόαση
ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
5. Κριτήρια µετάθεσης αποτελούν κατά σειρά, οι υπηρεσιακές ανάγκες, η αρχαιότητα, µε προτίµηση µετάθεσης του νεότερου έναντι του αρχαιότερου, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε
περιφερειακή µονάδα, η τυχόν αίτηση προτίµησης ή αίτηση αµοιβαίας µετάθεσης και η ατοµική και οικογενειακή κατάσταση του
λειτουργού.
6. Για τις τακτικές µεταθέσεις, που υλοποιούνται στην έναρξη
του δικαστικού έτους, οι λειτουργοί καλούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία ΝΣΚ, µέχρι τις 15 Μαρτίου, αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος µετάθεσης. Μέχρι το τέλος Μαρτίου,
ανακοινώνονται στους λειτουργούς του ΝΣΚ τα πιθανά προς κάλυψη κενά σε υπηρεσιακές µονάδες εκτός Αθηνών και Πειραιά
και µέχρι τις 15 Απριλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις µετάθεσης.
Για τις έκτακτες µεταθέσεις, ανακοινώνεται σε όλους τους λειτουργούς του ΝΣΚ, µέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η κενή θέση που πρόκειται να καλυφθεί και δίνεται
σύντοµη προθεσµία υποβολής αίτησης προτίµησης.
7. Δηµόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητης
Αρχής ή ΟΤΑ, σύζυγος ή συµβίος/α κατά την έννοια του άρθρου
1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), λειτουργού του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, µετατίθεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από αίτησή του στην περιφέρεια του Γραφείου
όπου υπηρετεί ο σύζυγός του ή ο συµβίος ή η συµβία του κατά
την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015, εφόσον υπάρχει κενή
θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.

Άρθρο 69
Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή
Η µετάβαση εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή λειτουργού του
ΝΣΚ για αντιµετώπιση υπηρεσιακής ανάγκης µέχρι δέκα (10)
ηµέρες τον µήνα, γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ
και άνω των δέκα (10) ηµερών τον µήνα, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή του Προέδρου ή Διοικητή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής, των οποίων το ΝΣΚ διεξάγει τη νοµική υπηρεσία.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικείου
Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής.
Άρθρο 70
Αποσπάσεις
1. Επιτρέπεται η απόσπαση λειτουργών του ΝΣΚ από µία υπηρεσιακή µονάδα σε άλλη, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προέδρου, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου για την
αντιµετώπιση σοβαρής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης. Η
διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί η απόσπαση να παραταθεί για άλλους έξι (6) µήνες.
2. Κατά της απόφασης απόσπασης, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίησή της, αίτηση ανάκλησης
στον Πρόεδρο του ΝΣΚ για σπουδαίο λόγο που αναστέλλει την
εκτέλεση της απόφασης. Για την αίτηση, αποφασίζουν εντός
τριηµέρου ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και οι δύο (2) αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ ως συλλογικό όργανο.
3. Νέα απόσπαση του ίδιου λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν
περάσουν τρία (3) χρόνια από την πρώτη, ανεξάρτητα από τον
βαθµό που είχε όταν αποσπάστηκε.
4. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της απόσπασης, ο λειτουργός του ΝΣΚ επανέρχεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά στη θέση
του.
5. Λειτουργοί του ΝΣΚ, µε βαθµό τουλάχιστον Δικαστικού
Πληρεξουσίου Α’, µπορούν να αποσπώνται σε Υπουργείο για
εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και µετά
από γνώµη του Προέδρου του ΝΣΚ, κατά παρέκκλιση γενικών και
ειδικών διατάξεων για τις αποσπάσεις που ισχύουν κάθε φορά.
Η απόσπαση δεν µπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη και µπορεί να
παραταθεί για µια ακόµη διετία.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση λειτουργών του
ΝΣΚ, µε βαθµό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ για την
ανάληψη καθηκόντων στις Μόνιµες Ελληνικές Αντιπροσωπείες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης ή σε
όργανα, οργανισµούς, µονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και οποιουδήποτε άλλου
διεθνούς οργάνου ή οργανισµού. Ο χρόνος της απόσπασης δεν
µπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο
χρόνος απόσπασης µπορεί να παραταθεί για µία ακόµη διετία.
Σε κάθε περίπτωση, η απόσπαση σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη στο σύνολο
του υπηρεσιακού βίου του λειτουργού του ΝΣΚ και µπορεί να
διακόπτεται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της για σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες ή για λόγους που ανάγονται σε πληµµελή
άσκηση των καθηκόντων του αποσπασθέντος.
7. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια και δεν επηρεάζει δυσµενώς
την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των λειτουργών.
Άρθρο 71
Εµφάνιση
1. Λειτουργοί του ΝΣΚ που τοποθετούνται, µετατίθενται, αποσπώνται ή επανέρχονται στην Υπηρεσία, οφείλουν µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου ή τη
λήξη της απόσπασής τους να βρίσκονται στη θέση τους. Ο Πρό-
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εδρος του ΝΣΚ, έχει δικαίωµα να συντέµνει την προθεσµία αυτή
στις πέντε (5) ηµέρες. Για την εµφάνιση συντάσσεται έκθεση από
το Γραφείο όπου παρουσιάζεται ο λειτουργός του ΝΣΚ, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του
ΝΣΚ.
2. Αν ο λειτουργός του ΝΣΚ δεν εµφανιστεί στη θέση του αδικαιολόγητα, µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, στερείται τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ηµέρες απουσίας του, ανεξάρτητα
από την πειθαρχική του ευθύνη, µε ανάλογη εφαρµογή των παρ.
2 και 3 του άρθρου 60.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΓΙΑ
Άρθρο 72
Διαθεσιµότητα
1. Λειτουργός του ΝΣΚ που έχει τρία (3) έτη τουλάχιστον πραγµατική δηµόσια υπηρεσία τίθεται, αυτεπάγγελτα ή µε αίτησή του,
σε διαθεσιµότητα λόγω ασθένειας, όταν αυτή παρατείνεται πέρα
από τον µέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας που ισχύει για τους
διοικητικούς υπαλλήλους, εφόσον κρίνεται από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή ως ιάσιµη. Η διαθεσιµότητα αρχίζει από τη λήξη
της αναρρωτικής άδειας και δεν µπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος
και για τα δυσίατα νοσήµατα τα δύο (2) έτη.
2. Η θέση σε διαθεσιµότητα και η επάνοδος στην υπηρεσία
γίνονται µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ που εκδίδεται µετά
από γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Κατά το τελευταίο δίµηνο, πριν από τη λήξη του ανώτατου
ορίου διαθεσιµότητας, η αρµόδια κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα Επιτροπή υποχρεούται, ύστερα από ερώτηµα
του Προέδρου του ΝΣΚ, να γνωµοδοτήσει για την ικανότητα του
λειτουργού του ΝΣΚ να επανέλθει αµέσως στα καθήκοντά του.
Αν η Επιτροπή γνωµατεύσει αρνητικά, ο λειτουργός του ΝΣΚ
απολύεται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το άρθρο 103.
4. Λειτουργός του ΝΣΚ µπορεί να παραπεµφθεί για εξέταση
στην αρµόδια υγειονοµική Επιτροπή, ύστερα από αίτησή του ή
αυτεπάγγελτα και πριν από τον χρόνο λήξης της διαθεσιµότητας.
Στην περίπτωση αυτή, αν η Επιτροπή γνωµατεύσει αρνητικά σχετικά µε την ικανότητα του λειτουργού του ΝΣΚ να επανέλθει αµέσως στα καθήκοντά του, αυτός απολύεται υποχρεωτικά µε τη
λήξη του χρόνου της διαθεσιµότητας.
5. Στον λειτουργό του ΝΣΚ που τέθηκε σε διαθεσιµότητα
λόγω νόσου, καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου
των αποδοχών του. Ο χρόνος διαθεσιµότητας δεν λαµβάνεται
υπόψη για µισθολογική εξέλιξη.
Άρθρο 73
Αργία
1. Λειτουργός του ΝΣΚ που στερήθηκε την προσωπική του
ελευθερία µε ένταλµα προσωρινής κράτησης, µε βούλευµα ή µε
δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε προσωρινά από τις
φυλακές, τίθεται αυτοδίκαια σε κατάσταση αργίας και εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών. Αν
εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία.
2. Ο λειτουργός του ΝΣΚ µπορεί να τεθεί σε προσωρινή
αργία, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται
ύστερα από γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µέχρι
και τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους ή του Πειθαρχικού Συµβουλίου για βαθµό ανώτερο του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, αν εκκρεµεί εναντίον του ποινική δίωξη για
έγκληµα που µπορεί να επισύρει την οριστική παύση ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα που µπορεί να επισύρει την ποινή της
οριστικής παύσης. Για τη λήξη της προσωρινής αργίας εκδίδεται
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από γνωµοδότηση
του παραπάνω Συµβουλίου.
3. Η προσωρινή αργία της παρ. 2 αρχίζει ή λήγει από την ηλεκτρονική επίδοση στον ενδιαφερόµενο της απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών.
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4. Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης για τη λήξη της αργίας,
αν εκδοθεί αµετάκλητη απαλλακτική δικαστική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ευρισκόµενος σε αργία
επανέρχεται αυτοδίκαια. Επίσης επανέρχεται αυτοδίκαια στην
υπηρεσία, αν καταδικάστηκε αµετάκλητα για έγκληµα ή τιµωρήθηκε τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα που δεν συνεπάγονται την οριστική παύση από την υπηρεσία. Στις περιπτώσεις
αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
5. Στον λειτουργό που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του και ο χρόνος αργίας δεν λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική του εξέλιξη. Το υπόλοιπο µισό
των αποδοχών του αποδίδεται µε απόφαση του αρµόδιου, κατά
την παρ. 2, Συµβουλίου, αν ο λειτουργός απαλλαγεί αµετάκλητα
από την κατηγορία, ενώ είναι δυνατόν να του αποδοθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ίδιου Συµβουλίου, αν καταδικαστεί για
έγκληµα ή τιµωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωµα που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή
της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστηµα της αργίας αναζητούνται
ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 74
Σύνθεση και στόχοι Γραφείου Επιθεώρησης
1. Η επιθεώρηση των Γραφείων και των λειτουργών του ΝΣΚ
ενεργείται από το Γραφείο Επιθεώρησης του άρθρου 18. Το Γραφείο Επιθεώρησης στελεχώνεται από έναν (1) Αντιπρόεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Προϊστάµενο µε αναπληρωτή του οµοιόβαθµο λειτουργό του ΝΣΚ και από τρεις (3) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται για τριετή
θητεία, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, µετά από γνώµη
της Πλήρους Ολοµέλειας. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,
τα τακτικά µέλη του Γραφείου µπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να απαλλαχθούν από κάθε άλλη υπηρεσία, εκτός από
τη συµµετοχή τους στα Τµήµατα και στην Ολοµέλεια του ΝΣΚ.
2. Αποστολή του Γραφείου Επιθεώρησης είναι η διενέργεια
τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των λειτουργών και η αξιολόγηση των υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ, µε σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας αυτού.
3. Το Γραφείο Επιθεώρησης:
α) ελέγχει την υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που τίθενται ανά έτος ή ανά διετία από τον Πρόεδρο του
ΝΣΚ, µε σχετική απόφασή του,
β) παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών µονάδων, των λειτουργών του ΝΣΚ και των εξωτερικών
συνεργατών του,
γ) τηρεί στοιχεία για τον αριθµό, το είδος και τη σοβαρότητα
των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που χειρίζεται το ΝΣΚ,
δ) διενεργεί, µετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του
ΝΣΚ και για το επιθεωρούµενο διάστηµα που ορίζεται από αυτήν,
επιθεώρηση των Παρέδρων, των Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’,
των Δικαστικών Πληρεξουσίων και των Δοκίµων Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.
Άρθρο 75
Καθήκοντα και αρµοδιότητες του Προϊσταµένου
του Γραφείου Επιθεώρησης
Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Επιθεώρησης:
α) Διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του Γραφείου και καθοδηγεί τα µέλη και το διοικητικό προσωπικό του για
την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους,
β) καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, στις
αρχές κάθε έτους, τον ετήσιο προγραµµατισµό του έργου του
Γραφείου,
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γ) εποπτεύει την υλοποίηση του έργου του Γραφείου, µε
βάση τον ετήσιο προγραµµατισµό και υποβάλλει στον Πρόεδρο
του ΝΣΚ σύντοµη ενηµερωτική έκθεση στις 31 Δεκεµβρίου και
30 Ιουνίου κάθε δικαστικού έτους, για την πορεία του έργου του
Γραφείου και ιδίως για τον αριθµό των λειτουργών του ΝΣΚ που
έχουν επιθεωρηθεί,
δ) συντάσσει από κοινού µε τους Επιθεωρητές και υποβάλλει
στον Πρόεδρο του ΝΣΚ τον Ιανουάριο κάθε έτους, αναλυτική έκθεση για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του έργου όσων
υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ ελέγχθηκαν, µαζί µε προτάσεις
για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι οποίες
ενσωµατώνονται στην Ετήσια Έκθεση του άρθρου 120,
ε) διενεργεί την επιθεώρηση των Παρέδρων του ΝΣΚ που του
ανατίθεται µε την αναφερόµενη στην περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 74, απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, σε συνδυασµό µε
την παρ. 2 του άρθρου 78,
στ) εκδίδει τις αναγκαίες εντολές επιθεώρησης για τους Επιθεωρητές και κατανέµει ισοµερώς τους Παρέδρους του ΝΣΚ και
τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους που αυτοί θα επιθεωρήσουν,
κατά τα αναφερόµενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 78, έτσι ώστε
να ανατίθεται σε κάθε Επιθεωρητή ίσος αριθµός επιθεωρούµενων και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, των λειτουργών, µε τον ίδιο
χρόνο υπηρεσίας,
ζ) αξιολογεί το έργο των Επιθεωρητών και συντάσσει σχετικές εκθέσεις,
η) αξιολογεί µαζί µε τους Επιθεωρητές τις υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και το
ΓΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµέα Μακεδονίας-Θράκης)
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 77 και οποιαδήποτε
άλλη µονάδα κριθεί αναγκαίο από τον ίδιο ή από τον Πρόεδρο
του ΝΣΚ,
θ) εκδίδει εντολές ελέγχου των φακέλων που χειρίζονται οι
εξωτερικοί συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, µετά από απόφαση
του Προέδρου του ΝΣΚ,
ι) θεωρεί τις Εκθέσεις Επιθεώρησης, τις υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και επιµελείται για την κοινοποίησή τους,
ια) συντάσσει ειδική έκθεση σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί υπηρεσιακή ανεπάρκεια του λειτουργού
του ΝΣΚ, την οποία υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία της οριστικής παύσης του,
ιβ) αντιµετωπίζει µαζί µε τους Επιθεωρητές όλα τα ζητήµατα
που ανακύπτουν κατά την επιθεώρηση, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία του Γραφείου.
Άρθρο 76
Αρµοδιότητες Επιθεωρητών
Οι Επιθεωρητές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους:
α) επιθεωρούν τους λειτουργούς του ΝΣΚ, σύµφωνα µε την
αναφερόµενη στην περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 74, απόφαση
του Προέδρου του ΝΣΚ,
β) εισηγούνται, αν συντρέχει περίπτωση, την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά οποιουδήποτε επιθεωρούµενου,
γ) αξιολογούν, µε την επιφύλαξη της περ. η’ του άρθρου 75,
όλες τις υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, πλην της Κεντρικής του
Υπηρεσίας και
δ) ελέγχουν τους φακέλους που χειρίζονται οι εξωτερικοί συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, ύστερα από έγγραφη εντολή του
Προϊσταµένου του Γραφείου Επιθεώρησης.
Άρθρο 77
Αξιολόγηση υπηρεσιακών µονάδων
1. Κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ,
που γίνεται τουλάχιστον µία (1) φορά κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας των µελών του Γραφείου Επιθεώρησης, εξετάζονται, ιδίως, ο τρόπος µε τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία στην
αξιολογούµενη υπηρεσιακή µονάδα, το έργο που έχει εκτελεστεί
κατά το καθορισµένο χρονικό διάστηµα, η ενηµερότητα της υπηρεσιακής µονάδας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ορθολογική στελέχωσή της σε κύριο προσωπικό, η ισοµερής και

δίκαιη κατανοµή των υποθέσεων στους υπηρετούντες σε αυτήν
και οι λόγοι απόκλισης ως προς τη χρέωση, η καταλληλότητα
των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η επαρκής γραµµατειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη του Γραφείου.
2. Οι Προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων, αφού ενηµερωθούν έγκαιρα από το Γραφείο Επιθεώρησης για τον χρόνο διεξαγωγής της αξιολόγησης, συγκεντρώνουν και παρέχουν στους
Επιθεωρητές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση.
Κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιακών µονάδων, λαµβάνεται
υποχρεωτικά υπόψη η γνώµη των µελών του ΝΣΚ που υπηρετούν
σε αυτές, η οποία διατυπώνεται µε προσωπική και κατ’ ιδίαν επικοινωνία καθενός από αυτά, µε το µέλος του Γραφείου Επιθεώρησης το οποίο διενεργεί την επιθεώρηση.
3. Για τη λειτουργία της αξιολογούµενης υπηρεσιακής µονάδας, συντάσσεται από το Γραφείο Επιθεώρησης έκθεση στην
οποία περιλαµβάνονται οι απόψεις των υπηρετούντων λειτουργών, η αξιολόγησή τους και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της.
4. Η αξιολόγηση των υπηρεσιακών µονάδων που εδρεύουν
στην Περιφέρεια Αττικής διενεργείται από τον Προϊστάµενο του
Γραφείου Επιθεώρησης και δυο (2) τουλάχιστον Επιθεωρητές,
όταν σε αυτές προΐσταται Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ, ενώ η αξιολόγηση των λοιπών υπηρεσιακών µονάδων διενεργείται από δύο
(2) Επιθεωρητές.
Άρθρο 78
Επιθεώρηση λειτουργών ΝΣΚ
1. Η επιθεώρηση των Δοκίµων Δικαστικών Πληρεξουσίων, των
Δικαστικών Πληρεξουσίων και των Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’
διενεργείται από τους Επιθεωρητές, σε οµάδες, ανάλογα µε τον
βαθµό τους και ειδικότερα: α) Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι
για τον απαιτούµενο µέχρι τη µονιµοποίησή τους χρόνο, β) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, γ) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α’. Η ειδικότερη, ισοµερής κατανοµή µεταξύ των Επιθεωρητών γίνεται µε
πράξη του Προϊσταµένου του Γραφείου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περ. στ’ του άρθρου 75.
2. Η επιθεώρηση των πρώτων σαράντα (40) Παρέδρων στην
επετηρίδα διενεργείται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Επιθεώρησης. Στα λοιπά µέλη του Γραφείου, κατανέµεται µε πράξη
του Προϊσταµένου, ίσος αριθµός των λοιπών Παρέδρων για επιθεώρηση.
3. Δεν επιτρέπεται η επιθεώρηση λειτουργού του ΝΣΚ που
είναι σύζυγος ή συµβίος ή συµβία κατά την έννοια του άρθρου 1
του ν. 4356/2015 (A’ 181) ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας,
σε ευθεία γραµµή απεριόριστα και πλάγια έως και τον τέταρτο
βαθµό ή έχει ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε
τον Επιθεωρητή. Στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάµενος του
Γραφείου Επιθεώρησης αναθέτει την επιθεώρηση του λειτουργού αυτού σε άλλον Επιθεωρητή, τηρουµένου του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 1 ή στην περίπτωση που η απαγόρευση αφορά
στον Προϊστάµενο του Γραφείου Επιθεώρησης, ο Πρόεδρος του
ΝΣΚ αναθέτει την επιθεώρηση στον αναπληρωτή Προϊστάµενο
του Γραφείου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζεται το άρθρο 7 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)].
4. Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής ήταν και προϊστάµενος
του επιθεωρούµενου λειτουργού ΝΣΚ κατά το επιθεωρούµενο
διάστηµα, ο Προϊστάµενος του Γραφείου Επιθεώρησης αναθέτει
την επιθεώρηση του λειτουργού αυτού σε άλλον Επιθεωρητή και
εάν ο επιθεωρούµενος λειτουργός επιθεωρείται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Επιθεώρησης, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ αναθέτει την επιθεώρησή του στον αναπληρωτή Προϊστάµενο του
Γραφείου Επιθεώρησης.
5. Οι Επιθεωρητές κατά την επιθεώρηση: α) εξετάζουν την
υπηρεσιακή απόδοση των λειτουργών που επιθεωρούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια και την κλίµακα αξιολόγησης του άρθρου
79, για το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, β) για τον σχηµατισµό γνώµης, σε
σχέση µε τα προσόντα του επιθεωρούµενου, έχουν προσωπική
επικοινωνία µε αυτόν, η οποία µπορεί να γίνεται και µε τη χρήση
τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφορικής, έχουν συνεχή και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Δ’ - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο υποθέσεων, καθώς
και στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΝΣΚ (ΟΠΣ),
προκειµένου να λάβουν κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά µε
τον χειρισµό υποθέσεων από τον επιθεωρούµενο και µπορούν
να απευθύνονται στη Διοίκηση και στα Δικαστήρια της περιφέρειας του Γραφείου, στο οποίο υπηρετεί ο επιθεωρούµενος, προκειµένου να σχηµατίσουν ακριβή εικόνα και γνώση για τη
συνεργασία του επιθεωρούµενου µε τη Διοίκηση και την παράστασή του στα ακροατήρια των Δικαστηρίων, γ) οι Επιθεωρητές
ζητούν και λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη τους την ειδικά αιτιολογηµένη έγγραφη γνώµη του Προϊσταµένου του επιθεωρούµενου, η οποία περιλαµβάνει αξιολόγηση σύµφωνα µε την κλίµακα
της παρ. 3 του άρθρου 79, σε καθένα από τα κριτήρια της παρ.
2 του ίδιου άρθρου, δ) οι Επιθεωρητές των Παρέδρων του ΝΣΚ
λαµβάνουν υπόψη τους και την έγγραφη γνώµη του Προέδρου
του Τµήµατος, στο οποίο µετέχουν οι επιθεωρούµενοι, µπορούν
δε να ζητούν και την έγγραφη γνώµη των λοιπών λειτουργών του
Τµήµατος.
6. Ο επιθεωρούµενος λειτουργός του ΝΣΚ οφείλει να γνωστοποιεί µε ηλεκτρονικά µέσα στον Επιθεωρητή του, στο τέλος
κάθε δικαστικού έτους, καθώς και κάθε φορά που του ζητείται,
αναλυτική κατάσταση των εργασιών του, στην οποία αναφέρονται ο αριθµός φακέλου και το αντικείµενο κάθε µιας υπόθεσης
(για τις οµοειδείς ο συνολικός αριθµός τους), οι ενέργειές του,
το τυχόν αποτέλεσµα του χειρισµού αυτών (έκδοση απόφασης
ή γνωµοδότησης), καθώς και οι εκκρεµείς προς ενέργεια υποθέσεις του. Στην κατάσταση αυτή, οι λειτουργοί επισηµαίνουν τις
υποθέσεις, στις οποίες, κατά την κρίση τους, επεξεργάστηκαν
πρωτότυπα νοµικά ζητήµατα κατά το επιθεωρούµενο χρονικό
διάστηµα ή αντιµετώπισαν ιδιαίτερα δυσχερή νοµικά θέµατα. Οι
Πάρεδροι ΝΣΚ κάνουν ειδική αναφορά, εκτός από τις υποθέσεις
που χειρίστηκαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στις εκκρεµείς ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις αναίρεσης που έχουν
τυχόν χρεωθεί και σε εκείνες των οποίων επέσπευσαν τη συζήτηση, µε παράθεση της περαιτέρω πορείας ή του αποτελέσµατος, καθώς και των εισηγήσεών τους για ερωτήµατα που
εισήγαγαν στο αρµόδιο τµήµα και των γνωµοδοτήσεων που εκδόθηκαν για αυτά.
Άρθρο 79
Εκθέσεις Επιθεώρησης
1. Οι λειτουργοί του Γραφείου Επιθεώρησης, συντάσσουν
Έκθεση Επιθεώρησης για την αξιολόγηση κάθε επιθεωρούµενου. Η Έκθεση πρέπει να είναι λεπτοµερής και ειδικά αιτιολογηµένη ως προς καθένα από τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.
2. Κριτήρια αξιολόγησης είναι: α) το ήθος και η κοινωνική παράσταση, β) το σθένος και η υπηρεσιακή συµπεριφορά, όπως
ιδίως, η καθηµερινή παρουσία στο Γραφείο και η συνεργασία και
βοήθεια/υποστήριξη συναδέλφων, η ενεργή συµµετοχή στα συλλογικά όργανα του ΝΣΚ, η µαχητική υπεράσπιση των συµφερόντων του Δηµοσίου ή του οικείου φορέα στα ακροατήρια των
δικαστηρίων και στις λοιπές υπηρεσίες και αρχές, γ) η επιστηµονική κατάρτιση, όπως ιδίως γνώση και ορθή χρήση της νοµοθεσίας, πρόσφατης και προσήκουσας νοµολογίας και θεωρίας
κατά τον χειρισµό των υποθέσεων, η συστηµατική χρέωση ειδικών και πολύπλοκων υποθέσεων, η συµµετοχή σε οµάδες εργασίας, επιστηµονική/συγγραφική δραστηριότητα, η συµµετοχή σε
σεµινάρια, ηµερίδες, διαλέξεις, δ) οι νοµικές δεξιότητες όπως
ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, η ικανότητα κατάστρωσης, σύνταξης και διατύπωσης
του αναγκαίου δικανικού συλλογισµού στα δικόγραφα, στις εισηγήσεις και στα απαντητικά έγγραφα, καθώς και ο βαθµός πληρότητάς τους, ε) η επιµέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και
ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση όπως, ιδίως, η τήρηση και η ενηµέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου, ο αριθµός και το είδος ενεργών φακέλων, η επίσπευση υποθέσεων, η µη άσκηση
απαράδεκτων ή καταχρηστικών ένδικων µέσων, στ) η ικανότητα
διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεµοτήτων, η ικανότητα
ανταπόκρισης και προσαρµογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα, η χρήση και εξοικείωση µε τεχνολογίες πληροφορικής
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και επικοινωνιών, όπως, ιδίως, ο χειρισµός ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε έµφαση στην επεξεργασία κειµένων, στη λειτουργία σε
περιβάλλον ΟΠΣ, στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, στη
χρήση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και διαδικτύου. Στις Εκθέσεις Επιθεώρησης των προς προαγωγή Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’ και Παρέδρων του ΝΣΚ µπορεί να διαλαµβάνεται και
κρίση του Επιθεωρητή για την ικανότητα του επιθεωρούµενου
να ασκήσει τα καθήκοντα του επόµενου βαθµού.
3. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιθεωρούµενων,
ως προς τα κριτήρια της παρ. 2, τα µέλη του Γραφείου Επιθεώρησης οφείλουν να χρησιµοποιούν την εξής κλίµακα: α) εξαίρετη, β) πολύ καλή, γ) καλή, δ) µέτρια, ε) ανεπαρκής. Ειδικά για
τα κριτήρια (α) και (β) της παρ. 2, χρησιµοποιείται η κλίµακα: α)
εξαίρετο, β) πολύ καλό, γ) καλό, δ) µη προσήκον.
4. Με απόφαση του Προϊσταµένου του Γραφείου Επιθεώρησης, καθιερώνεται για τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των λειτουργών του ΝΣΚ ενιαίο σχέδιο, στο οποίο περιλαµβάνονται ιδίως τα
στοιχεία του επιθεωρούµενου και οι πληροφορίες που συνέλεξε
γι’ αυτόν ο Επιθεωρητής, τα αξιολογούµενα κριτήρια, η διαβάθµισή τους, καθώς και ειδική αιτιολογία και παρατηρήσεις.
5. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 4, οι Εκθέσεις Επιθεώρησης για τη µονιµοποίηση των Δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων, περιορίζονται στην κρίση της ικανότητας και
καταλληλότητας αυτών για την άσκηση των καθηκόντων και των
υποχρεώσεων του λειτουργού του ΝΣΚ, µε βάση τα παρακάτω
κριτήρια: α) ήθος, β) επιστηµονική κατάρτιση, γ) επιµέλεια και
εργατικότητα.
6. Για την επιθεώρηση των Δικαστικών Πληρεξουσίων και Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’, οι οποίοι κατά το διάστηµα για το
οποίο κρίνονται, υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ
εφαρµόζονται όσα ισχύουν και για την επιθεώρηση των οµοιόβαθµών τους, πλην όµως, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών κάτω
από τις οποίες αυτοί υπηρετούν, για την αξιολόγησή τους λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη: α) η φύση της παρεχόµενης από
τον επιθεωρούµενο υπηρεσίας, β) η εργασία τους, ιδίως αυτή
που αποτυπώνεται γραπτά, γ) η ειδικά αιτιολογηµένη έγγραφη
γνώµη για τον επιθεωρούµενο, που συνυπογράφεται από τον
Προϊστάµενο του Σχηµατισµού στον οποίο υπηρετούσαν και τον
αρµόδιο Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ. Τα παραπάνω εφαρµόζονται ανάλογα και για την
επιθεώρηση των Δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων, Δικαστικών
Πληρεξουσίων και Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’, που κατά το διάστηµα για το οποίο κρίνονται, υπηρετούσαν στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του e-ΕΦΚΑ ή του ΕΟΠΥΥ. Την ειδικά
αιτιολογηµένη έγγραφη γνώµη, υπογράφει στην περίπτωση
αυτή, ο Προϊστάµενος του ΓΝΣ στον ΕΦΚΑ ή στον ΕΟΠΥΥ.
7. Οι Πάρεδροι του ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεωρούµενο
χρονικό διάστηµα, υπηρετούσαν µε αποκλειστικά καθήκοντα σε
υπηρεσιακές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, καθώς
και οι Πάρεδροι και ο Γραµµατέας του ΝΣΚ, που υπηρετούν στο
Γραφείο Προέδρου, δεν επιθεωρούνται από το Γραφείο Επιθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται στον υπηρεσιακό τους
φάκελο και επέχει θέση έκθεσης επιθεώρησης, ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη, στην οποία περιγράφεται η φύση και αξιολογείται η
εργασία που ο λειτουργός του ΝΣΚ προσέφερε. Η γνώµη υπογράφεται, για τους µεν Παρέδρους του ΝΣΚ που υπηρετούν µε
αποκλειστικά καθήκοντα σε υπηρεσιακές µονάδες της Κεντρικής
Υπηρεσίας, από τον Προϊστάµενο ή τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της Γραµµατείας του ΝΣΚ, Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους
που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, για τους δε Παρέδρους
και τον Γραµµατέα του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Προέδρου, από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
8. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεωρούµενο
χρονικό διάστηµα, υπηρετούσαν µε απόσπαση σε υπηρεσία της
αλλοδαπής ή σε Υπουργείο, για την εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 70, δεν επιθεωρούνται
από το Γραφείο Επιθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται
στον υπηρεσιακό τους φάκελο, ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη για
την εργασία που προσέφεραν κατά τον χρόνο της απόσπασής
τους, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάµενό τους στη θέση
στην οποία είχαν αποσπαστεί.
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9. Εφόσον κατά το επιθεωρούµενο χρονικό διάστηµα, οι λειτουργοί του ΝΣΚ που αναφέρονται στις εξαιρέσεις των παρ. 7
και 8, είχαν υπηρετήσει για τουλάχιστον εννιά (9) µήνες σε θέση
που δεν εµπίπτει στις παραγράφους αυτές, επιθεωρούνται κανονικά για το διάστηµα αυτό.
Άρθρο 80
Προσφυγή του επιθεωρούµενου
1. Οι Εκθέσεις Επιθεώρησης θεωρούνται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου και µε επιµέλεια του Γραφείου Επιθεώρησης
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και κοινοποιούνται, επίσης ηλεκτρονικά, µε αποδεικτικό επίδοσης στους επιθεωρούµενους και στη Γραµµατεία του ΝΣΚ. Ο επιθεωρούµενος
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από την παραπάνω ηλεκτρονική επίδοση έχει δικαίωµα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε ηλεκτρονική
υποβολή της στη Γραµµατεία του ΝΣΚ και να ζητήσει διόρθωση
της έκθεσης ή διαγραφή ανάρµοστων χαρακτηρισµών ή επανάκριση, ιδίως αν η έκθεση: α) περιέχει ανακριβή περιστατικά, β)
είναι αναιτιολόγητη ή περιέχει ελλιπείς ή ανακριβείς αιτιολογίες
ή βρίσκεται σε αντίθεση µε ειδική και αιτιολογηµένη κρίση του
Προϊστάµενου του επιθεωρούµενου, γ) περιέχει δυσµενείς κρίσεις και χαρακτηρισµούς που δεν δικαιολογούνται από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται σε αυτήν ή στηρίζονται σε στοιχεία
αντικειµενικά ανακριβή.
2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που εµπίπτουν στην εξαίρεση της
παρ. 7 του άρθρου 79, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν
κατά της γνώµης του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους ή του
Προέδρου του ΝΣΚ, εντός της προθεσµίας και ενώπιον του οργάνου που προβλέπονται στην παρ. 1.
3. Ο Πάρεδρος του ΝΣΚ που επιθεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Επιθεώρησης ή τον αναπληρωτή του, έχει δικαίωµα µέσα στην ίδια παραπάνω αποκλειστική προθεσµία των
δέκα (10) ηµερών, να υποβάλει ηλεκτρονικά προσφυγή ενώπιον
του οργάνου της παρ. 1, στην περίπτωση που στην Έκθεση Επιθεώρησης δεν έχει χαρακτηριστεί «εξαίρετος» σε όλα τα κριτήρια.
4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο που συγκαλείται µέσα σε εύλογο
χρόνο από την κατάθεση της προσφυγής, αν τα παράπονα είναι
βάσιµα, προβαίνει σε διόρθωση της έκθεσης, µε αιτιολογηµένη
απόφασή του, εκτός αν κρίνει αναγκαία την επανάληψη της επιθεώρησης, οπότε διατάσσει επανάκριση σχετικά µε τους λόγους
της προσφυγής από άλλο µέλος του Γραφείου Επιθεώρησης. Αν
τα παράπονα κριθούν αβάσιµα, το Συµβούλιο απορρίπτει την προσφυγή µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου, οι οποίες είτε διορθώνουν, είτε διατάσσουν επανάκριση
είτε απορρίπτουν την προσφυγή του επιθεωρούµενου, τίθενται
µε επιµέλεια της Γραµµατείας του ΝΣΚ, στον υπηρεσιακό του φάκελο, επιδίδονται στον προσφεύγοντα ηλεκτρονικά µε αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφό τους διαβιβάζεται στο Γραφείο
Επιθεώρησης. Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση δεν υπόκειται σε προσφυγή και αντικαθιστά την προηγούµενη έκθεση, η οποία αποσύρεται από τον φάκελό του. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 81
Γενικές αρχές
1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ διέπονται ως προς την πειθαρχική
τους ευθύνη, από τις διατάξεις του παρόντος και όταν µετέχουν,
λόγω της ιδιότητάς τους, σε συµβούλια και επιτροπές, ασκούν
καθήκοντα ή αποσπώνται µε βάση ειδικές διατάξεις.
2. Κανείς δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο µία µόνο πειθαρχική ποινή µπορεί
να επιβληθεί.
3. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώµατος, µέχρι
την έκδοση αµετάκλητης απόφασης ίσχυσαν περισσότεροι

νόµοι, εφαρµόζεται ο επιεικέστερος νόµος για τον διωκόµενο ή
στα κατ’ εξακολούθηση τελούµενα πειθαρχικά παραπτώµατα, ο
νόµος που ίσχυε κατά την τέλεση της τελευταίας πράξης ή παράλειψης.
4. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την
ποινική ή άλλη δίκη. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την
κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, ως προς την
ύπαρξη ή ανυπαρξία των πραγµατικών περιστατικών στα οποία
θεµελιώνεται η πειθαρχική δίωξη.
5. Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται από την προαγωγή ή
άλλη µεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του διωκόµενου,
εκτός αν επιφέρει και µεταβολή στην αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου, οπότε η υπόθεση παραπέµπεται στο αρµόδιο
Πειθαρχικό Συµβούλιο.
6. Η προαγωγή του λειτουργού του ΝΣΚ δεν αίρει τον πειθαρχικό κολασµό για παράπτωµα που διέπραξε πριν από την
προαγωγή του.
7. Η χάρη, η αποκατάσταση, καθώς και η άρση του ποινικά
κολάσιµου της πράξης µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή η άρση
ολικά ή µερικά των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρουν
το πειθαρχικά κολάσιµο της πράξης.
8. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία.
Το πειθαρχικό όργανο, όµως, µπορεί µε απόφασή του, η οποία
είναι ελεύθερα ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους,
την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει
να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση, που το πειθαρχικό παράπτωµα θίγει σοβαρά το κύρος
της υπηρεσίας. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας έχει υποχρέωση να
ανακοινώνει αµέσως στον Πρόεδρο του ΝΣΚ κάθε ποινική δίωξη
που ασκείται κατά λειτουργού του ΝΣΚ. Στον Πρόεδρο του ΝΣΚ
ανακοινώνεται επίσης από τον αρµόδιο Εισαγγελέα η απόφαση
ή το βούλευµα µε το οποίο τερµατίζεται η δίωξη. Σε περίπτωση
εγκλεισµού σε σωφρονιστικό κατάστηµα, ο διευθυντής φυλακών
γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
9. Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής
δικονοµίας εφαρµόζονται ανάλογα και στο πειθαρχικό δίκαιο,
εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος και συνάδουν µε τη φύση και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.
Εφαρµόζονται ιδίως, οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν: α)
στους λόγους αποκλεισµού της υπαιτιότητας 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 πειθαρχικώς
διωκοµένου, ε) στην πραγµατική και νοµική πλάνη, στ) στο τεκµήριο αθωότητας του πειθαρχικά διωκοµένου, ζ) στην επιείκεια
υπέρ του πειθαρχικά διωκοµένου, η) στην προστασία των δικαιολογηµένων συµφερόντων του πειθαρχικά διωκοµένου ή της υπηρεσίας, εφόσον από τις εκδηλώσεις, δυσµενείς κρίσεις και
εκφράσεις του λειτουργού, δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό
παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για λειτουργό του ΝΣΚ συµπεριφοράς.
Άρθρο 82
Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. Πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή συµπεριφορά γενικά του λειτουργού του ΝΣΚ
εντός ή εκτός υπηρεσίας, εφόσον είναι αντίθετη µε τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το Σύνταγµα και τις κείµενες διατάξεις ή είναι ασυµβίβαστη προς το αξίωµά του και θίγει το
κύρος του ή το κύρος της υπηρεσίας.
2. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των λειτουργών καθορίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και από διατάξεις της νοµοθεσίας που αναφέρονται στο ΝΣΚ και στη νοµική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του Δηµοσίου και των
λοιπών φορέων που το ΝΣΚ έχει τη νοµική τους υποστήριξη.
3. Πειθαρχικά παραπτώµατα των λειτουργών του ΝΣΚ, συνιστούν ιδίως: α) οι πράξεις που µαρτυρούν έλλειψη πίστης και
αφοσίωσης προς την Ελλάδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα της
Χώρας ή υπονοµεύουν τη δηµοκρατική νοµιµότητα, β) η παρά-
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βαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς
ποινικούς νόµους, γ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος του ιδίου του λειτουργού του ΝΣΚ ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ
αφορµής αυτών, δ) η χρησιµοποίηση της ιδιότητάς τους για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών, ε) η αµέλεια ή η άρνηση ή η ατελής εκπλήρωση του καθήκοντος, στ) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ζ) η αδικαιολόγητη άρνηση
προσέλευσης σε ιατρική εξέταση, όταν λόγοι υγείας περιορίζουν
ουσιαστικά ή παρεµποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του
λειτουργού, η) η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26, θ) η αποσιώπηση νόµιµου
λόγου αποκλεισµού ή εξαίρεσης συµµετοχής σε συλλογικά όργανα του ΝΣΚ ή σε όργανα της Διοίκησης, ι) η αναξιοπρεπής ή
ανάρµοστη για λειτουργό του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας συµπεριφορά, ια) η παράβαση της αρχής της αµεροληψίας και ιβ) η
αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντα.
Άρθρο 83
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των λειτουργών του ΝΣΚ παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από την τέλεσή τους. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των περ. α’, β’, γ’ και ιβ’ της παρ. 3 του
άρθρου 82 παραγράφονται σε επτά (7) έτη από την τέλεσή τους.
Η παραγραφή του κατ’ εξακολούθηση τελούµενου πειθαρχικού
παραπτώµατος αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας που έπαυσε
η τέλεσή του. Για το πειθαρχικό παράπτωµα της περ. γ’ της παρ.
3 του άρθρου 82, η παραγραφή αρχίζει από την ηµεροµηνία που
ο αρµόδιος πειθαρχικός προϊστάµενος έλαβε γνώση της τέλεσης
της πράξης.
2. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται, πριν παρέλθει ο χρόνος που
ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου. Όσο διαρκεί η ποινική διαδικασία και έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης ή
αµετάκλητου απαλλακτικού βουλεύµατος διακόπτεται η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος.
3. Ο χρόνος της παραγραφής διακόπτεται από την επίδοση
της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος όµως της διακοπής αυτής δεν
µπορεί να υπερβεί τα δυο (2) έτη και προκειµένου για τα παραπτώµατα των περ. α’, β’, γ’ και ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 82, τα
τρία (3) έτη.
4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται
επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώµατος, το
οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεµπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτήν, το πρώτο παράπτωµα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον
η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο µεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου.
5. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο
εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή
σε πρώτο βαθµό.
Άρθρο 84
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που µπορούν να επιβληθούν στον
λειτουργό του ΝΣΚ είναι: α) Η έγγραφη επίπληξη, β) η επιβολή
προστίµου έως του ποσού των συνολικών καθαρών αποδοχών
τεσσάρων (4) µηνών, γ) η προσωρινή παύση µέχρι οκτώ (8)
µήνες, µε πλήρη στέρηση των αποδοχών, δ) η οριστική παύση.
2. Η οριστική παύση δύναται να επιβληθεί µόνο για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των περ. α’, β’, γ’, δ’, ι’ και ιβ’ της παρ. 3
του άρθρου 82. Στην τελευταία περίπτωση, η αδικαιολόγητη
αποχή από την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, πρέπει να
υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή πάνω
από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, σε διάστηµα ενός (1) έτους.
Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί στον λειτουργό του ΝΣΚ για οποιοδήποτε παράπτωµα, αν κατά την προηγούµενη της διάπραξής του διετία, του είχαν επιβληθεί τρεις
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(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. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της περ. γ’ της παρ.
1 και συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από τρεις
χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται
για πειθαρχικά παραπτώµατα της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου
82 που σχετίζονται µε οικονοµικό αντικείµενο, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει επιπλέον διοικητική κύρωση από
δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Το είδος της ποινής που θα επιβληθεί και η επιµέτρησή της
προσδιορίζονται από τη βαρύτητα του παραπτώµατος, τον
βαθµό και την πείρα του λειτουργού, τις περιστάσεις κάτω από
τις οποίες τελέστηκε το παράπτωµα και την ένταση του δόλου ή
τον βαθµό της αµέλειας του διωκόµενου. Κατά την επιµέτρηση
των πειθαρχικών ποινών λαµβάνονται υπόψη οι κανόνες και οι
αρχές των περ. β’, γ’, ε’, ζ’ και η’ του δεύτερου εδαφίου της παρ.
9 του άρθρου 81, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας. Η
υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση για τη
επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής.
5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του
ίδιου παραπτώµατος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα
του οποίου λαµβάνεται υπόψη και για τον καθορισµό και την επιµέτρηση της ποινής.
6. Όταν συνεκδικάζονται περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, εφόσον οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για καθένα από αυτά είναι του ίδιου είδους, επιβάλλεται µια συνολική
ποινή, η οποία αποτελείται από την πιο βαριά ή αν οι ποινές είναι
ίσες, από µία από αυτές, που προσαυξάνεται µέχρι το ανώτατο
όριό της. Η προσαύξηση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από τα
τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσµατος των άλλων πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 85
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
1. Η πειθαρχική ευθύνη του λειτουργού του ΝΣΚ αρχίζει από
την αποδοχή του διορισµού του και λήγει µε τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Ο λειτουργός του ΝΣΚ που απώλεσε την ιδιότητα
αυτή, µε οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικά, η πειθαρχική όµως διαδικασία, η οποία έχει αρχίσει, συνεχίζεται και µετά
την απώλεια της ιδιότητας του λειτουργού του ΝΣΚ, µέχρι την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης, µε εξαίρεση την περίπτωση του
θανάτου.
2. Όταν συντρέχει η περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 1, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση
που η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίµου,
το πειθαρχικό συµβούλιο τη µετατρέπει ανάλογα µε τη βαρύτητα
του παραπτώµατος, σε ποινή προστίµου αποδοχών έως δώδεκα
(12) µηνών, µε δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 84.
3. Πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερης
υπηρεσίας του διωκόµενου στον δηµόσιο τοµέα ή υπό την ιδιότητα του δικηγόρου, τιµωρούνται πειθαρχικά, εφόσον δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής που ορίζεται γι’ αυτές. Στην
περίπτωση αυτήν, ο τυχόν εκτός υπηρεσίας στο ΝΣΚ χρόνος,
εφόσον δεν υπερβαίνει την πενταετία, δεν υπολογίζεται στον
χρόνο της παραγραφής.
4. Η τέλεση κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού και έως την
αποδοχή του διορισµού παράνοµης πράξης σχετικής µε τη συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού ή τις προϋποθέσεις διορισµού, συνιστά για τον λειτουργό πειθαρχικό παράπτωµα. Ο
χρόνος της παραγραφής αρχίζει από την αποδοχή του διορισµού
και λήγει µε τη συµπλήρωση πενταετίας από την αποδοχή του
διορισµού. Η παρ. 4 του άρθρου 46 δεν θίγεται από την εφαρµογή της παρούσας.
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Άρθρο 86
Πειθαρχικά όργανα
Πειθαρχικά όργανα είναι: α) Ο Υπουργός Οικονοµικών, β) ο
Πρόεδρος του ΝΣΚ, γ) τα Πειθαρχικά Συµβούλια του άρθρου 10,
δ) η Ολοµέλεια του ΝΣΚ ως δευτεροβάθµιο πειθαρχικό Όργανο
για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους και ε)
το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Άρθρο 87
Πειθαρχική δικαιοδοσία
1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στους λειτουργούς του ΝΣΚ
ασκείται από πειθαρχικά συµβούλια που ορίζονται κατά περίπτωση από το άρθρο 10, ανάλογα µε τον βαθµό του διωκόµενου.
2. Ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορούν να επιβάλουν στους λειτουργούς του ΝΣΚ κάθε βαθµού,
µόνο τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του
προστίµου, έως τις αποδοχές τεσσάρων (4) µηνών µετά από προηγούµενη κλήση του διωκόµενου σε απολογία, η οποία συνιστά
και άσκηση πειθαρχικής αγωγής.
Άρθρο 88
Κώλυµα συµµετοχής σε Πειθαρχικό Συµβούλιο
1. Δεν µπορούν να µετάσχουν σε Πειθαρχικό Συµβούλιο για
την εκδίκαση ορισµένης πειθαρχικής υπόθεσης:
α) Οι λειτουργοί του ΝΣΚ κατά των οποίων στρέφεται η πειθαρχική αγωγή, β) οι συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή
απεριορίστως ή σε πλάγια γραµµή έως και τον τέταρτο βαθµό ή
εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό του διωκοµένου, καθώς
και ο σύζυγος ή συµβίος ή συµβία αυτού κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4356/2015 (A’ 181), γ) εκείνοι που έχουν
ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει ανάκριση στην
ίδια πειθαρχική υπόθεση, δ) όσοι έχουν εξεταστεί ως µάρτυρες
στην ίδια υπόθεση και ε) όσοι συνδέονται µε ιδιαίτερη φιλία ή
βρίσκονται σε οξεία αντίθεση µε τον διωκόµενο ή έχουν ιδιαίτερη
σχέση µε την υπόθεση που κρίνεται, ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί αµφιβολία για την αµεροληψία τους.
2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που κωλύονται κατά τα παραπάνω,
έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, το οποίο εφαρµόζεται ανάλογα.
3. Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων µελών, ώστε να µην είναι
δυνατή η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου από τα
λοιπά.
Άρθρο 89
Πειθαρχική δίωξη - Διαδικαστικές διατάξεις
1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωµάτων γίνεται αυτεπάγγελτα, µε βάση τα στοιχεία που περιέρχονται σε αυτόν που είναι
αρµόδιος να την ασκήσει.
2. Η προδικασία και η κύρια διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων είναι µυστική.
3. Η πειθαρχική διαδικασία γίνεται ατελώς. Έξοδα δεν επιδικάζονται ούτε υπέρ ούτε σε βάρος του διωκόµενου.
4. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, που φέρονται ότι
έχουν διαπραχθεί από τον λειτουργό του ΝΣΚ, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο πειθαρχικής δίωξης µε την άσκηση µιας
µόνο πειθαρχικής αγωγής. Αν όµως το Πειθαρχικό Συµβούλιο
κρίνει, ότι η συνεκδίκαση θα προξενήσει βλάβη, διατάσσει τον
χωρισµό.
5. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, για τα οποία ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές αγωγές, µπορούν να συνεκδικαστούν από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, εφόσον αυτό δεν προκαλεί
βλάβη.
6. Όταν διώκονται περισσότεροι ως συµµέτοχοι για το ίδιο
πειθαρχικό παράπτωµα, η πειθαρχική δίκη γίνεται ενιαία για
όλους στο Πειθαρχικό Συµβούλιο που είναι αρµόδιο για τον ανώτερο κατά βαθµό διωκόµενο.
7. Για την επίδοση κλήσεων και λοιπών εγγράφων κατά την

πειθαρχική διαδικασία συντάσσεται έκθεση.
8. Τα έγγραφα προς τον διωκόµενο, επιδίδονται µε δικαστικό
επιµελητή ή µε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ ή
αποστέλλονται µε το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην
υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του διωκόµενου λειτουργού
του ΝΣΚ, µε απόδειξη παραλαβής τους. Σε περίπτωση άρνησης
παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση, συντάσσει πράξη,
στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση.
Άρθρο 90
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
1. Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι: α) ο
Υπουργός Οικονοµικών για τους λειτουργούς όλων των βαθµών
και β) ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ή, εάν αυτός κωλύεται ή είναι απών,
ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος για τους λειτουργούς µέχρι και τον
βαθµό του Αντιπροέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
2. O Πρόεδρος, όταν λάβει µε οποιονδήποτε τρόπο γνώση
ότι τελέστηκε από λειτουργό του ΝΣΚ πράξη που µπορεί να χαρακτηριστεί πειθαρχικό παράπτωµα, υποχρεούται, είτε να κινήσει
τη διαδικασία άσκησης πειθαρχικής αγωγής από τον Υπουργό
Οικονοµικών είτε να την ασκήσει ο ίδιος, αν συντρέχει η περ. β’
της παρ. 2.
3. Αν τα στοιχεία που περιέρχονται στον αρµόδιο για την
άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, δεν πιθανολογούν τη διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώµατος ή αν τα πραγµατικά περιστατικά που
βεβαιώνονται, δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση, λόγω εξάλειψης του αξιόποινου ή
λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο
µε αιτιολογηµένη πράξη. Σε περίπτωση καταφανώς αστήρικτης
καταγγελίας, σε βάρος λειτουργού του ΝΣΚ, ο Πρόεδρος µπορεί
να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία
του πρώτου εδαφίου και να ενηµερώσει σχετικά τον καταγγέλλοντα.
4. Αν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώµατα που οφείλονται
σε ελαφρά αµέλεια και δικαιολογούν µόνο ποινή επίπληξης, η
δίωξη απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου,
το οποίο λαµβάνει υπόψη το συµφέρον της Υπηρεσίας και την
όλη διαγωγή του λειτουργού, εντός και εκτός της υπηρεσίας.
5. Ο Προϊστάµενος υπηρεσιακής µονάδας του ΝΣΚ, εφόσον
περιέλθει σε γνώση του η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος
από λειτουργό του ΝΣΚ, που υπηρετεί στην υπηρεσιακή µονάδα,
οφείλει να το ανακοινώσει άµεσα µε έγγραφό του στον Πρόεδρο
του ΝΣΚ.
6. Αν, κατά τη διάρκεια πειθαρχικής ανάκρισης, προκύπτουν
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν άλλο πειθαρχικό παράπτωµα, ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση και τη διαβιβάζει
αµέσως στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
Άρθρο 91
Προκαταρκτική εξέταση
1. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορεί να διατάσσει προκαταρκτική
εξέταση, η οποία είναι άτυπη και διενεργείται, είτε από τον ίδιο,
είτε, κατόπιν εντολής του, από άλλον λειτουργό του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθµό ή αρχαιότερο από τον λειτουργό που αφορά η
εξέταση.
2. Εκείνος που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση: α) ζητά
προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις από τον ελεγχόµενο λειτουργό, β) µπορεί να ζητά πληροφορίες ή τη διαβίβαση συναφών
στοιχείων από κάθε αρχή, γ) µεριµνά για τη συγκέντρωση των
αποδεικτικών στοιχείων και εξετάζει µάρτυρες, αν το κρίνει αναγκαίο.
3. Ο ελεγχόµενος δικαιούται να λάβει γνώση όλων των στοιχείων που τον αφορούν, πριν την παροχή των εξηγήσεων.
4. Για την προκαταρκτική εξέταση συντάσσεται αιτιολογηµένη έκθεση. Αν ο Πρόεδρος εκτιµά, µετά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, ότι δεν συντρέχει λόγος να ασκηθεί
πειθαρχική δίωξη: α) θέτει την υπόθεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη του, εφόσον εµπίπτει στην πειθαρχική του αρµοδιότητα, σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 90 ή β)
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υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών το πόρισµα, µε αιτιολογηµένη γνώµη για τη µη άσκηση πειθαρχικής αγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος µπορεί, είτε να διατάξει Ένορκη
Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 92 είτε να ζητήσει από τον Υπουργό Οικονοµικών την άσκηση πειθαρχικής
αγωγής, εφόσον συντρέχει η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 90,
είτε να την ασκήσει ο ίδιος, αν συντρέχει η περ. β’ της παρ. 1 του
ίδιου άρθρου.
Άρθρο 92
Ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)
1. Οι αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης µπορούν
να διατάσσουν ένορκη διοικητική εξέταση
(ΕΔΕ), όταν
προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος. Η εντολή διενέργειας ΕΔΕ
δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης.
2. Η ΕΔΕ διενεργείται από λειτουργό του ΝΣΚ, µε βαθµό τουλάχιστον Παρέδρου και σε κάθε περίπτωση ανώτερο του ελεγχόµενου λειτουργού και αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για
τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώµατος και των
προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των
συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί.
3. Στη διαδικασία της ένορκης διοικητικής εξέτασης εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα 95 και 96.
4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται µε την υποβολή αιτιολογηµένης έκθεσης προς το όργανο που τη διέταξε,
µαζί µε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Εφόσον µε την έκθεση
διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο λειτουργό, ο αρµόδιος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.
Άρθρο 93
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης
1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται µε την έκδοση και επίδοσή
της ή µε την κλήση του λειτουργού σε απολογία σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 87 και τελειώνει µε την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης.
2. Η πειθαρχική αγωγή περιέχει το ονοµατεπώνυµο και τα
υπηρεσιακά στοιχεία του διωκόµενου και επακριβή καθορισµό,
κατά τόπο και χρόνο, των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία
συνιστούν το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα, τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες τελέστηκε και τις διατάξεις που το προβλέπουν.
3. Η πειθαρχική αγωγή, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 87, απευθύνεται στο αρµόδιο Συµβούλιο, συνοδεύεται από
τον πειθαρχικό φάκελο και επιδίδεται στον διωκόµενο. Η παράλειψη επίδοσης της πειθαρχικής αγωγής συνεπάγεται ακυρότητα
της πειθαρχικής διαδικασίας, εκτός αν ο λειτουργός που διώκεται έλαβε αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της µε άλλον τρόπο. Στην
περίπτωση αυτήν, η άσκηση της πειθαρχικής αγωγής ανατρέχει
στον χρόνο που ο διωκόµενος έλαβε αποδεδειγµένα πλήρη
γνώση της πειθαρχικής αγωγής. Η αρµοδιότητα του Συµβουλίου
κρίνεται από τον βαθµό του διωκοµένου κατά τον χρόνο άσκησης
της πειθαρχικής αγωγής, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 81.
4. Η πειθαρχική αγωγή δεν ανακαλείται.
Άρθρο 94
Προδικασία
1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζει, µε πράξη
του, µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή, στο οποίο παραδίδεται
ο πειθαρχικός φάκελος που έχει σχηµατιστεί. Η σχετική πράξη
επιδίδεται στον διωκόµενο ηλεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την συνεδρίαση του Συµβουλίου.
2. Ο εισηγητής αντικαθίσταται σε περίπτωση κωλύµατος ή
στην περίπτωση αποδοχής από το Πειθαρχικό Συµβούλιο αίτησης εξαίρεσης εκ µέρους του διωκοµένου, η οποία υποβάλλεται
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την επίδοση της πράξης. Στη σχε-
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τική συζήτηση δεν συµµετέχει ο εισηγητής. Αίτηµα εξαίρεσης και
άλλου εισηγητή δεν επιτρέπεται.
3. Ο Πρόεδρος ορίζει ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε πράξη του που αποστέλλεται στα µέλη
του µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική
τους διεύθυνση και επιδίδεται στον διωκόµενο ηλεκτρονικά στην
υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση, πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης. Ο τελευταίος µπορεί
να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου και µε δικηγόρο για να αναπτύξει τις απόψεις του.
4. Το Συµβούλιο, αφού ακούσει τον εισηγητή, αποφασίζει αν
η υπόθεση είναι ώριµη για συζήτηση ή αν θα διεξαχθεί ανάκριση.
Αν το Συµβούλιο αποφασίσει ότι η υπόθεση είναι ώριµη για συζήτηση, η διαδικασία συνεχίζεται µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 97 και 98.
5. Το Συµβούλιο διατάσσει πάντοτε ανάκριση, εκτός εάν: α)
τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπον αναµφισβήτητο, β) ο λειτουργός οµολογεί, µε
την απολογία του, κατά τρόπον µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση ότι
διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωµα, γ) ο λειτουργός συλλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήµατος που
αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωµα, δ) έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για ποινικό αδίκηµα που αποτελεί και
πειθαρχικό παράπτωµα, ε) έχει διενεργηθεί, πριν την άσκηση της
πειθαρχικής αγωγής, ΕΔΕ ή άλλη ένορκη εξέταση, κατά την
οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από
συγκεκριµένο λειτουργό. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου
ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της Διοίκησης.
Άρθρο 95
Ανάκριση
1. Ο Πρόεδρος ορίζει µε πράξη του, ως ανακριτή, λειτουργό
του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθµόν ή αρχαιότερο του διωκοµένου
που µπορεί να είναι και µέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η
σχετική πράξη επιδίδεται στον διωκόµενο ηλεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση και αυτός µπορεί να ζητήσει
την εξαίρεση του ανακριτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
2 του άρθρου 94.
2. Η ανάκριση αποσκοπεί στη συλλογή κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου και στη διερεύνηση όλων των πραγµατικών
περιστατικών για τον σχηµατισµό της κρίσης του Πειθαρχικού
Συµβουλίου.
3. Ο ανακριτής ενεργεί αυτοπροσώπως τις ανακριτικές πράξεις στην έδρα του. Αν πρόκειται να διενεργηθεί ανακριτική
πράξη έξω από την έδρα του, µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του
άρθρου 96 ο ανακριτής µπορεί, εφόσον δεν κρίνει αναγκαία τη
µετακίνησή του, να παραγγείλει την ενέργειά της σε λειτουργό
του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθµό ή αρχαιότερο από τον διωκόµενο,
που υπηρετεί στην περιφέρεια όπου πρόκειται να διενεργηθεί
αυτή.
4. Ο ανακριτής δικαιούται να ζητήσει από κάθε δηµόσια αρχή
την παροχή στοιχείων ή την αποστολή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή αντιγράφων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή
της.
Άρθρο 96
Ανακριτικές πράξεις
1. Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η αναζήτηση εγγράφων, β) η
εξέταση µαρτύρων, γ) η αυτοψία, δ) η πραγµατογνωµοσύνη και
ε) η εξέταση του διωκοµένου.
2. Για τις παραπάνω πράξεις συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανακριτικής πράξης υπηρεσιακό απόρρητο, εφόσον
δεν συναινεί στην ανακοίνωσή του η αρµόδια αρχή, καθώς και
κάθε επαγγελµατικό κατά τον νόµο απόρρητο.
3. Οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως στον τόπο της κατοικίας
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ή της διαµονής τους, εκτός αν δηλώσουν ότι επιθυµούν να εξεταστούν στην έδρα του ανακριτή. Πριν από την εξέτασή τους οι
µάρτυρες ορκίζονται κατά τον τύπο που προβλέπει το άρθρο 219
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 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 σε ευθεία γραµµή ή σε πλάγια
γραµµή µέχρι και τον τρίτο βαθµό. Η εξέταση µαρτύρων πέρα
από αυτούς που προτείνει ο διωκόµενος απόκειται στην κρίση
του ανακριτή.
4. O διωκόµενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής
ανάκρισης και της ΕΔΕ και µέχρι το τέλος της εξέτασής του, να
ζητήσει εγγράφως την εξέταση µαρτύρων. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει πέντε (5) τουλάχιστον από τους προτεινόµενους µάρτυρες.
5. Αν η ΕΔΕ δεν στρεφόταν κατά συγκεκριµένου προσώπου,
το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να διενεργήσει συµπληρωµατική ανάκριση, προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα
στον διωκόµενο να εξετασθεί ανωµοτί ή να προτείνει την εξέταση
µαρτύρων, εκτός αν αυτός δηλώσει ενώπιον του συµβουλίου ότι
δεν επιθυµεί να εξετασθεί ανωµοτί ή να προτείνει την εξέταση
µαρτύρων.
6. Η αυτοψία διενεργείται αυτοπρόσωπα από τον ανακριτή,
µε την παρουσία γραµµατέα, για να διαπιστωθούν οι πραγµατικές συνθήκες τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώµατος ή άλλα
συναφή µε αυτό στοιχεία. Η αυτοψία δηµόσιων εγγράφων ή ιδιωτικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί σε δηµόσια αρχή, διενεργείται στο γραφείο, όπου αυτά φυλάσσονται. Έγγραφα, τα οποία
κατέχει ιδιώτης, µπορούν να ζητηθούν από τον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικά µετά το τέλος της πειθαρχικής δίκης.
Ο ανακριτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από αίτηση του ιδιώτη
να χορηγήσει ατελώς, εκτός από απόδειξη παραλαβής, και επίσηµο αντίγραφο ή απόσπασµα των εγγράφων που παρέλαβε. Αν
πρόκειται για έγγραφα αναγκαία στον ιδιώτη για την εξυπηρέτηση συµφέροντός του, αυτά εξετάζονται στον τόπο, όπου βρίσκονται. Η άρνηση της παράδοσης ή ανακοίνωσης τιµωρείται
κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα.
7. Ως πραγµατογνώµονες ορίζονται λειτουργοί του ΝΣΚ ή δηµόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή άλλοι επιστήµονες
ή τεχνικοί από τον πίνακα του άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας. Κατά τα λοιπά, στην αυτοψία και στην πραγµατογνωµοσύνη εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.
8. Κατά την ανάκριση εξετάζεται χωρίς όρκο ο διωκόµενος,
ο οποίος δικαιούται πριν από την εξέτασή του να λάβει γνώση
των εγγράφων του φακέλου. Η µη προσέλευση ή η άρνηση του
διωκοµένου να εξεταστεί δεν εµποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.

Άρθρο 98
Κύρια διαδικασία - Απόφαση

Άρθρο 97
Κλήση σε απολογία - Ορισµός συνεδρίασης
1. Μετά το τέλος της ανάκρισης και τη σύνταξη του σχετικού
πορίσµατος, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, αφού λάβει τη δικογραφία, καλεί τον διωκόµενο να λάβει γνώση αυτής και να υποβάλει γραπτά την απολογία του προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο,
µέσα σε προθεσµία όχι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών που
µπορεί να παραταθεί µέχρι πέντε (5) ακόµη ηµέρες, µε απόφαση
του Προέδρου.
2. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο
της παραπάνω προθεσµίας, ο Πρόεδρος, ορίζει µε πράξη του,
ηµεροµηνία για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στα µέλη του, µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική τους διεύθυνση και επιδίδεται µε τον ίδιο τρόπο και στον διωκόµενο, µε
κλήση να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης. Η ηµεροµηνία της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από
πέντε (5) ηµέρες από την επίδοση της πράξης. Ο διωκόµενος δικαιούται να παραστεί αυτοπρόσωπα ή µε πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η µη προσέλευση του διωκόµενου δεν εµποδίζει την πρόοδο της
διαδικασίας.

1. Αν ο διωκόµενος δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση και δεν
προκύπτει νόµιµη και εµπρόθεσµη κλήτευσή του ή αν η µη προσέλευσή του δικαιολογείται από λόγους ανωτέρας βίας, η συζήτηση αναβάλλεται και ορίζεται νέα ηµεροµηνία. Το Συµβούλιο
µπορεί να αναβάλει τη συζήτηση και για άλλους λόγους. Αν δεν
συντρέχει περίπτωση αναβολής, το Συµβούλιο προχωρά στη συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία του διωκοµένου.
2. Αίτηση εξαίρεσης µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορεί να υποβληθεί µόνο γραπτά και πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.
Αίτηση εξαίρεσης του συνόλου των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή τόσων µελών ώστε να µην είναι δυνατή η συγκρότησή
του, είναι απαράδεκτη. Η αίτηση αυτή, που υποβάλλεται δύο (2)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, πρέπει
να περιέχει κατά τρόπον σαφή και συγκεκριµένο τους λόγους
της εξαίρεσης και να συνοδεύεται από τα στοιχεία µε τα οποία
αυτοί αποδεικνύονται. Για την αίτηση αποφασίζει το Συµβούλιο,
χωρίς τη συµµετοχή του µέλους, του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση, µε αιτιολογηµένη απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα τακτικά µέλη, την εξαίρεση των οποίων αποφάσισε το
Συµβούλιο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά. Η εξαίρεση
αναπληρωµατικού µέλους µπορεί να ζητηθεί και την ηµέρα της
συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο αποφασίζει
αµέσως για την αίτηση εξαίρεσης µε τα υπόλοιπα παρόντα µέλη
του.
3. Κατά τη συζήτηση, ο εισηγητής εκθέτει την πειθαρχική
αγωγή και το πόρισµα της ανάκρισης, αν έχει ενεργηθεί, και στη
συνέχεια δίνεται ο λόγος στον διωκόµενο να αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να απαντήσει στα ερωτήµατα των
µελών του Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου διευθύνει
τη συζήτηση, απευθύνει ερωτήσεις και δίνει την άδεια στα µέλη
του Συµβουλίου και στον διωκόµενο να υποβάλουν ερωτήσεις.
Για τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου συντάσσεται
από τον Γραµµατέα πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτόν
και τον Πρόεδρο και περιέχει, µε συντοµία, την τυχόν προφορική
ανάπτυξη της απολογίας του διωκόµενου, τα όσα συζητήθηκαν
µεταξύ των µελών του Συµβουλίου, τη γνώµη όσων µειοψήφησαν
και την απαλλαγή του διωκοµένου ή την ποινή που του επιβάλλεται. Επίσης, περιλαµβάνεται στο Πρακτικό και κάθε αξιόλογο
γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος µπορεί να διατάξει καταχώριση ουσιωδών µερών των δηλώσεων που γίνονται κατά τη συνεδρίαση.
4. Το Συµβούλιο εκτιµά ελεύθερα τις αποδείξεις και µπορεί
να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία, αλλά από άλλη νόµιµη διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση τους ο διωκόµενος. Η κρίση
πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγµένα πραγµατικά γεγονότα
και να είναι ειδικά αιτιολογηµένη. Αν το Συµβούλιο κρίνει ανεπαρκείς τις αποδείξεις, µπορεί να διατάξει συµπληρωµατική ανάκριση.
5. Κατά τη διάσκεψη, αν διατυπώνονται σε κάποιο ζήτηµα περισσότερες από δύο (2) γνώµες, µε αποτέλεσµα να µη σχηµατίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ της δυσµενέστερης
για τον διωκόµενο γνώµης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αµέσως ευνοϊκότερη.
6. Η απόφαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα, καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο και αναφέρει τον τόπο και
τον χρόνο έκδοσής της, τη σύνθεση του Συµβουλίου, το ονοµατεπώνυµο και τον βαθµό του διωκοµένου, µνεία της τυχόν παράστασής του ή της νόµιµης κλήτευσής του, συνεπτυγµένη
περίληψη της κατηγορίας και της απολογίας µε τους ουσιώδεις
ισχυρισµούς του, αιτιολογικό τόσο ως προς την διαπίστωση ή µη
της ενοχής, όσο και ως προς την επιµέτρηση της ποινής, και διατακτικό, τη γνώµη των µελών του Συµβουλίου που µειοψήφησαν
και την απαλλαγή του διωκοµένου ή την ποινή που του επιβάλλεται.
7. Η οριστική απόφαση του Συµβουλίου για την πειθαρχική
αγωγή κοινοποιείται, µε επιµέλεια του Γραµµατέα, στον διωκόµενο και τίθεται στον υπηρεσιακό του φάκελο.
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Άρθρο 99
Έφεση
1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων των παρ. 1 και
2 του άρθρου 10 είναι τελεσίδικες και εκτελούνται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 102. Το πρώτο εδάφιο ισχύει αναλόγως
για τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή του Προέδρου
του ΝΣΚ της παρ. 2 του άρθρου 87 κατά των λειτουργών του
ΝΣΚ, µε βαθµό τουλάχιστον Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
2. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων της παρ. 3 του
άρθρου 10, καθώς και οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών
ή του Προέδρου της παρ. 2 του άρθρου 87 κατά των λειτουργών
του ΝΣΚ, έως και τον βαθµό του Παρέδρου, υπόκεινται σε έφεση
ενώπιον της Ολοµέλειας του ΝΣΚ.
3. Δικαίωµα έφεσης κατά της καταδικαστικής ή απαλλακτικής
απόφασης έχουν: α) ο Υπουργός Οικονοµικών και το αρµόδιο για
την πειθαρχική δίωξη όργανο και β) αυτός που τιµωρήθηκε ή
απαλλάχθηκε µε µειωτική αιτιολογία.
4. Η έφεση ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηλεκτρονική επίδοση της απόφασης, µε ηλεκτρονική υποβολή στη Γραµµατεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΝΣΚ, η οποία κινεί τη διαδικασία σύγκλησης του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου.
5. Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση µεταβιβάζεται στην
Ολοµέλεια ως Δευτεροβάθµιο Συµβούλιο, το οποίο δεν µπορεί
να χειροτερεύσει τη θέση του διωκόµενου, αν έχει ασκήσει
έφεση µόνο αυτός.
6. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
7. Ως προς τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, τα δικαιώµατα του διωκόµενου, την έκδοση και επίδοση της απόφασης σ` αυτόν, ισχύουν ανάλογα όσα
ορίζονται για τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια. Στο Δευτεροβάθµιο Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωτικό ο διωκόµενος να
κληθεί και πάλι σε απολογία, µπορεί όµως, αν το ζητήσει, να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις του.
Άρθρο 100
Προσφυγή
1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νοµικούς Συµβούλους του
Κράτους, οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του Προέδρου του ΝΣΚ κατά λειτουργών µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου
του Κράτους ή ανώτερο και οι αποφάσεις της Ολοµέλειας του
ΝΣΚ, όταν δικάζει εφέσεις ως δευτεροβάθµιο πειθαρχικό όργανο, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τα προβλεπόµενα στο π.δ. 18/1989
(Α’ 8).
2. Αν για πειθαρχικό παράπτωµα στο οποίο υπέπεσε λειτουργός του ΝΣΚ µέχρι τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους η προσήκουσα πειθαρχική ποινή είναι εκείνη της οριστικής
παύσης, αλλά του επιβλήθηκε κατώτερη ποινή από την Ολοµέλεια του ΝΣΚ που έκρινε σε δεύτερο βαθµό, ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας.
Άρθρο 101
Επανάληψη πειθαρχικής δίκης
1. Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου, είναι δυνατή η επανάληψη πειθαρχικής δίκης: α)
αν µετά την καταδικαστική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε για
την ίδια πράξη αµετάκλητη ποινική αθωωτική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, β) αν µετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µε την οποία απαλλάσσεται ο λειτουργός του
ΝΣΚ ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την οριστική παύση, εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου
µε την οποία διαπιστώνονται πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση παραπτώµατος των περ. α’,
β’, γ’ της παρ. 3 του άρθρου 82, γ) αν εκδόθηκε καταδικαστική
πειθαρχική απόφαση, χωρίς να έχει λάβει υπόψη καταδικαστική
ποινική απόφαση που προηγήθηκε και δ) αν µετά την έκδοση κα-
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ταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία ή ανατράπηκε, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η αποδεικτική δύναµη στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη.
2. Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητεί στις περ. α’,
γ’ και δ’ της παρ. 1, αυτός που διώχθηκε πειθαρχικά και στις περ.
β’ και γ’ ο Υπουργός Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΝΣΚ. Η αίτηση απευθύνεται προς το Συµβούλιο που
είχε εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση και κατατίθεται στη
Γραµµατεία του ΝΣΚ, µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από την
ηµέρα που έγινε αµετάκλητη η δικαστική απόφαση στην οποία
στηρίζεται ή από τότε που αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού που τιµωρήθηκε, δεν επιδρά στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου που είχε
εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση.
4. Κατά την επανάληψη της δίκης, τηρείται η διαδικασία που
ορίζεται στα άρθρα 94 έως 102. Το Συµβούλιο µόνο στις περ. β’
και γ’ της παρ. 1 µπορεί να επιβάλει βαρύτερη πειθαρχική ποινή
από αυτήν που είχε επιβληθεί. Η απόφαση που εκδίδεται, εξαφανίζει την αρχική απόφαση.
Άρθρο 102
Εκτέλεση απόφασης
1. Η τελεσίδικη απόφαση κοινοποιείται στον διωκόµενο και
εκτελείται υποχρεωτικά. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
2. Η προθεσµία και η τυχόν άσκηση της προσφυγής του άρθρου 100 δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, µε εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν
την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού, µπορεί
όµως να χορηγηθεί αναστολή της εκτέλεσης, ύστερα από αίτηση
του διωκόµενου, κατά τις διατάξεις για το Συµβούλιο Επικρατείας.
3. Η πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πρόστιµο ως ποινή
ή χρηµατικό ποσό ως διοικητική κύρωση, εκτελείται από τον
Πρόεδρο του ΝΣΚ ή µε εντολή του, από τον οικείο εκκαθαριστή
των αποδοχών. Το ποσό του προστίµου παρακρατείται από τις
αποδοχές του πρώτου µήνα από την υποβολή της πειθαρχικής
απόφασης στον Πρόεδρο και αν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4)
των καθαρών µηνιαίων αποδοχών του τιµωρηθέντος, παρακρατείται σε περισσότερες µηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται στην απόφαση περί εκτέλεσης. Καµιά δόση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
το ένα τέταρτο (1/4) των µηνιαίων αποδοχών. Αν ο τιµωρηµένος
αποχωρήσει από την υπηρεσία, τα οφειλόµενα ποσά εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων
εσόδων. Το πρόστιµο υπολογίζεται στις καθαρές αποδοχές που
λαµβάνει ο λειτουργός του ΝΣΚ κατά τον χρόνο δηµοσίευσης
της πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης. Για την καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο λειτουργός που τιµωρήθηκε και όχι οι
κληρονόµοι του.
4. Κατά τον χρόνο της προσωρινής παύσης, η οποία αρχίζει
την εποµένη ηµέρα από την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης,
ο λειτουργός που τιµωρήθηκε δεν µπορεί να ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ούτε άλλη αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί
σ' αυτόν µε την ιδιότητά του ως λειτουργού του ΝΣΚ. Ο χρόνος
της προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας.
5. Με την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης της
προσφυγής κατά απόφασης που επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης ή από την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης του
Συµβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την τυχόν ασκηθείσα προσφυγή επέρχεται αυτοδίκαια η λύση της υπηρεσιακής
σχέσης του λειτουργού που τιµωρήθηκε.
6. Οι ποινές της επίπληξης, του προστίµου και της προσωρινής
παύσης διαγράφονται από το µητρώο του τιµωρηµένου µετά διετία, πενταετία και δεκαετία, αντίστοιχα, από την τελεσίδικη επιβολή τους και δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις. Αν στον
παραπάνω χρόνο επιβληθεί νέα ποινή, η διαγραφή επέρχεται µετά
την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται από τη λήξη εκείνου που προβλέπεται για την πρώτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 103
Οριστική παύση
1. Εκτός από την περίπτωση της επιβολής πειθαρχικής ποινής
οριστικής παύσης, λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος, ο λειτουργός του ΝΣΚ παύεται οριστικά αν καταδικάστηκε αµετάκλητα σε
οποιαδήποτε ποινή για αδίκηµα από αυτά που αναφέρονται στην
περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38.
2. Είναι δυνατό να παυθεί οριστικά ο λειτουργός του ΝΣΚ: α)
Για ανικανότητα εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων,
λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής, εφόσον η
ανικανότητα αυτή διαρκεί και πέρα από τον χρόνο που ορίζεται
από τις κείµενες διατάξεις για τους πολιτικούς διοικητικούς
υπαλλήλους και β) για υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
3. Για την οριστική παύση του λειτουργού, σύµφωνα µε τις
παρ. 1 και 2, αποφασίζει το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή τα
Συµβούλια της παρ. 1 του άρθρου 10 για βαθµό ανώτερο του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους. Η διαδικασία κινείται, σε κάθε
περίπτωση, µε έγγραφο του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ.
4. Μετά την κίνηση της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του αρµόδιου Συµβουλίου ορίζει ένα από τα µέλη του, ως εισηγητή. Ο εισηγητής: α) συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία τα σχετικά µε τον
λόγο της παύσης, β) εξετάζει µάρτυρες ή διατάζει τη διεξαγωγή
πραγµατογνωµοσύνης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, γ) καλεί τον λειτουργό που αφορά η διαδικασία για
παροχή εξηγήσεων και υποβάλλει στον Πρόεδρο του Συµβουλίου αιτιολογηµένο πόρισµα. Ο παραπάνω λειτουργός µπορεί να
λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου οποτεδήποτε.
5. Μετά την υποβολή του πορίσµατος, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζει ηµεροµηνία συζήτησης της υπόθεσης και απευθύνει έγγραφη κλήση στον παραπάνω λειτουργό που περιέχει
τον λόγο της παύσης και λεπτοµερή αναφορά στα πραγµατικά
περιστατικά που συνιστούν τον λόγο αυτόν. Η κλήση κοινοποιείται, σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 89 τουλάχιστο δέκα
(10) ηµέρες πριν από τη συζήτηση στον ως άνω λειτουργό, ο
οποίος έχει δικαίωµα να παραστεί στο Συµβούλιο αυτοπρόσωπα
ή µε πληρεξούσιο δικηγόρο.
6. Η απόφαση του Συµβουλίου για την παύση επιδίδεται το
συντοµότερο στον λειτουργό που αφορά, ο οποίος δικαιούται,
αν έχει τον βαθµό του Παρέδρου ή του Δικαστικού Πληρεξουσίου, να υποβάλει ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του ΝΣΚ προσφυγή, σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίησή της, ενώπιον της Ολοµέλειας του ΝΣΚ.
7. Η προθεσµία της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης οριστικής παύσης.
8. Για την εκτέλεση της απόφασης οριστικής παύσης, κατά
της οποίας, είτε δεν προβλέπεται η άσκηση προσφυγής, είτε δεν
ασκήθηκε προσφυγή, είτε η ασκηθείσα απορρίφθηκε, εκδίδεται,
ανάλογα µε τον βαθµό του παυθέντος, είτε προεδρικό διάταγµα,
µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, είτε υπουργική απόφαση, κατά τα οριζόµενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 65. Οι παραπάνω πράξεις δηµοσιεύονται περιληπτικά στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και επιδίδονται στον παυθέντα. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από την ηµεροµηνία επίδοσης της
πράξης. Αν δεν προκύπτει επίδοση, αυτή θεωρείται ότι έγινε την
τριακοστή ηµέρα από τη δηµοσίευση της απόφασης.
Άρθρο 104
Παραίτηση
1. Ο λειτουργός του ΝΣΚ έχει το δικαίωµα να παραιτηθεί εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσµία, που τίθενται στο έγγραφο
της παραίτησης, δεν λαµβάνονται υπόψη.
2. Η πράξη αποδοχής της παραίτησης εκδίδεται µέσα σε έναν
µήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσµία, ο λειτουργός που παραιτήθηκε µπορεί να ανακαλέσει εγγράφως την
παραίτησή του, εφόσον η πράξη της αποδοχής δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί.
3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Οικονοµικών η
αποδοχή της παραίτησης και δεν εφαρµόζεται η παρ. 5, αν κατά
τον χρόνο υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεµής σε βάρος
του παραιτούµενου: α) πειθαρχική δίωξη ή β) ποινική δίωξη για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα από αυτά που αναφέρονται στην
περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38.
4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από την εποµένη της κοινοποίησης της πράξης αποδοχής της παραίτησης.
5. Λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση, τεκµαιροµένης
της αποδοχής της παραίτησης, αν παρέλθουν εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή της χωρίς να δηµοσιευθεί και κοινοποιηθεί
η πράξη αποδοχής της µέχρι την ηµέρα αυτή.
Άρθρο 105
Αποχώρηση από την υπηρεσία
1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ αποχωρούν αυτοδικαίως από την
υπηρεσία: α) µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου)
έτους της ηλικίας τους, οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, οι Δικαστικοί
Πληρεξούσιοι Α’ και οι Πάρεδροι του ΝΣΚ και β) µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας τους, οι
Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους, οι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ και ο
Πρόεδρος του ΝΣΚ.
2. Εφόσον ο Πρόεδρος του ΝΣΚ συµπληρώσει τετραετή υπηρεσία στον βαθµό του Προέδρου, πριν από τη συµπλήρωση του
εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας του, αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία, µε τη συµπλήρωση της τετραετίας.
Ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού
έβδοµου έτους λογίζεται ως πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγµατος.
3. Για την εφαρµογή των περ. α’ και β’ της παρ. 1, ως ηµέρα
συµπλήρωσης του ορίου της ηλικίας αποχώρησης θεωρείται η
30ή Ιουνίου του έτους αποχώρησης του λειτουργού του ΝΣΚ.
4. Για τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης του Προέδρου και
των Αντιπροέδρων του ΝΣΚ εκδίδεται προεδρικό διάταγµα, µε
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, των δε λειτουργών των
υπολοίπων βαθµών απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι παραπάνω πράξεις δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνονται στους λειτουργούς που αποχωρούν
δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία αποχώρησης.
5. Ο λειτουργός που συµπλήρωσε πραγµατική υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ή αποχωρεί λόγω συµπλήρωσης του
ορίου ηλικίας, διατηρεί τιµητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε
και µετά από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, τούτο δε αναφέρεται στην πράξη της παρ. 4. Τον τίτλο στερείται ο λειτουργός ο
οποίος: α) παύθηκε οριστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος
ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας και β) τιµωρήθηκε στον βαθµό εξόδου από την υπηρεσία, µε πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης.
6. Από τον τίτλο αυτόν, εκπίπτει αυτοδικαίως ο λειτουργός
που καταδικάστηκε αµετάκλητα για µια από τις πράξεις που αναφέρονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθρο 106
Οργανικές θέσεις
1. Στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους υπηρετεί µόνιµο και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικό προσωπικό.
2. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ είναι συνολικά εκατόν ενενήντα (190) και κατανέµονται ως εξής: α) εκατόν εξήντα τρείς (163) οργανικές µε σχέση δηµοσίου δικαίου, β)
έξι (6) οργανικές µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, γ) έξι (6) προσωποπαγείς µε σχέση δηµοσίου δικαίου
και δ) δεκαπέντε (15) προσωποπαγείς µε σχέση εργασίας ιδιω-
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τικού δικαίου αορίστου χρόνου.
3. Από τις υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
τέσσερις (4) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού κατηγορίας
ΔΕ κλάδου Χειριστών Η/Υ, διατηρείται στον κλάδο αυτόν η µία
(1), οι δε υπόλοιπες µετατρέπονται σε θέσεις κλάδου Προσωπικού Η/Υ.
4. Οι οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ
των κλάδων Ταξινόµων, Επιµελητών και Προσωπικού Καθαριότητας, ενοποιούνται σε κλάδο Βοηθητικού Προσωπικού, στον
οποίο εντάσσονται οι ειδικότητες Ταξινόµων, Επιµελητών και
Προσωπικού Καθαριότητας. Από τις υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού, πέντε (5) θέσεις µεταφέρονται
στην κατηγορία ΔΕ, σε συνιστώµενο κλάδο Ταξινόµων - Επιµελητών.
5. Οι προσωποπαγείς θέσεις δηµοσίου δικαίου όλων των κλάδων, καθώς και οι προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) όλων των ειδικοτήτων µετατρέπονται σε
οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου και θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αντίστοιχα.
6. Κάθε οργανική θέση του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ
που µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, κενώνεται µε οποιονδήποτε τρόπον, µετατρέπεται σε οργανική θέση δηµοσίου δικαίου.
Οι κενούµενες θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων,
µετατρέπονται κατά σειρά και εναλλάξ στους κλάδους ΠΕ Νοµικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ
Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής στους Κλάδους ΠΕ Νοµικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής.
7. Η πλήρωση των θέσεων που κενώνονται γίνεται είτε µε διαγωνισµό µέσω ΑΣΕΠ, είτε µε µετάταξη, είτε µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων.
8. Όλες οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού ανήκουν οργανικά στις υπηρεσιακές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΝΣΚ.
Άρθρο 107
Κατανοµή οργανικών θέσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου κατά κατηγορία και κλάδο
Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου διοικητικού προσωπικού
ανέρχονται σε εκατόν εξήντα εννέα (169) και κατανέµονται κατά
κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ)

65

Κλάδος Διοικητικού-Οικονοµικού

47

Κλάδος Νοµικών

10

Κλάδος Πληροφορικής

8

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ)

24

Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού

15

Κλάδος Πληροφορικής

8

Κλάδος Βιβλιοθηκονόµων

1

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ)

70

Κλάδος Διοικητικών Γραµµατέων

60
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Κλάδος Προσωπικού Η/Υ

3

Κλάδος Χειριστών Η/Υ

1

Κλάδος Ταξινόµων - Επιµελητών

5

Κλάδος Οδηγών

1

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)

10

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού των ειδικοτήτων
Ταξινόµων, Επιµελητών,
Προσωπικού Καθαριότητας

10

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

169

Άρθρο 108
Κατανοµή θέσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα
Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε είκοσι µία (21)
και κατανέµονται, κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα, ως
εξής:
Βαθµίδα ΠανεπιστηµιακήςΕκπαίδευσης (ΠΕ)
Ειδικότητα Διοικητικού - Οικονοµικού

6

Βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού

1

Βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Ειδικότητα Διοικητικών Γραµµατέων

1
1

Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ

1

Ειδικότητα Οδηγού

1

Βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Ειδικότητα Προσωπικού Καθαριότητας

1

Άρθρο 109
Κατάταξη προσωπικού
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο ΝΣΚ κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κατατάσσονται αυτοδικαίως στις
αντίστοιχες θέσεις των κλάδων ή ειδικοτήτων τους, σύµφωνα µε
τα άρθρα 107 και 108. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται µε το παρόν, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 107 και 108, ως εξής:
α) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου:
αα) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
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αβ) Ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ4 Τεχνικού µε ειδικότητα
Οδηγών κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Οδηγών.
αγ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ1 Ταξινόµων, ΥΕ2 Επιµελητών και ΥΕ3 Καθαριστριών κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και στις αντίστοιχες ειδικότητες.
β) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.
βα) Οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού κατατάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων.
ββ) Ο υπάλληλος της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού-Οδηγών κατατάσσεται στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών.
2. Για την παραπάνω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία ανατρέχει στον χρόνο έναρξης
ισχύος του παρόντος, χωρίς αίτηση των υπαλλήλων ή απόφαση
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 110
Κλάδοι Προϊσταµένων
1. Στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης και Οικονοµικών Υποθέσεων επιλέγονται, ως προϊστάµενοι,
διοικητικοί υπάλληλοι Κατηγορίας Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).
2. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων της παρ. 1 τοποθετούνται,
ως προϊστάµενοι, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοµικών, ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
3. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετείται
ως προϊστάµενος, διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
Πληροφορικής ή ΠΕ Νοµικής, ενώ στα Τµήµατα της παραπάνω
Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νοµικής.
4. Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Διεύθυνσης, της οποίας προΐσταται, σύµφωνα µε τις εντολές του Προέδρου του ΝΣΚ και σε συνεργασία µε αυτόν ή µε τον Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους ή τον Πάρεδρο του ΝΣΚ που έχει οριστεί
από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
β) Προΐσταται και εποπτεύει τους διοικητικούς υπαλλήλους
της Διεύθυνσής του και υπογράφει τα έγγραφα, για τα οποία του
χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο σχετική εξουσιοδότηση, σύµφωνα
µε την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 11.
5. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης ελέγχει την τήρηση του ωραρίου εργασίας
και τις απουσίες όλων των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.
6. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων
ασκεί τις αρµοδιότητες και επιτελεί τα καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 24, 65 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς
και στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α’
220), σε συνδυασµό µε την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Προέδρου του ΝΣΚ, υπ’
αριθµ. 408/27.12.2016 (Β’ 182) «Μεταφορά και κατανοµή αρµοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και µετονοµασία Τµηµάτων της Διεύθυνσης αυτής».
7. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρµόδιος για τις υποδοµές της πληροφορικής, για
τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συστηµάτων και των βάσεων δεδοµένων και την υποστήριξη των χρηστών, καθώς και για την
ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων και των δεδοµένων.
Άρθρο 111
Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης
1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισµού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των προσόντων διορι-

σµού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα.
2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες
ειδικότητες, ο αριθµός των θέσεων ανά ειδικότητα καθορίζεται
κατά περίπτωση µε την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων
του οικείου κλάδου ή µε την απόφαση µετάταξης, εάν η θέση
πληρούται µε µετάταξη.
3. Ως προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στους κλάδους ΠΕ
Νοµικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής ορίζονται τα
προβλεπόµενα στην παρ. 12 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α’
148).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Άρθρο 112
Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού
Το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ υπόκειται σε αξιολόγηση
κατά τις διατάξεις που ρυθµίζουν την αξιολόγηση των δηµοσίων
πολιτικών υπαλλήλων. Στην περίπτωση που προϊστάµενος διοικητικού υπαλλήλου είναι λειτουργός του ΝΣΚ, αυτός είναι αξιολογητής.
Άρθρο 113
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την εφαρµογή των διατάξεων αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, συγκροτείται από τα τακτικά, µη αιρετά µέλη του οικείου
υπηρεσιακού συµβουλίου, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους, µε
την υποχρεωτική συµµετοχή ενός προϊστάµενου Γενικής Διεύθυνσης προερχόµενου από άλλον φορέα, κατόπιν επιλογής, µε
τον αναπληρωτή του. Η επιλογή γίνεται µε δηµόσια κλήρωση, η
οποία διενεργείται από τα λοιπά µέλη της Επιτροπής µεταξύ
πέντε (5) τουλάχιστον υποψηφίων, προερχόµενων από πέντε (5)
διαφορετικούς φορείς. Γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος µε βαθµό Α’. Στην Επιτροπή µετέχουν, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, και δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται και για την εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου του
συνδικαλιστικού οργάνου αυτού.
Άρθρο 114
Επιλογή Προϊσταµένων
1. Για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής Προϊσταµένων
οργανικών µονάδων του ΝΣΚ εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δηµοσίου. Το Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΣΕΠ) του ΝΣΚ συγκροτείται µε
απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και αποτελείται από: α) έναν
(1) Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως
Πρόεδρο, β) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Οικονοµικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό
Οικονοµικών, γ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του ΝΣΚ και δ) δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
2. Η επιλογή των Προϊσταµένων Τµήµατος γίνεται από το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ,
πλην της διεξαγωγής της δοµηµένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο ΣΕΠ.
Άρθρο 115
Υπερωριακή εργασία
Σε περίπτωση έκτακτης ή ειδικής υπηρεσιακής ανάγκης, µετά
από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ µπορεί ο Υπουργός Οικονοµικών, µε απόφασή του, να καταρτίζει οµάδα υπερωριακής εργασίας από διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ προς αντιµετώπισή
της. Στην απόφαση προσδιορίζεται η έκτακτη υπηρεσιακή
ανάγκη και καθορίζεται ιδιαίτερη αµοιβή για την εργασία αυτή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
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Άρθρο 116
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο
1. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο για το διοικητικό
προσωπικό του ΝΣΚ συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου
του ΝΣΚ για δύο (2) έτη και αποτελείται από: α) Έναν (1) Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή οµοιόβαθµό του, β) δύο (2) Παρέδρους του ΝΣΚ, µε ισάριθµους οµοιόβαθµους αναπληρωτές τους, γ) τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης
του ΝΣΚ, που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης µε τον αµέσως λιγότερο χρόνο, δ) έναν διοικητικό
υπάλληλο, µε βαθµό Α’, µε οµοιόβαθµο αναπληρωτή του, οι
οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού
οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται και για την εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου αυτού. Ο τακτικός και ο
αναπληρωτής διοικητικός υπάλληλος πρέπει να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Για τον λόγο αυτόν, πριν από τη συγκρότηση του Συµβουλίου, απευθύνεται από τη Διεύθυνση
Διοικητικού πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να εκλέξει το παραπάνω µέλος του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.
Εφόσον δεν εκλεγεί εντός τριάντα (30) ηµερών, το Συµβούλιο
συγκροτείται χωρίς το αιρετό µέλος. Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος µε βαθµό Α’. Χρέη εισηγητή
εκτελεί µέλος του Συµβουλίου ή διοικητικός υπάλληλος µε
βαθµό Α’.
2. Το Υπηρεσιακό-Πειθαρχικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5)
µέλη του και αποφασίζει ή γνωµοδοτεί µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών, στα οποία οπωσδήποτε συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να ακολουθήσουν µία από τις επικρατέστερες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 117
Πειθαρχική δικαιοδοσία
1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στο διοικητικό προσωπικό του
ΝΣΚ, ασκείται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 116.
2. Οι πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του
προστίµου µέχρι και τις αποδοχές τριών (3) µηνών µπορούν να
επιβληθούν και από τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον Πρόεδρο
του ΝΣΚ. Κατά των αποφάσεων αυτών δεν επιτρέπεται ένσταση
ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 116.
Άρθρο 118
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στο διοικητικό
προσωπικό του ΝΣΚ είναι αποκλειστικά ο Υπουργός Οικονοµικών
και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ. Γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν αρµοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης από άλλα
κρατικά όργανα, δεν ισχύουν για το διοικητικό προσωπικό του
ΝΣΚ.
Άρθρο 119
Γενικές ρυθµίσεις
1. Σε όλα τα θέµατα του διοικητικού προσωπικού, που αφορούν στην πρόσληψη, στη διαδικασία επιλογής, στον διορισµό
και στα σχετικά µε αυτόν προσόντα και κωλύµατα, στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, στους όρους και στις προϋποθέσεις αυτής, στα δικαιώµατα, στις υποχρεώσεις και στα
καθήκοντα, στην πειθαρχική ευθύνη και στη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της νοµοθεσίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δηµοσίου, εφόσον
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από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική
ρύθµιση. Ειδικά για τη µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του
παραπάνω προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις που ρυθµίζουν το µισθολογικό καθεστώς των διοικητικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται για τα θέµατα
του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, υπογράφονται από τον
Πρόεδρο του ΝΣΚ, εφόσον στις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση.
3. Ανάθεση σε διοικητικό υπάλληλο καθηκόντων άλλης κατηγορίας, κλάδου ή βαθµού είναι δυνατή µε απόφαση του οικείου
Προϊσταµένου ή του Προέδρου του ΝΣΚ, σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δηµοσίου. Η άρνηση εκτέλεσης της απόφασης ή η
πληµµελής εκτέλεσή της συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα.
4. Δηµόσιος υπάλληλος και υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, σύζυγος ή συµβίος ή συµβία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
4356/2015 (A’ 181), διοικητικού υπαλλήλου του ΝΣΚ, µπορεί να
µετατίθεται ή να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, ύστερα από αίτησή του, στην περιφέρεια Γραφείου
του ΝΣΚ όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του ή ο συµβίος ή η συµβία,
εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 120
Ετήσια έκθεση
Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους συντάσσει Έκθεση για
κάθε δικαστικό έτος, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονοµικών, παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
και παρουσιάζεται στη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, µέχρι
τα τέλη Νοεµβρίου κάθε έτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό της Βουλής. Στην έκθεση αυτή γίνεται καταγραφή και
αποτίµηση του έργου του ΝΣΚ για το δικαστικό έτος που πέρασε
και περιλαµβάνονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τις ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
οργάνωσης του ΝΣΚ, την αντιµετώπιση των προβληµάτων σχετικά µε τη λειτουργία της Διοίκησης και της Δικαιοσύνης, καθώς
και την αρτιότερη και επωφελέστερη για το Δηµόσιο δικαστική
παράσταση ή εξώδικη εκπροσώπησή του.
Άρθρο 121
Ειδικότερες ρυθµίσεις σχετικά µε τη διακίνηση
εγγράφων στις υπηρεσίες του ΝΣΚ
1. Όπου προβλέπεται η κοινοποίηση ή επίδοση εγγράφων
που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του
ΝΣΚ ή στην πειθαρχική διαδικασία, αυτή µπορεί να διενεργείται
και ηλεκτρονικά, µέσω της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης των λειτουργών του ΝΣΚ, µε αποδεικτικό παραλαβής. Εάν ο
λειτουργός δεν επιστρέψει υπογεγραµµένο το αποδεικτικό παραλαβής, η αποστολή επαναλαµβάνεται άλλες δυο φορές. Εφόσον και πάλι δεν αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής, η
κοινοποίηση τεκµαίρεται ότι έγινε και συντάσσεται από τον αποστολέα σχετική έκθεση.
2. Όπου προβλέπεται η διατήρηση από τις υπηρεσίες του
ΝΣΚ αρχείων, εγγράφων ή κάθε άλλου στοιχείου, που αφορά,
είτε στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ΝΣΚ που προβλέπονται
στο άρθρο 2, είτε στη γενική κατάσταση των λειτουργών και των
υπαλλήλων του ΝΣΚ, είτε σε οικονοµικά στοιχεία ή οποιοδήποτε
άλλο ζήτηµα λειτουργίας του ΝΣΚ, αυτή µπορεί να γίνεται σε
ασφαλή ηλεκτρονικά αρχεία.
3. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή ή η
διαβίβαση από τις υπηρεσίες του ΝΣΚ, προς οποιαδήποτε κρατική ή άλλη υπηρεσία, αρχείων, εγγράφων ή κάθε άλλου στοιχείου, αυτή µπορεί να γίνεται µε ψηφιοποιηµένα έγγραφα και
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ασφαλή ηλεκτρονικά αρχεία.
4. Εφόσον, το ΝΣΚ, ως φορέας, υποχρεούται για την υποβολή, σε περιοδική βάση προς οποιονδήποτε άλλον κρατικό
φορέα ή Αρχή εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών, η υποχρέωση αυτή µπορεί να εκπληρωθεί και µε τη διαβίβαση σχετικού
ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου, µε όµοιο περιεχόµενο, εάν ο
φορέας στον οποίο αφορά η υποβολή δεν επιθυµεί τη χορήγηση
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα του ΝΣΚ για τον έλεγχό
τους.
Άρθρο 122
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, ρυθµίζονται, και
κατά τροποποίηση κειµένων διατάξεων, οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων του άρθρου 17.
2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µπορεί: α) να παραπέµπονται στις Τριµελείς
Επιτροπές υποθέσεις, µολονότι το αντικείµενο της διαφοράς δεν
υπάγεται στην αρµοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές
είναι όµοιες κατά το πραγµατικό και νοµικό µέρος, τα ανακύπτοντα ζητήµατα έχουν ήδη αντιµετωπιστεί από την Ολοµέλεια
και κρίνεται ότι παρέλκει η εισαγωγή τους στο Τµήµα ή στην
Ολοµέλεια, β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων, στις οποίες
οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε Πράξη, καθώς και οι λεπτοµέρειες που αφορούν στο περιεχόµενο και στον τρόπο έκδοσής της, γ) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων για τα οποία
συντάσσεται Επισηµειωµατική Πράξη, καθώς και οι λεπτοµέρειες
που αφορούν στο περιεχόµενο και τον τρόπο έκδοσής της. Με
όµοια απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία αναρτάται στην
ιστοσελίδα του ΝΣΚ, συγκροτούνται οι Τριµελείς Επιτροπές του
πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 5 και καθορίζονται η
διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή ειδικότερο ζήτηµα για τη λειτουργία τους.
3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µπορεί να ορίζονται τα επιµέρους καθήκοντα των
λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, ο τύπος
και το περιεχόµενο των ηλεκτρονικών ή φυσικών αρχείων και των
βιβλίων που οι λειτουργοί ή οι υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ
οφείλουν να τηρούν και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την
οργάνωση και λειτουργία του ΝΣΚ. Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα επιµέρους καθήκοντα των ασκουµένων δικηγόρων στο
ΝΣΚ.
4. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µπορεί: α) να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του ή ειδικές αρµοδιότητες που ανήκουν στο ΝΣΚ, σε
λειτουργούς ή σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ, ανάλογα
µε την περίπτωση, β) να εξουσιοδοτεί λειτουργούς ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ, να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου του ΝΣΚ», µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα
άρθρα 24, 65 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και προϊστάµενο
Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, να υπογράφει τις
κάθε µορφής άδειες του διοικητικού προσωπικού ή κάθε άλλο
κατά την κρίση του έγγραφο, γ) να αναθέτει την εποπτεία όλων
ή µέρους των υπηρεσιακών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας
σε Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο, που υπηρετεί
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ή την εποπτεία οµάδας υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ σε Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί να γίνεται χωροταξικός
ανασχεδιασµός των υφιστάµενων υπηρεσιακών µονάδων του
ΝΣΚ, ιδίως λόγω του ψηφιακού µετασχηµατισµού του ΝΣΚ και
των δικαστηρίων της Χώρας και να ιδρύονται ή να συγχωνεύονται ή να καταργούνται ή να διατηρούνται υφιστάµενες µονάδες.
6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, καθορίζονται: α) οι επιµέρους αρµο-

διότητες, η στελέχωση και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτοµερειακό
θέµα για το Γραφείο Προέδρου και τη Γραµµατεία του ΝΣΚ που
προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 και β) ο αριθµός των Σχηµατισµών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 123, οι αρµοδιότητες, το είδος των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που χειρίζονται και τα επιµέρους Γραφεία τους. Με την ίδια διαδικασία, δηµιουργούνται,
διασπώνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται Σχηµατισµοί στην
Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ή Γραφεία Σχηµατισµών ή ανατίθενται σε Σχηµατισµό ή Γραφείο Σχηµατισµού νέες υποθέσεις ή κατηγορίες υποθέσεων ή αρµοδιότητες άλλων Σχηµατισµών ή
Γραφείων.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Προέδρου του ΝΣΚ,
µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια, για την εφαρµογή του άρθρου 24 για τη συµµετοχή
του Δηµοσίου στις ποινικές δίκες.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, µετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί να
ανατεθεί, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 25 η δικαστική υπεράσπιση των συµφερόντων του Δηµοσίου, της Ανεξάρτητης
Αρχής ή του Ν.Π.Δ.Δ. και η παράσταση, µε δήλωση ενώπιον των
αρµόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, στον Προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας ή σε υπάλληλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται ρητά στην ειδική διάταξη. Στις περιπτώσεις αυτές, στην απόφαση µπορεί να προβλέπεται ειδική διαδικασία για τη µη άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων,
την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων και τη µη άσκηση ενδίκων
µέσων.
9. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νοµικής υπεράσπισης σε
λειτουργούς του ΝΣΚ κατά το άρθρο 57 και κάλυψης των εξόδων. Επίσης, προσδιορίζονται το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αµοιβή, η προθεσµία υποβολής του
αιτήµατος για την πληρωµή των δαπανών, η διαδικασία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή του παραπάνω άρθρου.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο
τρόπος καταβολής από τον λειτουργό του ΝΣΚ που έχει λάβει
την άδεια της παρ. 4 του άρθρου 61 των κρατήσεων και των εισφορών για τα ασφαλιστικά ταµεία, µε βάση τις αποδοχές που
αντιστοιχούν κάθε φορά στον βαθµό της οργανικής του θέσης.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, ρυθµίζονται
λεπτοµέρειες σχετικές µε τη διαδικασία και τις ειδικότερες υποχρεώσεις όσων λαµβάνουν την εκπαιδευτική άδεια του άρθρου
63.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από
πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται αναλυτικά, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων του Γραφείου
Επιθεώρησης, τα επιµέρους καθήκοντα των επιθεωρητών, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ και της
απόδοσης των λειτουργών του και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
13. Με απόφαση του Προέδρου, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ: α) κατανέµονται στις υπηρεσιακές µονάδες του
ΝΣΚ, ανάλογα µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, οι θέσεις
του διοικητικού προσωπικού που αναφέρονται στην παρ. 8 του
άρθρου 106, β) ορίζονται οι κατηγορίες και ο αριθµός των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και γ) ορίζονται οι
επιχειρησιακοί στόχοι, τα περιγράµµατα θέσεων των προϊσταµένων και των στελεχών των οργανικών µονάδων, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί να ανασταλεί η έναρξη λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τµηµάτων των περ. δ’, ε’ και στ’
της παρ. 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 17.
15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
γνώµη του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζονται ο τρόπος, το όργανο
και η διαδικασία χορήγησης της άδειας πατρότητας στους λειτουργούς του ΝΣΚ, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 123
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 16, λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ Σχηµατισµοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων. Ως Προϊστάµενοι των Σχηµατισµών ορίζονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ
λειτουργοί του ΝΣΚ, µε βαθµό τουλάχιστον Παρέδρου και προϊστάµενοι των επιµέρους Γραφείων των Σχηµατισµών, Πάρεδροι
ΝΣΚ ή Δικαστικοί Πληρεξούσιοι µε επταετή τουλάχιστον υπηρεσία.
2. Μέχρι την έκδοση του διατάγµατος των υπουργικών αποφάσεων και των αποφάσεων ή πράξεων του Προέδρου του ΝΣΚ
που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 122, εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις, αποφάσεις και πράξεις που ρυθµίζουν κατά
τον χρόνο δηµοσίευσής του παρόντος, τα αντίστοιχα θέµατα.
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 122, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται
στην απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, υπ’ αριθµ. 272/2020 (Β’
2862) σχετικά µε την έκδοση Πράξεων και Επισηµειωµατικών
Πράξεων.
4. Η θητεία των µελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
λήγει την 31η.12.2021.
5. Η θητεία των µελών του Γραφείου Επιθεώρησης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε αυτό, λήγει την
31η.12.2022.
6. Το άρθρο 70 ισχύει για τις αποσπάσεις που πραγµατοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής.
7. Πειθαρχικά παραπτώµατα που τελέστηκαν πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, κρίνονται µε τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά τον χρόνο της τέλεσης της πράξης ή στα κατ’ εξακολούθηση τελούµενα πειθαρχικά παραπτώµατα, µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τέλεση της τελευταίας πράξης ή
παράλειψης. Διαδικαστικές πράξεις που έχουν διενεργηθεί έγκυρα µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε το προηγούµενο
νοµικό καθεστώς, δεν επαναλαµβάνονται.
8. Στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ που υπηρετούν
ή θα υπηρετούν στα Δικαστικά Γραφεία που πρόκειται να συγχωνευθούν, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 21, παρέχεται η
δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
να µεταταχθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή της ΑΑΔΕ, µε αντίστοιχη µεταφορά των θέσεων που
κατέχουν.
9. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις: α) του άρθρου 9 του ν.
2839/2000 (Α’ 196), β) των άρθρων 45 και 46 του ν. 4569/2018 (Α’
179), γ) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) και
δ) των παρ. 5, 6, 8 και 11 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α’
148).
10. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών µονάδων
του ΝΣΚ των περ. δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 και του
άρθρου 17, εφαρµόζονται οι διατάξεις, αποφάσεις και πράξεις
που ρυθµίζουν, κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, τα
αντίστοιχα θέµατα.
Άρθρο 124
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στις παρ. 2 και 10 του άρθρου 123 αυτού, καταργούνται: α) ο ν. 3086/2002 (Α’ 324), µε την επιφύλαξη της
παρ. 7 του άρθρου 66 του
ν. 4714/2020 (Α’ 148), β)
το π.δ. 238/2003 (Α’ 214), γ) το άρθρο 13 του ν. 3790/2009 (Α’
143) και δ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή που
ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε τον
νόµο αυτόν.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 125
Μεταφορά ζηµιών - Τροποποίηση
του άρθρου 27 του ν. 4172/2013
Μετά από την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α’167),
προστίθεται παρ. 3Α και το άρθρο 27 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 27
Μεταφορά ζηµιών
1. Εάν µε τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική
δραστηριότητα το αποτέλεσµα είναι ζηµία εντός του φορολογικού
έτους, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε τα επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά στα επόµενα πέντε (5) φορολογικά
έτη. Η ζηµία του προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζηµίας µεταγενέστερου έτους.
2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών
προσώπων των περ. α’, γ’ και δ’ του άρθρου 45 από την ανταλλαγή
οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος
συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από
τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις,
αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από τον χρόνο διακράτησης των οµολόγων. Για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ
της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή
και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε
ζηµία από την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε
αποθεµατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.
2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε. λαµβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης.
3.α. Η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία
προκύπτει για τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 5,
6 και 7 του άρθρου 26 του παρόντος και τα οποία εποπτεύονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος ή, κατά περίπτωση, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό, από:
αα) τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους,
i) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 61 του
ν.
4307/2014 (Α’ 246),
ii) κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130),
iii) ή ως αποτέλεσµα οριστικής διαγραφής ή συµφωνίας ρύθµισης χρεών των οφειλετών δανείων ή πιστώσεων,
ββ) τη µεταβίβαση, δηλαδή την πώληση ή την εισφορά δανείων
ή πιστώσεων κατά τις διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α’
176) ή του ν. 3156/2003 (Α’ 157) ή τη µεταβίβασή τους σε χρηµατοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή σε άλλη εταιρεία ή νοµική οντότητα
εφόσον τη διαχείρισή τους πραγµατοποιεί πιστωτικό ίδρυµα κατά
τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α’ 107) ή Εταιρεία Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 4354/2015, εκπίπτει
από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες
δόσεις, αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή του χρέους ή η µεταβίβαση του δανείου ή της
πίστωσης, αντιστοίχως, ανεξάρτητα από τον χρόνο λογιστικής από
αναγνώριση των οικείων περιουσιακών στοιχείων. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, η χρεωστική διαφορά ισούται
µε το συνολικό ποσό της διαγραφής µείον τους µη εγγεγραµµένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγγράφονται ή, αντιστοίχως, µε το
ποσό της ζηµίας στην περίπτωση µεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων.
β. Τυχόν λογιστικές διαγραφές δανείων ή πιστώσεων των νοµικών προσώπων των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 26, οι οποίες αφο-
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ρούν διαγραφές χρέους ή µεταβιβάσεις κατά τα οριζόµενα στην
περ. α’, που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους της λογιστικής διαγραφής, δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσµα του έτους αυτού έως την
επέλευση των γεγονότων της περ. α’, οπότε και µετατρέπονται σε
χρεωστικές διαφορές, εφαρµοζοµένης της περ. α’ της παρούσας
παραγράφου.
γ. Το συνολικό ποσό της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς της
περ. α’, καθώς και της προσωρινής διαφοράς της περ. β’ της παρούσας παραγράφου δεν θα υπερβαίνει το ποσό των αναφεροµένων στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 27Α, συσσωρευµένων
προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογιστεί έως τις 30 Ιουνίου 2015. Η απόσβεση
της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς καταχωρείται σε χρέωση των
αποτελεσµάτων της οικείας χρήσης. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα έχουν σχηµατίσει και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά τους, για το χρέος που διαγράφεται ή
µεταβιβάζεται, πρόσθετη ειδική πρόβλεψη, η εν λόγω πρόβλεψη
αντιλογίζεται σε πίστωση των αποτελεσµάτων του φορολογικού
έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή ή η µεταβίβαση
του δανείου ή της πίστωσης και αποτελεί για αυτά φορολογητέο
κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από
1.1.2016.
3Α. Για τα νοµικά πρόσωπα των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 26,
η χρεωστική διαφορά της παρ. 2 εκπίπτει κατά προτεραιότητα
έναντι της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 3. Το ποσό της ετήσιας
έκπτωσης της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 3 περιορίζεται στο
ποσό των κερδών που προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις του
παρόντος πριν από την έκπτωση αυτών των χρεωστικών διαφορών
και µετά την έκπτωση της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 2. Το
υπολειπόµενο ποσό ετήσιας έκπτωσης που δεν συµψηφίστηκε,
µεταφέρεται προς έκπτωση σε επόµενα φορολογικά έτη της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στην παρ. 3, στα οποία θα αποµένει υπόλοιπο κερδών µετά την ετήσια έκπτωση των χρεωστικών
διαφορών των παρ. 2 και 3 που αντιστοιχούν στα έτη αυτά. Στη
σειρά έκπτωσης των µεταφερόµενων ποσών προηγούνται τα παλαιότερα υπόλοιπα χρεωστικής διαφοράς έναντι των νεότερων.
Αν στο τέλος της εικοσαετούς περιόδου απόσβεσης αποµένουν
υπόλοιπα που δεν έχουν συµψηφιστεί, αυτά αποτελούν ζηµία που
υπόκειται στον κανόνα της πενταετούς µεταφοράς της παρ. 1.
Η παρούσα εφαρµόζονται από 1η.1.2021 και αφορά χρεωστικές
διαφορές της παρ. 3 που έχουν προκύψει από την 1η.1.2016.
4. Ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω µόνιµης εγκατάστασης δεν
δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των κερδών του
ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συµψηφιστούν µε µελλοντικά
κέρδη, µε εξαίρεση τις ζηµιές από επιχειρηµατική δραστηριότητα
µέσω µόνιµης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα
ΕΕ/ΕΟΧ, µε την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής
διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται.
5. Σε περίπτωση που µεταβληθεί η άµεση ή έµµεση συµµετοχή
ή τα δικαιώµατα ψήφου σε ένα νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, µέσα στο ίδιο ή/και το επόµενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η µεταβολή
της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συµµετοχή ή τα
δικαιώµατα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%)
του κύκλου εργασιών της σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο
φορολογικό έτος από τη µεταβολή της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου, οι διατάξεις της παρ. 1 δεν έχουν εφαρµογή.»
Άρθρο 126
Ρύθµιση για το «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» - Τροποποίηση
του άρθρου τέταρτου του ν. 3785/2009
Στην παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 3785/2009 (Α’ 138)
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προκειµένου να αποσαφηνισθεί

το πεδίο εφαρµογής της διάταξης, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ο Οργανισµός δεν περιλαµβάνεται στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα όπως αυτός ορίζεται κατά την εκάστοτε
κείµενη νοµοθεσία, εξαιρείται της εφαρµογής του ν. 3429/2005
(Α’314), του ν. 4412/2016 (Α’147), του ν. 4413/2016 (Α’148) και του
ν. 4354/2015 (Α’176), λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόµου, το καταστατικό
του και συµπληρωµατικώς από τη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιριών (ν. 4548/2018, Α’104). Για την εφαρµογή του παρόντος δεν
ισχύουν οι διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού και προµηθειών
αναφορικά µε τις δηµόσιες προµήθειες, τα δηµόσια έργα και τις
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών, που συνάπτει ο Οργανισµός. Εφόσον ο Οργανισµός θεωρηθεί ότι αποτελεί φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο Οργανισµός
εξαιρείται από κάθε διάταξη που διέπει τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή αναφέρεται στους Φορείς αυτούς, συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου των διατάξεων
του
ν. 4270/2014 (Α’143), καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγµάτων και εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, και υποχρεούται αποκλειστικά
και µόνο στην υποβολή των ακολούθων δηµοσιονοµικών στοιχείων
και αναφορών:
α. σχεδίου Μ.Π.Δ.Σ για τον Οργανισµό, αποκλειστικά και µόνο
όσον αφορά την παροχή στοιχείων,
β. ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναµόρφωσής
του,
γ. µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και
δ. σύνοψης στοιχείων µητρώου δεσµεύσεων (σε µηνιαία και ετήσια βάση).»
Άρθρο 127
Μείωση ποσοστού παρακράτησηςκαι συµψηφισµού
οφειλών της Ε.Α.Β. Α.Ε. - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014
Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α’ 60)
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, µε το οποίο προβλέπεται για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα αυξηµένο ποσοστό µη παρακράτησης και συµψηφισµού των απαιτήσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (ΕΑΒ Α.Ε.), το τελευταίο
εδάφιο τροποποιείται, προκειµένου να προσαρµοσθεί στην προσθήκη του νέου εδαφίου και η περ. α’ διαµορφώνεται ως εξής:
«1.α. Πάσης φύσεως απαιτήσεις της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου για παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς το
Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πολεµικό Ναυτικό, το
Στρατό Ξηράς, την Πολεµική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνοµία,
το Πυροσβεστικό Σώµα, τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισµών είτε σε
εκτέλεση συµβάσεων πλαισίου είτε ειδικότερων συµβάσεων για
την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Ασφάλειας, κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατάσχονται, δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές της ανωτέρω εταιρίας προς το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία µέχρι ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%). Έως
τις 31.12.2023 το προβλεπόµενο ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου, διαµορφώνεται στο ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό
(95%) και το υπόλοιπο πέντε τοις εκατό (5%) παρακρατείται από
το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία αναλογικά έναντι
των πάσης φύσεως οφειλών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Η ρύθµιση της παρούσας καταλαµβάνει και αξιώσεις της
εταιρείας Ε.Α.Β. Α.Ε. προς επιστροφή Φ.Π.Α.»
Άρθρο 128
Ειδικές ρυθµίσεις Ε.Α.Β. Α.Ε.
1. Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»
(Ε.Α.Β. Α.Ε.), από την έναρξη ισχύος του παρόντος µέχρι τις
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31.12.2022, εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) για
τις πράξεις ή συναλλαγές που ορίζονται στις περ. α’, β’ και δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 1274/ 2013 (Β’ 3398) απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
2. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β.
Α.Ε.), από την έναρξη ισχύος του παρόντος µέχρι τις 31.12.2022,
απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόµισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα χρέη της προς τον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία πλην της µεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας της.
Άρθρο 129
Ειδική ρύθµιση για το προσωπικό της Πολεµικής
Αεροπορίας που µεταβαίνει στο εξωτερικό στο πλαίσιο
διακρατικής συµφωνίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Στο άρθρο 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Το προσωπικό της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ) που µεταβαίνει στο εξωτερικό, στο πλαίσιο συνεισφοράς της Ελλάδας σε
στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατόπιν σύναψης διακρατικής συµφωνίας µε σκοπό την ανάπτυξη, επιχειρησιακή, λειτουργική και
διοικητική υποστήριξη Ελληνικών Μοιρών Πολεµικών Αεροσκαφών και Μοιρών Κατευθυνόµενων Βληµάτων, δύναται να λαµβάνει κατ’ ανώτατο όριο την ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού
κατηγορίας χώρας Α του άρθρου 17 για ολόκληρο το διάστηµα
συµµετοχής του και ανεξαρτήτως των διευκολύνσεων που παρέχονται από τη χώρα υποδοχής. Η αποζηµίωση της παρούσας
µπορεί να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την παρ. 6. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δύναται να καταβάλλεται η αποζηµίωση της παρούσας λόγω ιδιαίτερων
συνθηκών των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και το ακριβές
ύψος αυτής.»
Άρθρο 130
Τέλος ταξινόµησης των Μεµονωµένων Οχηµάτων
Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
Στο άρθρο 121 του ν. 2960/2001 (Α’265) (Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας) προστίθεται παρ. 9, ως εξής:
«9. Στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης Σ.Ο.
87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεµονωµένου Οχήµατος
Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών και ταξινοµούνται ως «οχήµατα µεταχειρισµένων
εξαρτηµάτων», επιβάλλεται τέλος ταξινόµησης αναλόγως του
κυλινδρισµού του κινητήρα τους, ως εξής:
Κυλινδρισµός κινητήρα

Ποσό τέλους
ταξινόµησης

Έως 1.000 κυβικά εκατοστά

500 ευρώ

από 1.001 έως 1.400 κυβικά εκατοστά

700 ευρώ

από 1.401 έως 1.600 κυβικά εκατοστά
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βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόµησης, εφαρµόζονται
τα άρθρα 128 και 130.
Ειδικότερα για τα εγχωρίως κατασκευαζόµενα Μ.Ο.Ι.Κ., η υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόµησης γεννάται µε την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και το τέλος ταξινόµησης
καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται, πριν από τη θέση των
οχηµάτων σε κυκλοφορία, µε την υποβολή της ειδικής δήλωσης
της παρ. 2 του άρθρου 130.
H παρ. 7 του παρόντος και το άρθρο 129 εφαρµόζονται και για
τα επιβατικά οχήµατα της παρούσας.»
Άρθρο 131
Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής
των Μεµονωµένων Οχηµάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής
(Μ.Ο.Ι.Κ.) για φορολογικούς σκοπούς - Προσθήκη
Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου 5α στον ν. 1573/1985
Μετά το Κεφάλαιο Β’του ν. 1573/1985 (Α’ 201) προστίθενται
Κεφάλαιο Β.1. και άρθρο 5α, το οποίο έχει ως εξής:
«Κεφάλαιο Β.1
Άρθρο 5α
Εξουσιοδοτική διάταξη για την παρακολούθηση
της κατασκευής των Μεµονωµένων Οχηµάτων
Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.)
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της κατασκευής
των οχηµάτων της δασµολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία
έχουν λάβει έγκριση Μεµονωµένου Οχήµατος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 33692/2202/2014
(Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
ταξινοµούνται ως «οχήµατα µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων», οι
υποχρεώσεις των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 132
Τέλη κυκλοφορίας των Μεµονωµένων Οχηµάτων
Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) -Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
1. Στην περ. Α’της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’
242) προστίθεται υποπερ. ιβ), ως εξής:
«ιβ) Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα της δασµολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν
λάβει έγκριση Μεµονωµένου Οχήµατος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.)
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και ταξινοµούνται ως
«οχήµατα µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων», ανεξαρτήτως της
ηµεροµηνίας της πρώτης ταξινόµησής του σε κράτος µέλος της
Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ., τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών κατ’ αναλογία µε τον πρώτο πίνακα της υποπερ. α’, ως εξής:
Κατηγορία

Κυλινδρισµός
κινητήρα
(σε κυβικά εκατοστά)

900 ευρώ

Α’

Έως 300

22

από 1.601 έως 1.800 κυβικά εκατοστά

1.100 ευρώ

Β’

από 301 έως 785

55

από 1.801 έως 2000 κυβικά εκατοστά

1.300 ευρώ

Γ’

από 786 έως 1.071

120

από 2001 κυβικά εκατοστά και άνω

1.500 ευρώ

Δ’

από 1.072 έως 1.357

135

Ε’

από 1.358 έως 1.548

225

ΣΤ’

από 1.549 έως 1.738

250

Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του
τέλους ταξινόµησης και του απαιτητού αυτού, καθώς και για τη

Ετήσα τελη
κυκλοφορίας
(σε Ευρώ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ζ’

από 1.739 έως 1.928

280

Η’

από 1.929 έως 2.357

615

Θ’

από 2.358 έως 3.000

820

I’

από 3.001 έως 4.000

1.025

ΙΑ’

από 4.001 και άνω

1.230

2. Η παρ. 1 ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και
εποµένων.
Άρθρο 133
Επιβολή τέλους ταξινόµησης στα διασκευασµένα
από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί
των φορολογικών επιβαρύνσεων - Τροποποίηση
της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001
Η παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) (Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης
87.04 που διασκευάζονται σε κλειστά φορτηγά της ίδιας δασµολογικής κλάσης, µικτού βάρους µέχρι και τρεισήµισι (3,5) τόνους,
κατ’ εφαρµογή της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2443/1996 (Α’
265), υποβάλλονται αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που
προβλέπονται από τον ν. 1573/1985 (Α’ 201) σε τέλος ταξινόµησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής:
α) για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 901 έως και 1.400 κυβικά
εκατοστά, τριακόσια εβδοµήντα (370) ευρώ,
β) για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.401 έως και 1.800 κυβικά εκατοστά, πεντακόσια είκοσι (520) ευρώ,
γ) για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.801 έως και 2.000 κυβικά εκατοστά, επτακόσια σαράντα (740) ευρώ,
δ) για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 2.001 κυβικά εκατοστά
και άνω, χίλια εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ.»
Άρθρο 134
Μετατάξεις υπαλλήλων στο Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους
Το έκτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν.
4829/2021 (Α’ 166) εφαρµόζεται και για τις µετατάξεις υπαλλήλων προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, που έγιναν µέχρι
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Άρθρο 135
Αποδοχές και επιµίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών
Εκπαίδευσης Εξωτερικού - Προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016
1. Στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α’ 159, διόρθ. σφάλµ. Α’
165) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Από την 1η.7.2021 µέχρι τις 30.6.2022 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού
ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συµπληρώσει τέσσερα (4) έτη
και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.»
2. Επιµίσθια που έχουν καταβληθεί σε Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού από τις 24.1.2020 έως τις
30.6.2021 βάσει της παρ. 6 τoυ άρθρου 62 του
ν. 4653/2020
(Α’ 12) και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τις πιστώσεις του
Ε.Φ. 1019-206 ΑΛΕ 2120189001 του τακτικού προϋπολογισµού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων θεωρούνται νοµίµως καταβληθέντα.

Άρθρο 136
Μέτρα επιτάχυνσης έργων και µελετών για τον έλεγχο
και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών - Προσθήκη παρ. 7
στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’87) προστίθεται παρ. 7 ως
εξής:
«7. Έργα και µελέτες για τον έλεγχο και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας που
αναλαµβάνονται από τις ως άνω Περιφέρειες δυνάµει προγραµµατικής σύµβασης που συνάπτεται µε την αρµόδια διεύθυνση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να ανατίθενται µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’147) εάν η εκτιµώµενη αξία
της σύµβασης είναι µεγαλύτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν.
4412/2016 ή µε προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης
του άρθρου 118 του ίδιου νόµου σε κάθε άλλη περίπτωση. Στις
περιπτώσεις αυτές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:
α) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από τον αρµόδιο περιφερειάρχη χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου,
β) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται µε την κοινοποίηση
στον ανάδοχο της πρόσκλησης της παρ. 4 του άρθρου 105 του
ν. 4412/2016 εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την έναρξη
της διαδικασίας ανάθεσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 120 του
ιδίου νόµου, µε αντίστοιχη σύντµηση στο ήµισυ, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσµιών του άρθρου 102 και της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) ο προσυµβατικός έλεγχος του σχεδίου της σύµβασης που
ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τον ν.
4700/2020 (Α’127) ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από
τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτό και
δ) δεν απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της υποπερ. δδ’ της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 4013/2011 (Α’204), εφόσον συντρέχουν γεγονότα που
εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρας βίας.
Η παρούσα εφαρµόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων που θα εκκινήσουν µέχρι την 30η.11.2021.»
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 137
Υποστηρικτικά µέτρα των εµβολιασθέντων
ατόµων 15-17 ετών
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας
και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστηµα όχι πέραν της
31ης.12.2021, χορηγείται διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών, µέσω συστήµατος επιταγών («Voucher») που διατίθενται για τη χορήγηση
από παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτου δεδοµένων
50 GB («Freedom Pass/Data»). Η ανωτέρω διευκόλυνση χορηγείται σε ανήλικους χρήστες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών που έχουν λάβει
τουλάχιστον την πρώτη ή τη µοναδική δόση του εµβολίου από
τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά
του κορωνοϊού COVID-19 µέχρι και την 31η.12.2021 («Εµβολιασθέντες»).
2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 πιστώνεται από την ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Mονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), που εποπτεύεται από τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε Εµβολιασθέντα µε
τη µορφή παροχής δωρεάν πακέτου δεδοµένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Για
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τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης και την παροχή του δωρεάν πακέτου δεδοµένων µέσω συστήµατος επιταγών («Voucher») δηµιουργείται ειδική εφαρµογή προσβάσιµη µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).
3. Ένας εκ των εχόντων την επιµέλεια του Εµβολιασθέντος εισέρχεται στην ανωτέρω ειδική εφαρµογή µε τους προσωπικούς
κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και αιτείται την
έκδοση «Freedom Pass/Data» για συγκεκριµένο αριθµό κινητής
τηλεφωνίας δηλώνοντας: α) τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας
στον οποίο είναι ενεργοποιηµένος ο αριθµός κινητής τηλεφωνίας, β) τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή
τον προσωρινό Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό
Αριθµό Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εµβολιασθέντος και γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, υποχρεωτικά τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστηµα της εφαρµογής διαλειτουργεί, ιδίως, µε το Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Η αίτηση για το «Freedom Pass/Data» µπορεί να υποβληθεί
από έναν εκ των εχόντων την επιµέλεια του Εµβολιασθέντος και
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Το «Freedom
Pass/Data» δεν δύναται να χορηγηθεί παραπάνω από µία φορά
ανά ΑΜΚΑ Εµβολιασθέντος.
4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρµογής ορίζεται
η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει
την προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων, της ιδιωτικής
ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε
το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικό Κανονισµό
για την Προστασία Δεδοµένων - ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’
137). Επιπλέον, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. συνάπτει σύµβαση µε τον δηµιουργό της ως άνω ειδικής εφαρµογής, µε αντικείµενο την εκτέλεση και επεξεργασία των δεδοµένων που καταχωρίζονται στην
ως άνω εφαρµογή. Προς τον σκοπό αυτόν, κατ’ εφαρµογή της
περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο αντισυµβαλλόµενος µε
την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. δηµιουργός της εφαρµογής αναλαµβάνει τον
τεχνικό σχεδιασµό, την υλοποίηση, την οργάνωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδοµένων από κάθε
πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε άλλο θέµα, που αφορά στην οµαλή λειτουργία της
εφαρµογής, τηρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω
εφαρµογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω
επεξεργασίας αποκλειστικά για τους αναφερόµενους στην παρ.
2 σκοπούς, για τη διενέργεια εκκαθάρισης µετά την ολοκλήρωση
της ως άνω ψηφιακής υπηρεσίας και για ελεγκτικούς σκοπούς
που προβλέπονται ή και επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και µε
την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων.
Τα ανωτέρω δεδοµένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για
περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.
5. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον πληρούνται
οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται, αποκλειστικά και µόνο
για τους σκοπούς του παρόντος, στον δηλωθέντα πάροχο κινητής τηλεφωνίας τα στοιχεία του αριθµού κινητής τηλεφωνίας
στον οποίο θα χορηγηθεί το πακέτο δεδοµένων του «Freedom
Pass/Data». Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η.12.2021. Το
πακέτο «Freedom Pass/Data» παραµένει ενεργοποιηµένο για
διάρκεια πέντε (5) µηνών από την ενεργοποίησή του, ενώ µετά
την πάροδο του χρονικού διαστήµατος αυτού, απενεργοποιείται
αυτόµατα.
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6. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρµογή του παρόντος, η χρηµατοδότηση του «Freedom Pass/Data»
πραγµατοποιείται µέσω επιχορήγησης της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από
τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , κατόπιν ενίσχυσής του από πιστώσεις του Ειδικού
Φορέα 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του
Υπουργείου Οικονοµικών και ΑΛΕ 2910601058 <<Πιστώσεις για
δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού>>.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρµογής της παρ. 2, τα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη λειτουργία της ειδικής
εφαρµογής, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης της εφαρµογής, τα αρµόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση,
την παρακολούθηση, τη χρηµατοδότηση, την υλοποίηση και τη
λειτουργία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 138
Αποζηµίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια
εµβολιασµών - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν.
4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζηµίωσης και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για κάθε διενεργούµενο κατ’ οίκον εµβολιασµό καθορίζεται
αποζηµίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου
268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) ύψους πενήντα (50) ευρώ, όταν ο
εµβολιασµός διενεργείται µε εµβόλιο µίας (1) δόσης, ή ύψους
τριάντα (30) ευρώ για κάθε δόση όταν διενεργείται µε εµβόλιο
δύο (2) δόσεων. Για κάθε εµβολιασµό στο ιατρείο µε εµβόλιο
µίας (1) δόσης καθορίζεται αποζηµίωση των ιατρών ύψους είκοσι
(20) ευρώ, ενώ για διενεργούµενο εµβολιασµό µε εµβόλιο δύο
(2) δόσεων καθορίζεται αποζηµίωση ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ
για κάθε δόση. Η αποζηµίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
και καλύπτεται µε έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας,
λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονοµικών. Η εν λόγω αποζηµίωση είναι
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, 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. Με
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζηµίωσης των ιατρών και
των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που
συµµετέχουν στον εµβολιασµό.»
Άρθρο 139
Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος
Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 Αντικατάσταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
Στο άρθρο 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) τροποποιούνται το
πρώτο εδάφιο ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του
Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 από ιδιωτικούς φορείς και το δεύτερο εδάφιο ως προς
το ύψος αποζηµίωσης των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ανάλογα
µε τον αριθµό των δόσεων των εµβολίων και το άρθρο 268 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 268
Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος
Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών
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κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστηµα µέχρι
την 31η.12.2021, δύνανται να πραγµατοποιούν εµβολιασµούς και
ιδιωτικά πολυιατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70),
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, µέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού. Για κάθε
εµβολιασµό µε εµβόλιο µίας (1) δόσης καθορίζεται αποζηµίωση
των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους είκοσι (20) ευρώ, ενώ για
κάθε εµβολιασµό µε εµβόλιο δύο (2) δόσεων καθορίζεται αποζηµίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους δεκαπέντε (15)
ευρώ για κάθε δόση, 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 140
Σύναψη συµβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων
του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 µε το Υπουργείο
Υγείας για τη διενέργεια εµβολιασµών
Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς του άρθρου
268 του ν. 4798/2021 (Α’268) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό
Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 συµβάλλονται µε το Υπουργείο Υγείας, όπως νοµίµως εκπροσωπείται
για την υλοποίηση των σκοπών του εµβολιαστικού προγράµµατος από τον Διοικητή της αρµόδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας ή
από τον νόµιµο αναπληρωτή του. Οι ιατροί και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 επιλέγουν κατά την υπογραφή της
σύµβασης τη διενέργεια εµβολιασµών αποκλειστικά µε συγκεκριµένο τύπο εµβολίου.
Άρθρο 141
Παράταση χρονικού διαστήµατος εµβολιασµών
κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
των Υγειονοµικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
Το χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης κατ’ οίκον εµβολιασµών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δηµόσιων
δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4821/2021 (Α’134)
παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2021.
Άρθρο 142
Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων - Παράταση ισχύος του
άρθρου τριακοστού δευτέρου του ν. 4771/2021
Το χρονικό διάστηµα λειτουργίας των εµβολιαστικών κέντρων
σύµφωνα µε το άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (Α’
16), παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2021.
Άρθρο 143
Ρυθµίσεις για τη διαδικασία υπολογισµού εκπτώσεων και
ωφεληµάτων των δηµοσίων νοσοκοµείων από
αγορές φαρµάκων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2
και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου
στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4812/2021
Στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021 (Α’130), περί της διαδικασίας υπολογισµού εκπτώσεων και ωφεληµάτων των δηµοσίων νοσοκοµείων από αγορές φαρµάκων, τροποποιούνται οι
παρ. 1 και 2, ως προς το αρµόδιο όργανο, προστίθενται δεύτερο
και τρίτο εδάφια στην παρ. 3, και το άρθρο ενενηκοστό διαµορφώνεται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο ενενηκοστό
Διαδικασία υπολογισµού εκπτώσεων και ωφεληµάτων δηµοσίων νοσοκοµείων από αγορές φαρµάκων
1. Ο υπολογισµός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και
ωφεληµάτων επί των τιµών αγοράς φαρµάκων, που αγοράστηκαν από δηµόσια νοσοκοµεία από την 1η.6.2019 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, και εµπίπτουν στο πλαίσιο συµφωνιών µε
ΚΑΚ ή σε κλειστούς προϋπολογισµούς νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Πάσης φύσεως πιστώσεις που δεν
έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκοµεία κατ’ εφαρµογή των συµφωνιών του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται ανά νοσοκοµείο
συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή φαρµακευτική εταιρεία, ο οποίος χορηγεί ισόποση πίστωση στο
νοσοκοµείο εντός µηνός από τη γνωστοποίηση.
2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης διαβιβάζει αµελλητί µε πράξη του Προέδρου της
εµπιστευτικά το σύνολο των συµφωνιών και των κλειστών προϋπολογισµών στον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους
οποίους διαβιβάζονται οι συµφωνίες για τον υπολογισµό των εκπτώσεων, και οι οποίοι υποχρεούνται κατά τον χρόνο ανάληψης
των καθηκόντων τους στην υπογραφή δήλωσης εµπιστευτικότητας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προσδιορίζονται όλοι
οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εµπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συµφωνιών, εξειδικεύεται το περιεχόµενο της δήλωσης και ορίζεται κάθε συναφές ζήτηµα µε την
υλοποίηση του παρόντος. Ο υπολογισµός και η εκκαθάριση των
πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφεληµάτων επί των
τιµών αγοράς φαρµάκων που αγοράστηκαν από δηµόσια νοσοκοµεία από την 1η Ιουνίου 2019 και µέχρι την 30ή Ιουνίου 2021,
υλοποιούνται µε τον υπολογισµό της αυτόµατης επιστροφής
(claw back) του πρώτου εξαµήνου του έτους 2021.
4. H Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας δύναται, προς τον σκοπό υπολογισµού και επιβολής του claw back της φαρµακευτικής δαπάνης
των δηµόσιων Νοσοκοµείων και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά
το σκέλος που προκύπτει από κλειστούς Προϋπολογισµούς και
συµφωνίες της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων,
να λαµβάνει τη συνδροµή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των επιµέρους διευθύνσεών του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρµάκου. Όλοι οι
υπάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου συµφωνιών και κλειστών
προϋπολογισµών του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται στην υπογραφή προηγούµενης δήλωσης εµπιστευτικότητας.»
Άρθρο 144
Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων δαπανών
υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 Τροποποίηση και συµπλήρωση της παρ. 1
του άρθρου 25 του ν. 4549/2018
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105)
προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής:
«Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιµετώπισης
εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόµενο όριο δαπανών υγείας του
Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
αυξάνεται κατά 16.500.000 ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη.
Τα ανωτέρω ποσά επιµερίζονται για τα έτη 2020 και 2021 σε δε-
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καπέντε (15) εκατοµµύρια ευρώ για την κατηγορία υπηρεσιών
υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» και σε 1,5 εκατοµµύριο ευρώ για την υποκατηγορία Μ2
«Π.Π.-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΞΥΓΟΝΟ». Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπολογισµού της δαπάνης για τα επόµενα οικονοµικά έτη.»
Άρθρο 145
Συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARSCOVID-19 της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και
των διατάξεων περί αρµοδιότητας και σκοπού του Ινστιτούτου
Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να
αναθέτει και να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARSCOVID-19 και κάθε είδους παρεπόµενων υπηρεσιών σχετικών,
ενδεικτικά, µε την ασφαλή διάθεση, αποθήκευση, φύλαξη και µεταφορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η διαδικασία επιλογής του
αναδόχου και η σύναψη των συµβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνονται µε διαπραγµάτευση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας µε τρεις (3) τουλάχιστον δυνητικούς αναδόχους, µε
κάθε πρόσφορο µέσο, χωρίς την τήρηση απαιτήσεων δηµοσιότητας, τηρουµένης της διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και µε αποκλειστικό κριτήριο την πλέον συµφέρουσα, βάσει τιµής, προσφορά. Οι ως άνω
συµβάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020 (Α’127).
Άρθρο 146
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
εποπτευόµενων φορέων αυτού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2021.
Άρθρο 147
Παράταση ισχύος συµβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και νοµικών τους προσώπων
για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Συµβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
που απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’214), δύνανται να παραταθούν
από τη λήξη τους και µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021, µε απόφαση
της οικείας οικονοµικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της
ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδοσία τους.
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα
δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση
για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο,
στην πρώτη µετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν
εφαρµόζεται και σε συµβάσεις που έληξαν από 1.8.2021 µέχρι
και τη δηµοσίευση του παρόντος.
Η παράταση των ανωτέρω συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούµενων και ο χρό-
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νος της παράτασης δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’134). Δεν εφαρµόζονται οι
περιορισµοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’6).
Άρθρο 148
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, για
τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύµανσης των κτιρίων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονται, από τη λήξη τους,
για λόγους δηµόσιας υγείας έως τη σύναψη των συµβάσεων
µετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή
των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021 για την
κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συµβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004
(Α’ 134) και δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις
αυτές.
2. Η ισχύς του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), περί της
αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, παρατείνεται έως και την 31η Δεκεµβρίου 2021.
Άρθρο 149
Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (Δ.Ο.Α.) - Ολυµπιακή Φλόγα
- Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 37 του ν. 2725/1999 (Α’121) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37
Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (Δ.Ο.Α.) Ολυµπιακή Φλόγα
1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία» (Δ.Ο.Α.) µε έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Για τις διεθνείς σχέσεις,
η επωνυµία της Δ.Ο.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «International Olympic Academy» (Ι.Ο.Α.).
2. Η Δ.Ο.Α. τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), εποπτεύεται από την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως
προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαµβάνει, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και
διατηρεί πλήρη αυτονοµία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και
διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της.
3. Το έµβληµα της Δ.Ο.Α., όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη
Δ.Ο.Ε., αποτελείται στο πάνω µέρος του από ένα κλαδί ελιάς, σε
χρυσό και πράσινο χρώµα, το οποίο καταλήγει στο γράµµα «Α»
και στο κάτω µέρος του από τους πέντε (5) ολυµπιακούς κύκλους. Στο ενδιάµεσο αναγράφεται η επωνυµία «Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία». Το έµβληµα της Δ.Ο.Α. απολαύει της
απόλυτης προστασίας έναντι τρίτων κατά τον ν. 4679/2020 (Α’
71) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών. Η κατάθεση ως σήµατος του εµβλήµατος της Δ.Ο.Α. από
οποιοδήποτε τρίτο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο είναι απολύτως
απαράδεκτη κατά το άρθρο 4 του ν. 4679/2020. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης κατάθεσης σήµατος που ταυτίζεται ή οµοιάζει
µε ή συµπεριλαµβάνει το έµβληµα της Δ.Ο.Α., ο Εξεταστής της
Διεύθυνσης Σηµάτων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 24 του ν. 4679/2020, πριν από
την έκδοση απόφασης σχετικά µε την παραδοχή ή την απόρριψη
της δήλωσης κατάθεσης σήµατος, καλεί υποχρεωτικά τη Δ.Ο.Α.,
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την εποµένη της
ηµεροµηνίας της κατάθεσης, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης.
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4. Σκοποί της Δ.Ο.Α. είναι ιδίως: α) η λειτουργία στην Αρχαία
Ολυµπία, διεθνούς εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ερευνητικού
κέντρου, που µεριµνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυµπισµού και των αξιών του διεθνώς, β) η µελέτη και η εφαρµογή των
παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυµπιακού κινήµατος,
γ) η επιστηµονική και η ερευνητική θεµελίωση της Ολυµπιακής
ιδέας και των Ολυµπιακών αξιών, δ) η µελέτη και η ανάπτυξη διεθνώς της Ολυµπιακής παιδείας, ε) η υποστήριξη, ο συντονισµός,
η εποπτεία, η ενίσχυση και η ανάδειξη του έργου και των δράσεων
των Εθνικών Ολυµπιακών Ακαδηµιών. Για τους σκοπούς αυτούς η
Δ.Ο.Α. µπορεί να µετέχει ως µέλος ή να συνεργάζεται µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς ή µε άλλα νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε
νοµικής µορφής, παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ολυµπιακού προγράµµατος της Δ.Ο.Ε.
5. Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. είναι το διοικητικό συµβούλιο,
αποκαλούµενο άλλως και «εφορεία», η εκτελεστική επιτροπή και
ο πρόεδρος του.
Τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. µπορούν να συνέρχονται στην
Αθήνα ή αλλού, µε απόφασή τους και να συνεδριάζουν κατά περίπτωση και εξ αποστάσεως, µέσω τηλεδιάσκεψης, ως προς όλα ή
ορισµένα από τα συµµετέχοντα µέλη τους.
6. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι ενδεκαµελές και
συγκροτείται από:
α) Τρία (3) µέλη, που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε..
β) Πέντε (5) µέλη, που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε., µεταξύ των
µελών της, εκ των οποίων ένα (1) µέλος είναι ο πρόεδρος και ένα
(1) µέλος είναι ο γενικός γραµµατέας της Ε.Ο.Ε..
γ) Το µέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, που είναι ex officio µέλος
του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α.. Αν το µέλος της Δ.Ο.Ε.
για την Ελλάδα είναι και πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., τότε η Ε.Ο.Ε. ορίζει
ένα (1) επιπλέον µέλος της, ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου
της Δ.Ο.Α.. Αν υπάρχει δεύτερο µέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα,
µετέχει και αυτό ex officio στο διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. και
η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) µέλος λιγότερο, από τα αναφερόµενα στην
περ. β). Αν υπάρχουν περισσότερα από δύο (2) µέλη της Δ.Ο.Ε.
για την Ελλάδα, µετέχουν και αυτά ex officio στο διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. αλλά η Δ.Ο.Ε. για κάθε επιπλέον µέλος της που
έχει οριστεί για την Ελλάδα ορίζει ένα µέλος λιγότερο από τα αναφερόµενα στην περ. α). Αν δεν έχει οριστεί µέλος της Δ.Ο.Ε. για
την Ελλάδα, η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον µέλος στο διοικητικό
συµβούλιο.
δ) Τον δήµαρχο της Αρχαίας Ολυµπίας, που είναι ex officio
µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α.. Σε περίπτωση κωλύµατός του αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, ο οποίος
ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου της
Αρχαίας Ολυµπίας.
ε) Ένα (1) µέλος, που αποτελεί διακεκριµένη προσωπικότητα
στον χώρο του Ολυµπισµού, του αθλητισµού ή του πολιτισµού ή
της εκπαίδευσης ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα και ορίζεται
κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της
Δ.Ο.Α.. µετά από πρόταση του προέδρου της.
7. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α.
είναι τετραετής. Για τα όρια ηλικίας και θητειών του προέδρου και
των µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα οποία προέρχονται από
την ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του
καταστατικού της Ε.Ο.Ε.. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση
άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
8. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι αρµόδιο για όλα, γενικώς, τα ζητήµατα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση της
Δ.Ο.Α.. Στο διοικητικό συµβούλιο ανήκει, ιδίως, η αρµοδιότητα για
τη χάραξη της εκπαιδευτικής και µορφωτικής πολιτικής της
Δ.Ο.Α., η συνοµολόγηση, η υπογραφή και η εκτέλεση, κάθε σύµβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων
της Δ.Ο.Α., η πειθαρχική εξουσία για το προσωπικό της Δ.Ο.Α., η
αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισµού, ο ορισµός του κοσµήτορα, η θητεία
του οποίου είναι τετραετής και ανανεώνεται µετά από απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου, η σύσταση επιστηµονικών ή άλλων
επιτροπών, η κατάρτιση κανονισµού για τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών, µελετών, έργων, εργασιών, προµη-
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θειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων, η λήψη απόφασης για πρόσληψη του διευθυντή και του προσωπικού βάσει των αναγκών της
Δ.Ο.Α. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, ο ορισµός του αριθµού των θέσεων, των ειδικοτήτων, της
διαδικασίας επιλογής, των αναγκαίων προσόντων πρόσληψης, των
αποδοχών και κάθε άλλου συναφούς µε την πρόσληψη θέµατος,
καθώς και η κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού οργάνωσης και
λειτουργίας της Δ.Ο.Α..
Ο εσωτερικός κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας της
Δ.Ο.Α δύναται να περιλαµβάνει: α) την οργάνωση και λειτουργία
των υπηρεσιών και των οργάνων της, ιδίως τη δοµή, τη διάρθρωση, τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους, τη περιγραφή των θέσεων, των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων, την
κατανοµή σε κλάδους και ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και όλων των οργάνων
της, τα προσόντα ή τις ιδιότητες των µελών των επιτροπών και των
οργάνων της, τη διοικητική και λειτουργική σχέση µεταξύ τους και
κάθε άλλο σχετικό θέµα και β) τον κανονισµό προσωπικού.
9. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. µπορεί, µε απόφασή του,
να αναθέτει στον πρόεδρο και σε οποιοδήποτε από τα µέλη του
ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις αρµοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα ταµία σε ένα από τα µέλη του.
10. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) εκ των µελών του, συµπεριλαµβανοµένων οπωσδήποτε του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, του προέδρου ή του γενικού γραµµατέα ή ενός (1) από
τα µέλη που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε. και ενός (1) από τα µέλη που
ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε.. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου.
Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α. παρίσταται και ο κοσµήτορας της Δ.Ο.Α., χωρίς δικαίωµα ψήφου. Αποφάσεις που αφορούν τις στρατηγικές δράσεις της Δ.Ο.Α., τους
καταστατικούς της σκοπούς, τον ετήσιο προϋπολογισµό της και
τις οικονοµικές καταστάσεις της, λαµβάνονται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών του διοικητικού συµβουλίου,
στην οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα (1) εκ
των µελών που ορίζει η Δ.Ο.Ε.
11. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι
απαραίτητα µέλος της Ε.Ο.Ε. και εκλέγεται όπως ορίζει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε.. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της
Δ.Ο.Α.: α) εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, β) συγκαλεί το διοικητικό συµβούλιο τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τρίµηνο,
µετά από πρόσκληση που κοινοποιείται στα µέλη του τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, γ) συγκαλεί
την εκτελεστική επιτροπή τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, µετά
από πρόσκληση που κοινοποιείται στα µέλη της τουλάχιστον (48)
ώρες πριν από τη συνεδρίαση, δ) προεδρεύει των συνεδριάσεών
τους και ε) καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη.
12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α. µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Δ.Ο.Α. στον
αντιπρόεδρο ή σε µέλος του διοικητικού συµβουλίου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αντιπροέδρου, µέλος του
διοικητικού συµβουλίου που ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου της Δ.Ο.Α.. Ο αντιπρόεδρος ορίζεται µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α..
13. Η εκτελεστική επιτροπή της Δ.Ο.Α. είναι πενταµελής και τα
µέλη της ορίζονται µεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου
της Δ.Ο.Α., κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι
και πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής. Στην εκτελεστική επιτροπή µετέχουν οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο γενικός γραµµατέας ή ένα (1) από τα µέλη που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε. και ένα
(1) από τα µέλη που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε..
14. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για
κάθε θέµα της Δ.Ο.Α., ύστερα από εξουσιοδότηση του διοικητικού
συµβουλίου, να ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των θεµάτων τρέχουσας φύσης της Δ.Ο.Α., να εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν
τη λειτουργία της Δ.Ο.Α., τις δαπάνες χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων, των διεθνών συνόδων και δρά-
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σεων, τις δαπάνες των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και να αποφασίζει και να διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες, µέχρι του
ποσού που αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο.
15. Η εκτελεστική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των µελών της, συµπεριλαµβανοµένου οπωσδήποτε του προέδρου της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται
µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της.
16. Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι:
α) ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς,
β) επιχορηγήσεις από δηµόσιους ή µη φορείς και οργανισµούς,
γ) έσοδα προερχόµενα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα,
δ) έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους,
ε) έσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών
και ακινήτων,
στ) έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεµιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και
ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.
17. Για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, η Ε.Ο.Ε
παραχωρεί στη Δ.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων στην Αρχαία
Ολυµπία, χωρίς αντάλλαγµα και µε τους ειδικότερους όρους που
προβλέπονται στη σύµβαση παραχώρησης.
18. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης της
Δ.Ο.Α. διενεργείται από διεθνή οίκο ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, που ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της.
Αντίγραφο της έκθεσης του ετήσιου τακτικού ελέγχου υποβάλλεται στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να παραγγέλλει οποτεδήποτε
έκτακτο έλεγχο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων
κρατικών επιχορηγήσεων που λαµβάνει η Δ.Ο.Α., ο οποίος διενεργείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ή το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών.
19. Η διαχειριστική χρήση της Δ.Ο.Α. αρχίζει την 1η lανουαρίου
κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους. Στο
τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. κλείνει
τους λογαριασµούς και κάνει απογραφή της περιουσίας.
20. Το τακτικό προσωπικό της Δ.Ο.Α., που υπηρετεί κατά τον
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε όλες τις τακτικές
οργανικές θέσεις που είχαν συσταθεί και πληρωθεί µε βάση το
π.δ. 302/2003 (Α’ 257), διατηρεί όλα τα υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, που έχει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
και συνεχίζει να αµείβεται µε το εκάστοτε ισχύον µισθολόγιο του
Δηµοσίου.
21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από
εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α., το προσωπικό
της Δ.Ο.Α. που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, µπορεί να αποσπάται ή να µετατάσσεται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14
του ν. 4270/2014 (Α’143) και σε εποπτευόµενα από τους παραπάνω φορείς νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Η
απόσπαση διενεργείται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου και σύµφωνα µε τον
ν. 4440/2016 (Α’224). Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας.
22. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.Ο.Α., εντός έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος, καταρτίζει εσωτερικό κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και κανονισµούς ανάθεσης υπηρεσιών, προµηθειών, έργων, εργασιών, µελετών, µισθώσεων και
εκµισθώσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες της, οι οποίοι αναρτώνται
στον ιστότοπο της Δ.Ο.Α. και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
23. Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του
εσωτερικού κανονισµού οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α.
καταργούνται το π.δ. 302/2003 και κάθε διάταξη αντίθετη µε τις
διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις που αφορούν στη συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α. εφαρµόζονται κατά
τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. που
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διεξάγονται µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2020.
24. Η Ολυµπιακή Φλόγα αποτελεί σύµβολο του αθλητισµού και
τελεί υπό την προστασία της Ε.Ο.Ε. και της Διεθνούς Ολυµπιακής
Επιτροπής (Δ.ΟΕ.), µε σκοπό την αποτροπή της, µε οποιονδήποτε
τρόπο, νόθευσης και εµπορευµατοποίησής της. Με προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της µοναδικότητας της Ολυµπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από
κάθε απόπειρα εµπορευµατοποίησής της, σύµφωνα µε τις αρχές
του Ολυµπιακού Χάρτη της Δ.Ο.Ε..
β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά µε την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυµπιακής Φλόγας, η οποία πραγµατοποιείται στην
Αρχαία Ολυµπία πριν από την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων
και των χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων.»
Άρθρο 150
Πειθαρχική µεταχείριση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυµης
Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση µη χορήγησης
ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) - Τροποποίηση
της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999
1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999
(Α’121), περί των συνεπειών της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) για απόρριψη της αίτησης χορήγησης ή για ανάκληση του πιστοποιητικού που εκδίδεται από αυτή
και προσκοµίζεται στην οικεία διοργανώτρια αρχή πριν από την
έναρξη κάθε αγωνιστικής, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 7
διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείµενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της
παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία και
στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο για την επιβολή πειθαρχικής
ποινής. Με την επιφύλαξη της µη χορήγησης ή της ανάκλησης του
πιστοποιητικού, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται την απαγόρευση συµµετοχής σε αθλητική διοργάνωση,
η µη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιµωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρµογή της παρ. 12 του άρθρου 69,
µε την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθµών, από
τον βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος της εποµένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για µη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήµατος στο οποίο η οµάδα της
Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συµµετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, αν πρόκειται για Κ.Α.Ε.,
η µη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιµωρείται πειθαρχικά µε την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) έως πέντε (5) βαθµών, από τον βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος της
εποµένης ή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά περίπτωση.»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 19η.6.2021, ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4809/2021 (Α’102).
Άρθρο 151
Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης και µη χορήγηση
πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελµατικού
Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσφαιρική Ανώνυµη
Εταιρεία (Κ.Α.Ε.) που πρόκειται να λάβει µέρος
στο πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής
περιόδου 2021 - 2022
1. Ως προς τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες (K.Α.Ε.)
που πρόκειται να συµµετέχουν στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα
καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών για την
αγωνιστική περίοδο 2021-2022, η µη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’121), τιµωρείται κατ’ εξαίρεση µε αφαίρεση ενός (1) βαθµού από τον
βαθµολογικό πίνακα του οικείου πρωταθλήµατος, εφόσον η Επι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) δεν χορήγησε το πιστοποιητικό λόγω εκπρόθεσµης υποβολής της σχετικής αίτησης
µετά των προβλεπόµενων στην παρ. 4 του άρθρου 77Α του ν.
2725/1999 δικαιολογητικών και, κατά την κρίση του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η Κ.Α.Ε. πληρούσε όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο προϋποθέσεις για τη χορήγηση του
πιστοποιητικού.
2. Το παρόν εφαρµόζεται επί αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Α. έως την 31η.8.2021.
Άρθρο 152
Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022
Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, η διάκριση σε ατοµικό άθληµα, πλην των Ολυµπιακών, Παγκόσµιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει
κατακτηθεί έως την 19η.9.2021.
Άρθρο 153
Παραγραφή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Στο τέλος της παρ. 22.7.2 του άρθρου 22 του
ν.
4791/2021 (Α’51), περί των µεταβατικών και τελικών διατάξεων
για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τον αναθεωρηµένο, µε ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ, προστίθεται τρίτο εδάφιο, για
την εφαρµογή του άρθρου 17, περί παραγραφής, σε εκκρεµείς
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4791/2021 διαδικασίες παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, και η παρ. 22.7.2 του άρθρου 22 διαµορφώνεται ως εξής:
«22.7.2. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσµάτων παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καθώς και παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά
είχε διαπραχθεί προ της ηµεροµηνίας αυτής, διέπονται από τις
διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του χρόνου της παράβασης,
εκτός εάν το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εφαρµόζεται αναδροµικά η διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση οδηγεί στην ευµενέστερη µεταχείριση του πειθαρχικώς
ελεγχόµενου.
Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο
10.9.4., λαµβάνονται υπόψη παραβάσεις ως “πολλαπλές”, καθώς
και ο χρόνος παραγραφής, που ορίζεται στο άρθρο 17 αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθµίσεις και ως τέτοιες
εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος. Το άρθρο 17 εφαρµόζεται σε εκκρεµείς διαδικασίες, εφόσον, κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του
παρόντος, δεν έχει συµπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής.»
Άρθρο 154
Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή
επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυµπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) - Τροποποίηση
του άρθρου 19 του ν. 1646/1986
Στο άρθρο 19 του ν. 1646/1986 (Α’138), περί του συντονιστή
γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.), µετά από το δεύτερο
εδάφιο προστίθενται δύο εδάφια και το άρθρο 19 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 19
Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και ένας (1)
αναπληρωτής Διευθυντής προσλαµβάνονται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η αµοιβή, οι όροι απασχόλησης και οι αρµοδιότητες
του καθένα.

Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού
προσλαµβάνεται δεύτερος αναπληρωτής επιχειρησιακός Διευθυντής, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρµόδιος για θέµατα ανάπτυξης και εφαρµογής προγραµµάτων και υλοποίησης έργων
χρηµατοδοτούµενων µε απορρόφηση κονδυλίων από τον µηχανισµό ανάκαµψης και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Φεβρουαρίου
2021 ή από το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(Ε.Σ.Π.Α.) ή από άλλους συναφείς ή παρεµφερείς µηχανισµούς
χρηµατοδότησης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται
η αµοιβή του, η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον αµοιβής µε την
επίτευξη στόχων, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις λήξης της θητείας του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»
Άρθρο 155
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,..................................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ
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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. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

20. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

24. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

25. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

26. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.46’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Τετάρτη 22 Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

