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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’
Τετάρτη 8 Δεκεµβρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 8 Δεκεµβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 9.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022».

Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Βασίλειο (Λάκη) Βασιλειάδη, Βουλευτή Πέλλας, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Για σήµερα υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Υπάρχει το σχετικό έγγραφο του Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Θα συζητηθεί η µε αριθµό 240/1-12-2021 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειου Γιόγιακα προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε θέµα: «Ενίσχυση υποκαταστηµάτων ΕΛΤΑ στη
Θεσπρωτία µε προσωπικό».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
Κύριε Γιόγιακα, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µια φράση µπορεί να
περιγράψει την κατάσταση στα ΕΛΤΑ της Θεσπρωτίας σήµερα:
Δεν το πάνε το γράµµα. Η εξυγίανση της επιχείρησης έφερε περικοπές προσωπικού και στην περιοχή µας. Είχαµε αποχωρήσεις
λόγω συνταξιοδότησης και εθελουσίας αποχώρησης. Τα κενά
δεν αναπληρώθηκαν ούτε µε µια οκτάµηνη σύµβαση έργου.
Έµειναν έτσι τα ΕΛΤΑ µε έναν διανοµέα για όλον τον δήµο της
Ηγουµενίτσας, ένα διανοµέα, κύριε Υπουργέ, για είκοσι πέντε χιλιάδες και βάλε κατοίκους. Όµως, και τα τριάντα επτά χωριά
στον Δήµο Σουλίου περιµένουν να εξυπηρετηθούν µε έναν, επίσης, διανοµέα.
Η κατάσταση είναι, επίσης, τραγική στο υποκατάστηµα των
ΕΛΤΑ στους Φιλιάτες, όπου σαράντα επτά χωριά εξυπηρετούνται
από έναν ενοικιαζόµενο και έναν υπάλληλο που µετακινείται ανά
δέκα ηµέρες από την Παραµυθιά ή από την Ηγουµενίτσα.
Παρά τις προσπάθειες των λιγοστών εργαζοµένων στα ΕΛΤΑ,
τα προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων χειροτερεύουν
όσο περνά ο καιρός. Λογαριασµοί υπηρεσιών κοινής ωφελείας
µοιράζονται µε καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα να χάνεται η έκπτωση της έγκαιρης πληρωµής. Εφηµερίδες φτάνουν στους συνδροµητές τους ύστερα από µέρες, ενώ κάποια φύλλα δεν
φτάνουν ποτέ.
«Βάρεσαν διάλυση», κύριε Υπουργέ, γράφει για τα ΕΛΤΑ ο τοπικός Τύπος και δεν είναι κάτι που το γράφουν σήµερα, είναι επαναλαµβανόµενα δηµοσιεύµατα στην τοπική κοινωνία.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά το προχθεσινό δηµοσίευµα,
το οποίο, µάλιστα, είχε γράψει ακριβώς τα ίδια, όπως σας είπα
και πριν ένα χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, ήρθαν τα
χειρότερα, γιατί στο νέο οργανόγραµµα των ΕΛΤΑ προβλέπονται
µόλις δώδεκα άτοµα προσωπικό για τα τρία υποκαταστήµατα της
Θεσπρωτίας, δώδεκα άτοµα για τρεις δήµους µε δεκάδες
ορεινά, δυσπρόσιτα, αποµακρυσµένα χωριά και συνοικισµούς.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι αν δεν δοθούν περισσότερες θέσεις και αν δεν γίνουν άµεσα προσλήψεις, η κατάσταση δεν πρόκειται να φτιάξει. Τώρα είναι η ώρα να σκύψετε
πάνω σε αυτό το πρόβληµα. Οι πολίτες περιµένουν από εσάς να
δώσετε λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργαντά,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
ερώτηση, γιατί θα µας δώσει την ευκαιρία να πούµε µερικά πράγµατα για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, γνωστά σε σας θέλω να πιστεύω, αλλά είναι καλό να τα ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι.
Καθώς έχετε κάνει συχνά ερωτήσεις για τα ΕΛΤΑ -και πολύ
καλά κάνετε γιατί πάνω απ’ όλα είναι το ενδιαφέρον σας για να
υπάρχει µια καλή ταχυδροµική υπηρεσία στον Νοµό Θεσπρωτίας- θα θυµάστε ότι το 2016 µε νόµο που ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση, µάλιστα, ακριβώς µε το άρθρο 197 του
ν.4389/2016 το σύνολο των µετοχών κυριότητας του ελληνικού
δηµοσίου της «ΕΛΤΑ Α.Ε.» είχε µεταβιβαστεί αυτοδικαίως και

χωρίς αντάλλαγµα στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών
και Περιουσίας Α.Ε.». Δεν το αναφέρω ως κάτι καινούργιο, είναι
κάτι που έχει ακουστεί συχνά σε αυτή την Αίθουσα και είναι και
κάτι το οποίο, όταν στην προηγούµενη Κυβέρνηση γίνονταν ερωτήµατα επιχειρησιακά των ΕΛΤΑ –γιατί θα σας πω ποια αρµοδιότητα έχει µείνει ουσιαστικά αυτή τη στιγµή στο ελληνικό δηµόσιοόταν λοιπόν γίνονταν ερωτήµατα επιχειρησιακά, όπως το συγκεκριµένο, απαντούσε ο τότε αρµόδιος Υπουργός, ο κύριος Παππάς. Υπάρχει τέτοια απάντηση την οποία θα καταθέσω στα
Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε- έλεγε ότι «δεν έχω αρµοδιότητα». Δεν
θέλω να πω εγώ το ίδιο, δεν θέλω να δώσω αυτή την απάντηση
εδώ, δεν θέλω να µείνω στο τυπικό σκέλος µιας τέτοιας απάντησης, στο «δεν έχω αρµοδιότητα». Μάλιστα, του απαντούσαν
αυτοί που φρόντισαν να γίνει αυτή µεταβίβαση. Εγώ θέλω να µπω
στην ουσία των ερωτηµάτων σας.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως, όταν ανέλαβε η συγκεκριµένη
κυβέρνηση τη χώρα, υπήρχε στα ΕΛΤΑ πολύ µεγάλη ζηµιά.
Υπήρχε η ανάγκη να δίνονται από τα χρήµατα του ελληνικού
λαού 6 µε 7 εκατοµµύρια τον µήνα για να µπορέσει να υπάρξει η
αναγκαία λειτουργία, έτσι ώστε να επιτελέσουν τον πολύ σηµαντικό τους ρόλο και να υπάρχει καθολική ταχυδροµική υπηρεσία
σε όλη την επικράτεια.
Αναγκαστήκαµε να κάνουµε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των
ΕΛΤΑ. Αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είναι ένα σχέδιο το οποίο συµπεριελάµβανε µια εθελούσια έξοδο
χιλίων εννιακοσίων υπαλλήλων και µάλιστα στέφθηκε µε επιτυχία,
καθώς οι υπάλληλοι βλέποντας και τα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί, πραγµατικά είδαν ότι αυτή η επιλογή είναι καλή για
τους ίδιους. Έγινε, λοιπόν, επιτυχηµένα και πήραµε κάποιους
συµβασιούχους που ήταν αναγκαίο µέσα από διαδικασία ΑΣΕΠ,
πράγµα που δεν είχε γίνει ποτέ στα ΕΛΤΑ. Προχωρήσαµε σε συγκεκριµένες κινήσεις για τον εκσυγχρονισµό στη λειτουργία των
ΕΛΤΑ, γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχει ο εκσυγχρονισµός αυτός
που θα κάνει ανταγωνιστική αυτή τη λειτουργία.
Εκεί έρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε έναν
µόνο ρόλο, τον µοναδικό ρόλο που έχει αποµείνει µε βάση τη νοµοθετική παρέµβαση της προηγούµενης κυβέρνησης: είναι η
εποπτεία για την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία στην επικράτεια. Σε αυτό γίνονται συγκεκριµένες κινήσεις, γίνονται συγκεκριµένες δράσεις. Έγινε για πρώτη φορά οργανόγραµµα στα
ΕΛΤΑ που δεν υπήρχε ποτέ και προσπαθούµε πραγµατικά να καλύψουµε όλες τις ανάγκες και θα έχω τη δυνατότητα στη δευτερολογία να σας απαντήσω επί του συγκεκριµένου θέµατος που
αφορά ακριβώς τον Νοµό Θεσπρωτίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γιόγακα, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, τα δώδεκα άτοµα
προσωπικό που προβλέπονται για τα τρία υποκαταστήµατα, συγκεκριµένα, οκτώ στην Ηγουµενίτσα, δύο στους Φιλιάτες και δύο
στην Παραµυθιά, είναι αυτονόητο ότι δεν φτάνουν. Πώς περιµένετε, κύριε Υπουργέ µου, µε δύο άτοµα να εξυπηρετηθεί ολόκληρος δήµος; Δεν θα πάρουν άδειες αυτοί; Δεν θα απουσιάσουν εκτάκτως; Κάποια στιγµή µπορεί να συµβεί κάποιο θέµα
υγείας και τότε τι θα γίνεται; Πώς θα βγαίνει η δουλειά;
Θέλω να σας πω και κάτι ακόµα, ότι µε το νέο οργανόγραµµα
δίνονται περισσότερες θέσεις σε περιοχές µε παρόµοιο πληθυσµό της Θεσπρωτίας, δηλαδή, µε δύο ή και τρεις δήµους και µε
πολλά ορεινά και αποµακρυσµένα χωριά. Παραδείγµατος χάριν,
δεκαεννέα στη Φωκίδα, δεκαέξι στην Καστοριά, δεκατέσσερα
στη Φλώρινα, δεκατρία στα Γρεβενά. Συνολικά, είκοσι τέσσερις
θέσεις, κύριε Υπουργέ, δηλαδή, πάνω από το 50% και βάλε, δίνονται στη γειτονική µας Πρέβεζα -και καλώς δίνονται, κύριε
Υπουργέ, και µακάρι να ήταν και περισσότεροι- αλλά µε ποια λογική δίνονται µόλις δώδεκα στη Θεσπρωτία;
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι είχα υποβάλει και στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου σας και στη διοίκηση της επιχείρησης όπως πολύ καλά αναφέρατε και στην πρωτολογία σας- µια ρεαλιστική πρόταση για τη στελέχωση των τριών υποκαταστηµάτων
στον Νοµό Θεσπρωτίας. Συγκεκριµένα, πρότεινα γύρω στα δεκαέξι µε δεκαεπτά άτοµα, κύριε Υπουργέ, περίπου τα µισά απ’
όσα προβλέπονταν στο προηγούµενο οργανόγραµµα, χωρίς
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υπερβολές, αλλά προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες
όλων των δήµων της Θεσπρωτίας.
Αυτή η πρόταση, κύριε Υπουργέ, είναι καιρός να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. Γνωρίζετε, άλλωστε, πόσο σηµαντικό είναι το ταχυδροµείο για πολλούς συµπολίτες µας, κυρίως µεγαλύτερης
ηλικίας που ζουν σε αποµακρυσµένα χωριά, πόσω µάλλον όταν
πρόκειται για ανθρώπους που δεν µπορούν να κάνουν συναλλαγές, δεν µπορούν να πληρώσουν, δεν µπορούν να διαβάσουν τα
νέα απ’ το κινητό ή από τον υπολογιστή τους, που µπορεί να ζουν
στα χωριά µας που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά ακόµα από δίκτυα τηλεπικοινωνιών και µπορεί να µένουν χωρίς ίντερνετ και
τηλέφωνο.
Το ζήσαµε, άλλωστε, και τις πρόσφατες µέρες, κύριε Υπουργέ,
µε τα έντονα καιρικά φαινόµενα που είχαµε και δυστυχώς, οι
δήµοι µας, κύριε Υπουργέ, έχουν γερασµένο πληθυσµό.
Τα ΕΛΤΑ έχουν, λοιπόν, υποχρέωση ως πάροχος καθολικής
υπηρεσίας να σκεφτούν αυτούς τους ανθρώπους. Οφείλουν να
σεβαστούν και να κάνουν πράξη την κοινωνική αποστολή και τον
κοινωνικό ρόλο στον οποίον έχουν δεσµευτεί ως επιχείρηση. Σας
ζητούµε, για άλλη µία φορά, να ασκήσετε τον εποπτικό σας ρόλο
και να διασφαλίσετε ότι τα ΕΛΤΑ θα ανταποκριθούν πράγµατι
στον ρόλο τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αναζητώντας τις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί για τα ΕΛΤΑ -γιατί έχει πραγµατικά ενδιαφέρον να δούµε
διαχρονικά πώς αντιµετωπίζεται αυτό το ζήτηµα από όλες τις κυβερνήσεις- βλέπω µια δικιά σας ερώτηση από τις 14-3-2018, η
οποία ερώτηση ξέρετε τι αντικείµενο είχε; Είχε ως αντικείµενο
το γεγονός ότι είχε παρατηρηθεί το φαινόµενο στα ΕΛΤΑ να µην
αποδίδουν τα χρήµατα που εισπράττουν για λογαριασµούς της
ΔΕΗ, µε αποτέλεσµα να έχουν διακοπεί µέχρι συνδέσεις µε τη
ΔΕΗ, αν θυµάστε, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα,
υπήρχαν τόσες ζηµιές, υπήρχε τέτοια κακή διαχείριση που δεν
µπορούσε να υπηρετηθεί ούτε το µισθολογικό κόστος.
Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει. Ερωτήσεις του τύπου «γιατί
παρακρατούν από τα ΕΛΤΑ τα λεφτά της ΔΕΗ» δεν υπάρχουν.
Ένας οργανισµός, ο οποίος πραγµατικά κόστιζε 7 εκατοµµύρια
τον µήνα στο ελληνικό δηµόσιο, πλέον δεν υφίσταται και το επόµενο διάστηµα θα γίνουν ανακοινώσεις για την οικονοµική κατάσταση αυτής της περιόδου.
Εγώ θα σας απαντήσω επί της ουσίας. Γίνεται για πρώτη φορά
ένα οργανόγραµµα. Το οργανόγραµµα έχει να κάνει ακριβώς µε
τα σηµεία εξυπηρέτησης που πρέπει να υπάρχουν, αλλά και µε
την ανάγκη να ανταποκριθούµε στις πραγµατικές ανάγκες που
υπάρχουν σε κάθε νοµό, και βεβαίως, µε τον κανόνα της υποχρέωσης µας για την καθολική υπηρεσία σε όλη την επικράτεια. Τα
ΕΛΤΑ είναι η αρχαιότερη ελληνική δηµόσια εταιρεία και ως τέτοια, πρέπει να διαφυλαχθεί στο κύρος και στον σκοπό τον οποίο
έχει και ειδικά στην ελληνική επικράτεια, στην ελληνική περιφέρεια είναι πάρα πολύ σηµαντικός ρόλος τον οποίο διαδραµατίζει.
Κάνατε κάποιες πληθυσµιακές συγκρίσεις. Θέλω να σας πω το
εξής, λαµβάνονται υπ’ όψιν όλα, βεβαίως και ο πληθυσµός, αλλά
καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι αυτό που είναι το σηµαντικότερο
για την αξιολόγηση των αναγκών και τη στελέχωση των καταστηµάτων αυτών είναι η κίνηση η οποία υπάρχει.
Και επειδή αναφερθήκατε στον Νοµό Πρεβέζης, θα σας δώσω
µια εικόνα για το τι ακριβώς συµβαίνει: Στον Νοµό Πρεβέζης
υπάρχουν έξι ταχυδροµικά καταστήµατα και τέσσερα πρακτορεία, στον Νοµό Θεσπρωτίας υπάρχουν τέσσερα ταχυδροµικά
καταστήµατα και επτά πρακτορεία -είναι τέσσερα, αναφέρεστε
σε τρία, στο ένα όντως, υπηρετεί ένας υπάλληλος, αλλά είναι
τέσσερα τα ταχυδροµικά καταστήµατα- αλλά κοιτάξτε τον όγκο
των συναλλαγών.
Αυτή τη στιγµή, οι επιδόσεις των ταχυδροµικών αντικειµένων
που εκτελούνται στα καταστήµατα της Πρέβεζας είναι σαράντα
έξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδοµήντα εννέα πράξεις και σε εσάς,

3321

στον Νοµό Θεσπρωτίας είναι δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τρεις, δηλαδή, το ένα τρίτο περίπου. Ταυτόχρονα, συνολικά το πλήθος των συναλλαγών που γίνεται στα καταστήµατα
και στα πρακτορεία, στην Πρέβεζα είναι διακόσιες έξι χιλιάδες
εκατόν ενενήντα δύο και στον Νοµό Θεσπρωτίας ογδόντα δύο
χιλιάδες ενενήντα εννέα. Αυτά είναι τα νούµερα που αφορούν το
πρώτο ενιάµηνο του 2021. Δεν σηµαίνει, όµως, αυτό από µόνο
του ότι η Θεσπρωτία πρέπει να έχει συγκεκριµένο αριθµό εργαζοµένων και η Πρέβεζα κάποιον άλλο. Σίγουρα όµως, είναι ένας
πολύ σηµαντικός συντελεστής και είµαστε στη φάση της αναδιάρθρωσης συνολικά της ταχυδροµικής υπηρεσίας µε γνώµονα
την κάλυψη κάθε σηµείου της ελληνικής επικράτειας.
Βεβαίως, λαµβάνουµε υπ’ όψιν την κίνηση που υπάρχει σε
κάθε νοµό και βεβαίως, το επόµενο διάστηµα, τους λίγους επόµενους µήνες, αφού για πρώτη φορά έγινε ένα πρώτο οργανόγραµµα, όπου χρειάζονται διορθωτικές παρεµβάσεις θα γίνουν,
αλλά θα γίνονται αιτιολογηµένα, θα γίνονται στοχευµένα, έτσι
ώστε και ο οργανισµός να παραµείνει υγιής και να µπορεί να επιτελεί τον ρόλο του χωρίς να χρεώνει το ελληνικό δηµόσιο, αλλά
και ταυτόχρονα ο τελευταίος κάτοικος της ελληνικής επικράτειας
να αισθανθεί ότι έχει την παρουσία του ταχυδρόµου, όχι µόνο
για την αλληλογραφία αλλά και για πολλές άλλες υπηρεσίες που
ξέρουµε ότι τις έχουµε ανάγκη στην ελληνική περιφέρεια.
Να είστε σίγουρος, λοιπόν, ότι και στον Νοµό Θεσπρωτίας,
όπως και σε όλα τα άλλα σηµεία της Ελλάδας, αφού ολοκληρωθεί µια µελέτη που είναι σε εξέλιξη σε σχέση µε την ανάγκη στελέχωσης, όπου αυτή πρέπει να γίνει, θα γίνει, όπου πρέπει να
υπάρξουν µετακινήσεις επίσης θα υπάρξουν και βεβαίως, όπου
πρέπει να έχουµε νέα πρακτορεία, όπου πρέπει να έχουµε νέα
σηµεία εξυπηρέτησης και αυτά το επόµενο διάστηµα θα γίνουν.
Διότι εικόνες οι ερωτήσεις σαν αυτή που σας προανέφερα, σε
σχέση µε το κατάντηµα του οργανισµού, έτσι όπως τα προηγούµενα χρόνια τον είδαµε να διασύρεται, δεν πρόκειται να επιτρέψουµε να υπάρξουν ξανά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.
Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στη δεύτερη µε αριθµό 244/2-12-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση παγώνει τις
πληρωµές του ΕΣΠΑ».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
Ορίστε, κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µπορεί ο κ. Μητσοτάκης και εσείς οι Υπουργοί
του να πανηγυρίζετε για τους ρυθµούς ανάπτυξης. Εγώ θα πω
ότι είναι καλοδεχούµενη η ανάκαµψη -δεν είναι ανάπτυξη- µετά
την καθίζηση, την τροµακτική καθίζηση του 2020, την οποία, βεβαίως, επιµελώς αποκρύπτετε.
Αυτό, όµως, το οποίο είναι πιο σηµαντικό είναι ότι δυστυχώς
αποκρύπτετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη
στιγµή η πραγµατική οικονοµία. Αναφέροµαι στο γεγονός ότι µία
στις τέσσερις επιχειρήσεις βρίσκεται µε µηδενικά ταµειακά διαθέσιµα, σύµφωνα µε τη ΓΣΕΒΕΕ, στο γεγονός ότι η Ελλάδα είχε
την υψηλότερη τιµή χονδρεµπορικής ηλεκτρικού ρεύµατος σε
ολόκληρη την Ευρώπη για όλο τον µήνα Νοέµβριο. Αυτό δεν έχει
ξανασυµβεί στην ιστορία. Ήδη τα τιµολόγια του ρεύµατος έχουν
αυξηθεί σχεδόν κατά 100% και αυτό αφορά το σύνολο της οικονοµίας και βεβαίως, τα νοικοκυριά, ενώ η ακρίβεια ροκανίζει το
διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών και ειδικά των πιο ευάλωτων
στρωµάτων. Και την ίδια στιγµή κλάδοι της οικονοµίας λειτουργούν λόγω της πανδηµίας σε καθεστώς ιδιότυπου lockdown,
καθώς αναγκάζονται να λειτουργούν µε περιοριστικά µέτρα,
χωρίς, όµως, να λαµβάνουν την αναγκαία στήριξη από την Κυβέρνηση.
Και τι κάνει η Κυβέρνηση απέναντι σε αυτή την πάρα πολύ δύ-
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σκολη κατάσταση για την πραγµατική οικονοµία; Από τη µία, βλέπουµε ότι στον προϋπολογισµό του 2022 δεν προβλέπεται το παραµικρό κονδύλι –µηδέν!- για τη στήριξη των επιχειρήσεων οι
οποίες πλήττονται αυτή τη στιγµή από την πανδηµία. Δεν προβλέπεται, επίσης, το παραµικρό κονδύλι -και πάλι µηδέν!- για τη
στήριξη της κοινωνίας και της οικονοµίας που πλήττεται αυτή τη
στιγµή από την ακρίβεια.
Την ίδια στιγµή για το Ταµείο Ανάκαµψης -τα είπαµε και την
προηγούµενη βδοµάδα σε επίκαιρη ερώτησή µου µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Σκυλακάκη- από τον προϋπολογισµό του 2021, που η Κυβέρνηση µιλούσε για 2,6
δισεκατοµµύρια ευρώ, φτάσαµε στα 150 εκατοµµύρια ευρώ
µόλις δαπάνη, δηλαδή δεν έχουµε την αναγκαία εισροή πόρων
προς την πραγµατική οικονοµία.
Και µέσα σε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες, όπου η χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας είναι πιο επιτακτική
από ποτέ, φαίνεται ότι και εσείς έχετε προχωρήσει στο πάγωµα
του ΕΣΠΑ. Είναι µία κίνηση η οποία δεν έχει καµµία αναπτυξιακή
λογική προφανώς, να κόβετε επενδυτικές δαπάνες σε αυτές τις
συνθήκες, µία κίνηση η οποία δεν έχει και καµµία δηµοσιονοµική
λογική, γιατί, βεβαίως, οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι συγχρηµατοδοτούµενοι, το µεγαλύτερο µέρος αυτών επιστρέφει στη χώρα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ρωτάω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τα εξής: Έχουν σταµατήσει οι
πληρωµές του ΕΣΠΑ; Πόσα λεφτά χρωστάτε αυτή τη στιγµή;
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε από το Υπουργείο, είναι
πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ οι πληρωµές οι οποίες αυτή
τη στιγµή βρίσκονται σε εκκρεµότητα, σε σχέση µε τις ανάγκες
που πρέπει να καλυφθούν µέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.
Και αναφέροµαι πολύ συγκεκριµένα σε τρεις βασικές κατηγορίες -γιατί θέλω να είµαι πολύ συγκεκριµένος σε αυτό το οποίο
λέω- εργολήπτες µεσαίων και µικρών έργων σε ολόκληρη τη
χώρα, µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν µπει σε προγράµµατα στήριξης επιχειρηµατικότητας -και αναφέροµαι για
παράδειγµα στο πρόγραµµα της µη επιστρεπτέας των περιφερειών από τα ΠΕΠ- και το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Είναι τρεις κατηγορίες οι οποίες αφορούν πάρα πολλούς συµπολίτες µας,
εκατοντάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες εργαζόµενους. Μιλάµε και
για µισθοδοσίες εργαζοµένων οι οποίες αυτή τη στιγµή έχουν
παγώσει.
Και εγώ σας ρωτώ: Αυτό είναι απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης; Είναι απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών; Είναι απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού;
Νοµίζω ότι οφείλετε να δώσετε απαντήσεις, γιατί αυτή η κίνηση είναι µία κίνηση, η οποία σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για την πραγµατική οικονοµία συνιστά µία βόµβα στα
θεµέλια της προσπάθειας για ανάταξη της οικονοµίας σε αυτές
τις εξαιρετικά κρίσιµες στιγµές.
Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, επειδή την ερώτηση την απευθύνω σε σας για να απαντήσετε όχι σε µένα, αλλά
για να απαντήσετε σε αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγµή αγωνιούν
για τις πληρωµές τους, µη µου απαντήσετε µε πίνακες περί
απορρόφησης. Τα έχουµε ζήσει, τα έχουµε κάνει, τα έχω κάνει
προσωπικά, γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Χαρίτση.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι θετική η πρωτιά. Βεβαίως, έχει να κάνει σε πολύ µεγάλο
βαθµό µε το γεγονός ότι πάρα πολλές δαπάνες για την πανδηµία
πέρασαν µέσα από το ΕΣΠΑ.
Το ζήτηµα, όµως, δεν είναι η απορρόφηση. Το ζήτηµα είναι τι
φτάνει πραγµατικά στην πραγµατική οικονοµία, στους πραγµατικούς δικαιούχους, στους πραγµατικούς ωφελούµενους, στις
επιχειρήσεις, στους εργαζόµενους και στα νοικοκυριά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, εντάξει, έγινε
κατανοητό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θέλω να είµαι πάρα πολύ ειλικρινής. Πίστευα ότι µετά τις ανακοινώσεις τόσο της ΕΛΣΤΑΤ όσο
και της EUROSTAT των τελευταίων ηµερών θα βρίσκατε έναν εύσχηµο τρόπο να αποσύρετε αυτή την ερώτηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν το κάνατε, δείχνει µία πολύ µεγάλη
γενναιότητα.
Ξεκινάω µε το τελευταίο για να σας δώσω τον χρόνο να προετοιµαστείτε. Είπατε ως προς τους πίνακες απορρόφησης του
ΕΣΠΑ ότι τα έχετε κάνει και εσείς. Σας προκαλώ, λοιπόν, να παρουσιάσετε έναν πίνακα ΕΣΠΑ επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, όπου η
Ελλάδα ήταν πρώτη σε όλη την Ευρώπη, έναν! Δώστε µου µία
ηµέρα -µία ηµέρα!- όπου η Ελλάδα ήταν πρώτη!
Για λόγους ιστορίας και µόνο -επειδή µας ακούει ο κόσµοςεπισηµαίνω ότι τη µέρα που ανέλαβα την πολιτική ευθύνη του
ΕΣΠΑ µε την οµάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε τον Γιάννη
Τσακίρη, τον Δηµήτρη Σκάλκο και τους ειδικούς γραµµατείς, τον
κ. Ζερβό και την κ. Δανδόλου, ήµασταν στη δέκατη ένατη θέση
σε απορρόφηση. Σήµερα η Ελλάδα µας από τη δέκατη ένατη
θέση είναι στην πρώτη θέση. Και όταν λέµε για απορρόφηση, µιλάµε για πληρωµές, άρα µιλάµε για λεφτά που φτάνουν στην
πραγµατική οικονοµία. Προσέξτε, δεν µιλάµε για δείκτη δέσµευσης. Εσείς, πράγµατι, στη δέσµευση είχατε δεσµεύσει το ΕΣΠΑ
µε διάφορα έργα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν γίνονταν
ποτέ. Εδώ µιλάµε για δαπάνες, για πληρωµές τιµολογίων, δηλαδή για χρήµατα που έφτασαν στην πραγµατική οικονοµία.
Άρα στο ερώτηµά σας αν φτάνουν χρήµατα στην πραγµατική
οικονοµία, ναι, αφού είµαστε πρώτοι στην Ευρώπη, φτάνουν χρήµατα στην ελληνική οικονοµία.
Ας το πάµε και λίγο ευρύτερα τώρα και επειδή υπήρξατε στο
Υπουργείο Ανάπτυξης -και εγώ θα πω καλός Υπουργός, µέσα στο
πλαίσιο της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα εκπληκτικά καλόςέρχοµαι στο προκείµενο που µε ενδιαφέρει, Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και εθνικό σκέλος και συγχρηµατοδοτούµενο,
δηλαδή για να καταλάβει ο κόσµος –γιατί εσείς καταλαβαίνετε,
αλλά ο κόσµος δεν καταλαβαίνει- και εθνικοί πόροι -δικά µας
λεφτά- και πόροι που πληρώνουµε και παίρνουµε πίσω από την
Ευρώπη το κοµµάτι του ΕΣΠΑ.
Επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ -πέντε χρόνια ΣΥΡΙΖΑ!- υπήρχε
µία χρονιά –µία!- που εκτελέστηκε στο 100%, χωρίς να «παρκάρετε» λεφτά στο τέλος; Ούτε µία! Ξέρετε τι κάνατε κάθε χρόνο
και είναι και εντυπωσιακό; Είναι εντυπωσιακό ότι σε όλες τις εκθέσεις της τρόικας επί πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ ένα από τα θέµατα
που βάζει η τρόικα στις εκθέσεις της είναι η υποεκτέλεση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Την ίδια στιγµή, δηλαδή, που η ελληνική οικονοµία είχε ύφεση,
την ίδια στιγµή που όλοι λέγαµε ότι δεν έχουµε λεφτά, καταφέρνατε επί πέντε χρόνια τα λεφτά του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων να µην τα δώσετε ούτε µία χρονιά στην πραγµατική
οικονοµία. Έτσι, πηγαίνατε κάθε µέρα, κάθε χρονιά στο τέλος
του χρόνου και βάζατε 500 εκατοµµύρια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, 600 εκατοµµύρια στην Τράπεζα της Ελλάδας, «παρκάρατε»
δηλαδή τα διαθέσιµα για να µην τα χάσετε σε διάφορους λογαριασµούς, γιατί δεν είχατε καταφέρει να τα πληρώσετε στον
κόσµο, στην πραγµατική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δύο χρόνια κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και θα πω και
του εαυτού µου αναγκαστικά ως Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το εξής: Ξέρετε, κύριε Χαρίτση, τι έχει γίνει αυτά τα δύο
χρόνια στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων; Και είναι ακριβώς η ερώτηση που µε ρωτάτε.
Το 2020, κύριε Πρόεδρε -και είµαι περήφανος γι’ αυτό- το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στην Ελλάδα ξόδεψε 11 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι η µεγαλύτερη δαπάνη του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων από την πρώτη µέρα που η Ελλάδα
µπήκε στις ευρωπαϊκές οικονοµικές κοινότητες. Και φέτος, δεύτερη χρονιά, θα κλείσουµε στα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, που
είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση σε όλη την ιστορία της Ελλάδας από την ένταξή µας στις ευρωπαϊκές οικονοµικές κοινότητες.
Και προσέξτε, κύριε Χαρίτση, επειδή µου κάνατε την ερώτηση
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για τις πληρωµές, φέτος έχουµε αυξήσει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων τρεις φορές. Τρεις φορές έχουµε αυξήσει το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων! Για ποιον λόγο; Διότι τα
χρήµατα δαπανώνται, δηλαδή γίνονται οι πληρωµές για τις
οποίες ρωτάτε. Και γίνονται από µία Κυβέρνηση που δεν αφήνει
να πάει χαµένη ούτε µία µέρα, από µία Κυβέρνηση που είναι
πάνω από τα προβλήµατα των ανθρώπων είκοσι τέσσερις ώρες
το εικοσιτετράωρο, από µία Κυβέρνηση που δεν αφήνει και δεν
έχει αφήσει ούτε µία επιχείρηση µόνη της και προσπαθεί να λύσει
τα προβλήµατα, να ξεκολλήσει πληρωµές, να εκτελεστούν έργα,
να προχωρήσουν οι επενδύσεις.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή. Θα επανέλθω
στη δευτερολογία µου για τα συγκεκριµένα που ετέθησαν, κυρίως για το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που µε ενδιαφέρει,
διότι το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» έχει µια σηµασία, αλλά και για να ακούσει και ο κόσµος.
Κύριε Χαρίτση, είπατε λίγο µικρόψυχα -λίγο µικρόψυχα, είπα!για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2021. Ναι, προφανώς είναι ανάκαµψη. Φυσικά διεθνώς λέγεται «ανάπτυξη». Οι δείκτες περί αναπτύξεως µιλάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεθνή
οικονοµία, αλλά και στην Ελλάδα. Όµως, εγώ θέλω να δεχτώ απολύτως αυτό που είπατε. Από το -9,1% του 2020, από µια πολύ µεγάλη ύφεση, όλοι περίµεναν ότι η Ελλάδα µας το 2020 θα είχε τη
µεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν την είχε. Την είχε
η Ισπανία µε πολύ µεγάλη διαφορά, που είναι και το πολιτικό σας
πρότυπο. Φέτος, λοιπόν, πάµε -θα δούµε πού θα φτάσει-, όπως
λέµε, στο 7,1%. Όµως, µε τα στοιχεία που έχουν δηµοσιευτεί, φαίνεται ότι αυτός είναι ένας µέτριος υπολογισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να τελειώσω.
Πάµε στο να είµαστε µία -προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι και
κλείνω µε αυτό- από τις τρεις ευρωπαϊκές οικονοµίες -µία από
τις τρεις!- που θα έχουν θεραπεύσει σε επίπεδο ΑΕΠ όλη τη
ζηµιά του 2020 σε µία χρονιά. Προσέξτε, οι είκοσι τέσσερις
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχουν καταφέρει
αυτό που κατάφερε η Ελλάδα µας! Άρα µην το θεωρείτε και τόσο
δεδοµένο, κύριε Χαρίτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χαρίτση, έχετε
τον λόγο, είτε από τη θέση σας είτε από το Βήµα.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω από εδώ.
Δεν χρειάζεται να έρθω στο Βήµα.
Κύριε Υπουργέ, µου φαίνεται ότι δυστυχώς για µία ακόµη
φορά κάνουµε διάλογο κωφών. Σας είπα να µη συγκρίνετε το
2020 µε άλλες χρονιές. Είµαστε σε πανδηµία. Πέρασαν άπειρες
δαπάνες µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και το
ΕΣΠΑ. Κι εγώ θα πω ότι ορθώς. Δεν έχω πρόβληµα σε αυτό.
Όµως, το θέµα είναι τι γίνεται τώρα, κύριε Υπουργέ! Και λέω το
«τι γίνεται τώρα», γιατί έχω εδώ επιστολή που σας έχει σταλεί
στις 22 Οκτωβρίου από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών. Ο τίτλος, το θέµα της επιστολής, είναι: «Στάση πληρωµών
έργων ΕΣΠΑ». Εκεί, λοιπόν, γράφουν το εξής: «Οι σχετικές διαµαρτυρίες των µελών µας αφορούν ακόµη και ολοκληρωµένα
έργα». Θα το καταθέτω στα Πρακτικά.
Επανέρχεται ο Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών στις 2 Δεκεµβρίου και λέει: «Σας είχαµε αποστείλει επιστολή στην οποία δεν…
κ.λπ.. Σήµερα που έχουµε ήδη µπει στον τελευταίο µήνα του χρόνου, το φαινόµενο όχι µόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά έχει γενικευθεί σε όλα σχεδόν τα έργα…». Αυτό λέει, δεν το λέω εγώ. Για
να µη λέτε ότι λέω εγώ τα δικά µου.
Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων γράφει: «Είµαστε αποδέκτες καταγγελιών µελών της ένωσής µας για σηµαντικές καθυστερήσεις
πληρωµών εκτελεσµένων εργασιών έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη και χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ».
Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων επανέρχεται µε το εξής: «Είµαστε αποδέκτες καταγγελιών µελών µας, της Ένωσής µας, Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων, για σηµαντικές καθυστερήσεις στα προγράµµατα “AΝΤΩΝΗΣ TΡΙΤΣΗΣ” και “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”». Αυτό ήταν στις
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Η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων γράφει: «Στάση πληρωµών δηµοσίων έργων». Απευθύνεται προς τον κ. Σταϊκούρα, αλλά το κοινοποιεί και σε εσάς. Αυτό
είναι στις 3 Νοεµβρίου. Γράφουν: «Η οµοσπονδία µας έχει γίνει
αποδέκτης συνεχώς αυξανόµενου αριθµού καταγγελιών για έλλειψη χρηµατοδότησης έργων, που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη
είτε έχουν περαιωθεί».
«Ασκούµενοι δικηγόροι εκατό µήνες απλήρωτοι από το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ».
Ανάλογα και για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», για το οποίο είπατε και
θα περιµένω να δω τα στοιχεία σας. Όµως, επειδή κάναµε και
ερώτηση εβδοµήντα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία πριν από λίγες ηµέρες, ποια είναι η απάντηση; Ότι από τις
τριάντα επτάµισι χιλιάδες αιτήσεις -µιλώ για το πρόγραµµα του
2020 και όχι για το νέο το οποίο θα ξεκινήσει τώρα- ξέρετε πόσες
πληρωµές έχουν γίνει; Ογδόντα! Έχουν γίνει ογδόντα πληρωµές
σε τριάντα επτάµισι χιλιάδες, ήτοι 0,21% του συνόλου! Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγµατικότητα!
Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να απαντήσετε,
στους επιχειρηµατίες, στους επαγγελµατίες, στους απλήρωτους
εργαζόµενους, στα νοικοκυριά στα οποία δεν παίρνουν τα χρήµατά τους από το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Σε αυτήν, λοιπόν, την πραγµατικότητα πρέπει να απαντήσετε, η οποία πραγµατικότητα δεν
µπορεί να απαντηθεί µε τους δείκτες απορρόφησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ είπα από την αρχή ότι κατανοώ και τη µεταφορά πόρων
στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το ζήτηµα της πανδηµίας. Όµως, αυτή τη στιγµή αυτό το οποίο συµβαίνει είναι ότι
έχουµε, δυστυχώς, µία παύση πληρωµών σε επενδυτικά προγράµµατα τα οποία είναι εξαιρετικά σηµαντικά, κάτι που βεβαίως
υπονοµεύει και την προσπάθεια για την επόµενη χρονιά. Όταν
ξεκινάµε από τόσο χαµηλή αφετηρία, όταν έχουµε τόσες εκκρεµότητες, οι οποίες θα µεταφερθούν βεβαίως και στην επόµενη
χρονιά, τι θα γίνει το 2022; Τι θα γίνει το 2022 µε το Ταµείο Ανάκαµψης -τα είπαµε και µε τον κ. Σκυλακάκη την προηγούµενη
εβδοµάδα- όταν δεν έχουν γίνει οι δαπάνες που είχαν προϋπολογιστεί για φέτος και µεταφέρονται του χρόνου; Ποιες ακριβώς
θα γίνουν; Οι φετινές ή οι δαπάνες οι οποίες ήδη προβλέπονται
για το 2022; Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση!
Όσον αφορά τώρα τα άλλα σε σχέση µε τα πεπραγµένα της
Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα την περίοδο 2015 - 2019, αυτά έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Όση προσπάθεια και να κάνετε για την αλλοίωση αυτής της
ιστορίας, για την παραποίησή της, αν θέλετε, δεν θα το πετύχετε.
Τα έχουµε καταθέσει. Εγώ τα έχω καταθέσει στη Βουλή πάρα
πολλές φορές. Αν θέλετε να καταθέσω τα στοιχεία για µία ακόµη
φορά, θα το κάνω.
Ο ίδιος ο Πρόεδρος τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον
Απρίλιο του 2018, είχε πει σε επίσηµη δήλωσή του ότι η Ελλάδα
είναι πρώτη και στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και του σχεδίου Γιούνκερ. Τότε βεβαίως εσείς δεν πανηγυρίζατε. Τότε εσείς
ασκούσατε ισοπεδωτική αντιπολίτευση. Όµως, εγώ λέω -και αυτό
είναι το ζητούµενο, κύριε Υπουργέ, και σε αυτό πρέπει να απαντήσετε- τι συµβαίνει σήµερα.
Καταθέτω στα Πρακτικά όλες αυτές οι επιστολές των συνδέσµων που δείχνουν ποια είναι η πραγµατική εικόνα. Γνωρίζω
πάρα πολύ καλά ότι και στο Υπουργείο σας έχετε λάβει πάρα
πολλά µηνύµατα εσείς, οι συνεργάτες σας, οι υπηρεσιακοί παράγοντες από διαµαρτυρίες για τις καθυστερήσεις στις πληρωµές. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η αυτοδιοίκηση, πάρα πολλοί
περιφερειάρχες και δήµαρχοι είναι έξαλλοι µε αυτή την κατάσταση. Πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
τοποθετηθούν δηµοσίως για το τι πραγµατικά συµβαίνει. Κυρίως,
όµως, πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την παύση πληρωµών,
η οποία υπονοµεύει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικονοµίας σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξης Χαρίτσης καταθέτει
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τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Χαρίτση, σας είπα αν έχετε, να καταθέσετε έναν πίνακα της Κοµισιόν που να είστε πρώτοι. Παραπέµπετε σε µία δήλωση του κ. Γιούνκερ -δήλωση υπάρχει, εγώ
περιµένω να καταθέσετε τον πίνακα- που πράγµατι είχε συµβεί
προσπαθώντας να σας ενθαρρύνει να µπείτε στον καλό δρόµο.
Άλλο η δέσµευση, σας είπα, κι άλλο η απορρόφηση. Δέσµευση
κάνατε, πληρωµές δεν κάνατε!
Και για να το καταλάβει και διαφορετικά ο κόσµος, θα πω το
εξής: Όταν ανέλαβα την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου και
ήσασταν ήδη στο πέµπτο χρόνο του ΕΣΠΑ -στον πέµπτο χρόνο,
2014 - 2020, εγώ ανέλαβα το 2019 - είχατε κάνει δαπάνες 22%.
Από το 100% του ΕΣΠΑ, είχατε καταφέρει να πληρώσετε 22%!
Χθες, δυόµισι χρόνια µετά, είµαστε στο 75%. Άρα µη µου µιλάτε
για πληρωµές. Το ρεκόρ που έχει γίνει τα τελευταία δυόµισι χρόνια πρέπει να καταγραφεί στην ελληνική ιστορία.
Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε ότι λόγω των δαπανών
της πανδηµίας έχει συµβεί αυτό, εγώ επίτηδες αναφέρθηκα σε
συγκριτικό πίνακα, πίνακα δηλαδή µεταξύ των είκοσι επτά
χωρών. Εξ όσων θυµάµαι, πανδηµία έχουν κι οι είκοσι επτά
χώρες. Δεν είναι διαφορετική η συνθήκη η δική µας µε τις άλλες
χώρες. Απλώς εµείς τα καταφέραµε καλύτερα από όλες τις
άλλες χώρες. Αυτή είναι η διαφορά.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Απλώς οι άλλες χώρες δεν άλλαξαν τα
προγράµµατά τους και δεν πέρασαν εκεί τις δαπάνες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τα καταφέραµε καλύτερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χαρίτση, τι κάνετε τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Χαρίτση, µην εκνευρίζεστε.
Τα καταφέραµε καλύτερα από τις άλλες χώρες. Είµαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι µας βλέπουν µε τα κιάλια.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Συγχαρητήρια!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και για αυτό πρέπει να είστε χαρούµενος,
κύριε Χαρίτση, ως Έλληνας πολίτης και Βουλευτής κι όχι να
εκνευρίζεστε. Ο εκνευρισµός για την εθνική µας επιτυχία είναι
κακό πράγµα.
Αρκεί να σας πω, αφού µου λέτε για δηλώσεις, ότι χθες ο νέος
Υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας κ. Λίντνερ -και επειδή είπατε για τον πληθωρισµό στην Ελλάδα- είπε το αµίµητο που δεν
«έπαιξε» τόσο πολύ στα µέσα, έχει παίξει το άλλο που είπε, ότι
«πρέπει να γίνουµε παράδειγµα σαν την Ελλάδα», που είπε για
την Ελλάδα. Είπε: η Ελλάδα είναι πρότυπο χώρας πια, µε υψηλή
ανάπτυξη και χαµηλό πληθωρισµό. Αυτό είπε χθες στο γερµανικό
Κοινοβούλιο, αφού µιλάµε για δηλώσεις ξένων λοιπόν.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Εσείς ισχυρίζεστε ότι έχετε χαµηλό πληθωρισµό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Βεβαίως. Έχουµε έναν από τους τρεις χαµηλότερους πληθωρισµούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ετήσια βάση, κύριε Χαρίτση, θα έχουµε 0,1%. Αν το 0,1% λέγεται
µεγάλος πληθωρισµός να µου το πείτε και εµένα.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Τον Νοέµβριο πόσο θα είναι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όσον αφορά τον Νοέµβριο που είχαµε 4,3%,
αν διαβάζατε σωστά, θα ξέρατε ότι τον Νοέµβριο του 2020 µε
τον οποίο γίνεται η σύγκριση είχαµε µείον 2%. Άρα από το µείον
2% έχουµε πάει στο 4,3%. Ούτε αυτό δεν ξέρετε!
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Στο 8% της ανάπτυξης πώς φθάσαµε; Θα
µε τρελάνετε; Είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χαρίτση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ό,τι και να κάνετε, τρεις µέρες τώρα όλα τα
διεθνή µέσα ενηµέρωσης -για να µη λέτε για λίστα Πέτσα- και
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όλες οι ευρωπαϊκές αρχές συγχαίρουν την Ελλάδα. Έχουµε βαρεθεί να δεχόµαστε συγχαρητήρια από όλες τις ευρωπαϊκές
αρχές και από όλους τους επενδυτικούς οίκους. Οι µόνοι που
δεν το αναγνωρίζετε είστε εσείς.
Όσον αφορά τις πληρωµές δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, καµµία στάση πληρωµών. Μόλις προχθές δόθηκαν στις περιφέρειες
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 100 εκατοµµύρια, για
να κάνουν πληρωµές και υπενθυµίζω ότι έχουµε ήδη πληρώσει
σε όλες τις περιφέρειες όλα τα χρήµατα που προβλέπαµε στον
προϋπολογισµό. Δηλαδή αυτά τα 100 εκατοµµύρια που τους δώσαµε είναι πάνω από τον προϋπολογισµό, είναι επιπλέον χρήµατα, για να πληρώσουν, από όσα είχαµε προϋπολογίσει στην
αρχή της χρονιάς. Άρα κανένας περιφερειάρχης δεν µπορεί να
διαµαρτύρεται για τίποτα απολύτως. Όσα χρήµατα είχαµε πει ότι
θα τους δώσουµε τα πήρανε και τώρα τους δώσαµε και 100 επιπλέον εκατοµµύρια.
Και όσον αφορά το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος -γιατί αυτά
τα 100 εκατοµµύρια είναι από το εθνικό σκέλος- δώσαµε άλλα
300 εκατοµµύρια, για να κάνουν πληρωµές. Άρα στο σύνολο,
µέσα στις προηγούµενες τέσσερις µέρες δώσαµε 400 εκατοµµύρια. Εποµένως µη µου λέτε για παύση πληρωµών.
Και επαναλαµβάνω, κύριε Χαρίτση: πώς γίνεται να έχουµε
κάνει ταυτόχρονα παύση πληρωµών, όπως ισχυρίζεστε ψευδέστατα, και ταυτόχρονα να έχουµε τη µεγαλύτερη απορρόφηση
και εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων; Προσέξτε, για να καταλάβει ο κόσµος τη διαφορά. Το ανώτατο σηµείο που έφτασε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων αθροίζοντας το εθνικό και το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος, το ανώτατο, αυτό που κατάφεραν το περισσότερο
στα πέντε χρόνια ήταν 4 δισεκατοµµύρια. Και αυτό που έχουµε
καταφέρει εµείς σε δύο συνεχόµενα χρόνια είναι 21 δισεκατοµµύρια. Και έχουν τα µούτρα και να µιλάνε!
Πάµε λοιπόν τώρα στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», για να κλείσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό κλείστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», κύριε Χαρίτση, υπάρχει
ένα πραγµατικό πρόβληµα για το οποίο θέλω να µιλήσω, για να
το ακούσει ο κόσµος. Τι έχει συµβεί; Από τις αιτήσεις που έχουν
κατατεθεί µόλις το 1% είναι πλήρεις αιτήσεις στην πρώτη αξιολόγηση. Δηλαδή από τις εκατό αιτήσεις οι ενενήντα εννέα έχουν
µέσα λάθη που βάσει του κανονισµού απαγορεύεται να γίνει πληρωµή.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Και για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» η Αντιπολίτευση φταίει; Η Κυβέρνηση δεν φταίει ποτέ; Στα προηγούµενα
προγράµµατα γιατί δεν έγιναν λάθη; Γιατί έγιναν τώρα τα λάθη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χαρίτση, εσείς
είστε ένας άνθρωπος σωστός. Τι κάνετε σήµερα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα απαντήσω αµέσως για τα προηγούµενα
χρόνια, µη βιάζεστε. Θα απαντήσω.
Το 20% των αιτήσεων φτάνουν να είναι πλήρεις µετά τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό σηµαίνει αφού επαναϋποβάλλουν την αίτηση. Το 40% µετά την τρίτη αξιολόγηση, δηλαδή έχουν
υποβάλει και τρίτη φορά την αίτηση και το 39% µένει µε προβλήµατα και µετά την τρίτη αξιολόγηση. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα και θα πρέπει καταθέτοντας τις αιτήσεις να είναι πολύ
περισσότερο προσεκτικοί πια στον τρόπο που κάνουν την κατάθεση στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», αν θέλουν να πάρουν τα χρήµατά
τους γρήγορα. Τα χρήµατα είναι δεσµευµένα στην Αναπτυξιακή
Τράπεζα και µόλις η αίτηση γίνει δεκτή, η πληρωµή γίνεται το
ίδιο δευτερόλεπτο, αυτόµατα. Εάν δεν έχεις κάνει λάθος στην
πλατφόρµα, αυτόµατα πληρώνεσαι.
Λέει ο κ. Χαρίτσης κάτι σωστό: «Γιατί στα προηγούµενα…;»
Σωστή η απορία δηλαδή. Γιατί σίγουρα θα γνωρίζετε, εφόσον
είστε επιµελής, ότι στον έλεγχο που έκανε η ΕΥΘΥ στις πληρωµές του προηγούµενου προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», των
προγραµµάτων επί των ηµερών σας, βρήκε τόσα πολλά λάθη
στις αιτήσεις, κύριε Χαρίτση, που έβαλε πρόστιµο 7 εκατοµµύρια
στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Για ποιο λόγο; Διότι πράγµατι πληρώνατε, αλλά πληρώνατε χωρίς να ελέγξετε. Και ποιος πλήρωσε
τελικά τα χρήµατα; Ο Έλληνας φορολογούµενος!
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Εµείς λοιπόν είπαµε: Δεν θα πληρώνεται καµµία αίτηση εάν
δεν είναι απολύτως ορθή βάσει του κανονισµού και αυτοί που κάνουν τις αιτήσεις να προσέχουν να τις κάνουν σωστά. Γιατί τους
µάθατε να τα κάνουν πληµµελώς και τελικά τα ξαναπληρώνει ο
Έλληνας φορολογούµενος. Αν θέλετε την έκθεση ελέγχου της
ΕΥΘΥ επί των ηµερών σας, για να δείτε τι εγκλήµατα κάνατε,
πολύ ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη, τελειώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω.
Άρα λοιπόν είναι θράσος από το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει
σε µας υποδείξεις. Σε όλους τους δείκτες τούς έχουµε ξεπεράσει κατά τρόπο εκπληκτικό και είµαι πολύ περήφανος γι’ αυτό.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ τώρα αν θέλετε
να σας πω ένα συµπέρασµα, θα πω ότι αν τύχει και παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση οι Έλληνες πολίτες δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα εξαιτίας του ότι…
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Αυτός είναι ο στόχος σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εσείς δεν σεβόσασταν τον άλλο οµιλητή. Τουλάχιστον ο κ. Γεωργιάδης δεν σας
διέκοπτε.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 235/30-11-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γαρυφαλλιάς (Λιάνας) Κανέλλη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Το Κέντρο Εκπαίδευσης Τυφλών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών απέλυσαν τυφλή εκπαιδευτικό».
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μιχαηλίδου.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κυρία Κανέλλη, µε σχετική ανοχή και
σε εσάς.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να
ακούγοµαι. Μου είναι αρκετά δύσκολο να µιλάω λόγω αλλεργικής ρινίτιδας µε τη µάσκα, ελπίζω να ακούγοµαι καλά.
Κύριε Υπουργέ, επανέρχοµαι και µάλιστα σε διάστηµα λιγότερο των δύο µηνών σε µία ερώτηση. Και δυστυχώς επανέρχοµαι. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσω από το αίτηµά µου. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ, θα σας έλεγα και απαιτώ, χωρίς αυτό να
το πάρετε προσβλητικά, να παρέµβετε να ανανεωθεί η σύµβαση
εργασίας της εν λόγω τυφλής εκπαιδευτικού και εκτός των
άλλων να είναι και αορίστου χρόνου, όπως και των υπολοίπων,
διότι -και δεν θα άρχιζα από αυτό, πιστέψτε µε- το κλίµα που επικρατεί αυτή τη στιγµή στο ΚΕΑΤ και στο ΚΔΑΠ είναι εξαθλιωτικό
και διακατεχόµαστε από τον φόβο ότι θα µετατραπεί σε κουφάρι
αργά η γρήγορα. Υπάρχουν και οι αντίστοιχες ντιρεκτίβες από
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσουµε την εκπαίδευση µε
δηµιουργική απασχόληση, κάτι σαν το Ίδρυµα Κωφών και να
γίνει ένα κουφάρι λειτουργίας. Και εσείς και εγώ την προηγούµενη φορά αναγνωρίσαµε εδώ το έργο του ΚΕΑΤ.
Μιλήσαµε και για ηλικίες, µιλήσαµε και για µια σειρά από άλλα
πράγµατα. Πάµε να δούµε σήµερα γιατί. Δεν θα ξεκινούσα, σας
ξαναλέω, από την απαίτηση εάν δεν είχα δει την απάντηση της
διευθύντριας και αν αυτά που λέει για την εµπάθεια και την ηµετεροκρατία δεν υλοποιούνταν κατά γράµµα στην απάντησή της.
Η απάντηση που έδωσε στα αιτήµατα των εργαζοµένων και σε
εµάς εµµέσως, που τα φέρνουµε στη Βουλή, αρχίζει µε την εξής
αναφορά σε εικοσιεπτάχρονη κοπέλα τυφλή, µε πτυχίο, µε απίστευτα σεµινάρια, µε δύο γλώσσες και που τώρα πηγαίνει για
τρίτη γλώσσα. Φέρθηκε αποκαλώντας την «η εν λόγω κυρία». Και
µόνο από αυτό καταλαβαίνετε. Κι εσείς κι εγώ, άµα θελήσουµε
να ειρωνευτούµε ή να περιφρονήσουµε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι από το υβρεολόγιο και δη γραπτά.
Μπήκαν κριτήρια. Λέγονται ψέµατα άπειρα. Η αδιαφάνεια είναι
ασύλληπτη. Λένε ότι δεν είχαν κονδύλια για να ανανεώσουν. Στην
πραγµατικότητα απολύσανε οκτώ και πήραν εφτά πίσω, κυρία
Υπουργέ.
Μη µου πείτε ότι το ΚΔΑΠ και η «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» είναι ανεξάρτητα από το ΚΕΑΤ. Μη µου το ξαναπείτε αυτό, γιατί 99% αυτά τα
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δύο, εάν δεν συνεργαστούν, δεν υπάρχει ούτε το ΚΕΑΤ ούτε το
ΚΔΑΠ. Υπάρχει µία τάση να πάνε ηµέτεροι. Δεν µπορεί να έχεις
µόνιµους υπαλλήλους µέσα -σας φέρνω ένα παράδειγµα πολύ
σαφές- και να µην τους αναθέτεις έργο. Στη θέση τους να προσλαµβάνεις δύο, µία φιλόλογο και έναν γυµναστή, από τους οποίους η φιλόλογος που προσλαµβάνεται να είναι µε βάση
προσόντα –για τα προσόντα θα συζητήσω στη δευτερολογία
µου, εάν θέλετε- και βλέπουσα και να απολύεται µία που δεν βλέπει.
Στα κριτήρια, αν θέλετε να δείτε αυτά που µπήκαν και που θεωρούνται, τάχα µου δήθεν, πρωτοποριακά, γιατί πρόκειται για
κρίµα και άδικο, αλήθεια σας το λέω, και δεν πιστεύω ότι θέλετε
να κάνετε άδικο, υπάρχουν κριτήρια στα οποία ισοφαρίζεται ένα
τρίµηνο σεµινάριο µε είκοσι χρόνια προϋπηρεσία στην ειδική
αγωγή;
Γιατί, αν θέλετε διαφάνεια, στην ειδική αγωγή, εδώ, στα προβλήµατα των αναπήρων δεν θα βάζατε προϋπηρεσία γενικώς όχι εσείς, η κυρία που τις έβαλε- θα έβαζε προϋπηρεσία ειδική,
αφού µιλάµε για ειδικά σχολεία, όχι µια γενική προϋπηρεσία.
Έγιναν προσλήψεις ανθρώπων, για να συνεννοηθούµε, δηλαδή, στην κοινή λογική σας και σε ένα στοιχειώδες ήθος απευθύνοµαι. Δεν µπορείς να προσλαµβάνεις ανθρώπους και να τους
µονιµοποιείς, να τους κάνεις αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν
full time job –να το πω έτσι για να το καταλάβει και η Ελλάδα πια,
η εκσυγχρονισµένη- δηλαδή, πλήρη εργασία σε άλλους φορείς
και να έχουν και πλήρη εργασία µέσα στο ΚΔΑΠ και στο ΚΕΑΠ.
Δεν γίνεται, πώς να σας το πω; Δεν µπορείς να ισχυρίζεσαι ότι
αυτό είναι δηµοκρατικό ή εκσυγχρονιστικό και κονδύλια υπάρχουν και χίλια δύο. Δεν µπορεί να υπάρχει αυτό το επιχείρηµα:
«Εµείς είµαστε καλοί, δώσαµε δεκατέσσερις µισθούς». Δεν
µπορώ να το καταλάβω, έπρεπε να δίνει δώδεκα, δηλαδή; Εδώ
γίνεται αγώνας για να ξαναέρθουµε στους δεκατέσσερις µισθούς, έτσι δεν είναι; Δεν µπορεί να θέλουµε να το παγιοποιήσουµε.
Το αίτηµα, λοιπόν, είναι: Μία κοπέλα είκοσι επτά χρονών, λαµπρή, όπως και άλλη µεγαλύτερη σε ηλικία, απολύονται, ούτε δουλειά θα βρίσκουν ούτε θα µπορέσουν να προχωρήσουν τη ζωή
τους και δεν υλοποιείται και το πρόγραµµα της Κυβέρνησης για
τη συµπερίληψη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κανονική
ζωή, όταν αντικαθιστάς µία προσοντούχα εικοσιεπτάχρονη µε τυφλότητα, µε κάποια –µακάρι να παίρνατε άλλες τόσες- βλέπουσα
και να λέτε µετά ότι είστε υπέρ της συµπερίληψης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Υπουργός κ. Μιχαηλίδου έχει τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Κανέλλη, νοµίζω ότι, πραγµατικά, υποβαθµίζουµε τον
ρόλο της Εθνικής Αντιπροσωπείας, όταν ερχόµαστε εδώ να συζητήσουµε ή να καλέσουµε η µία την άλλην για συζήτηση κατά
πόσο ή όχι ήταν ειρωνικά τα σχόλια που έγιναν µέσα σε µία ανεξάρτητη µη κερδοσκοπική εταιρεία µεταξύ δύο υπαλλήλων ή αν
όχι µόνο ήταν ειρωνικά µεταξύ των δύο, αν η εταιρεία έκρινε
σωστά τις περγαµηνές ή τις γλώσσες που είχε µία κυρία, η οποία
κλήθηκε να δουλέψει εκεί για αντικατάσταση πολύ συγκεκριµένης εργασίας.
Αν θέλετε να τα συζητήσουµε αυτά, να τα συζητήσουµε. Καταλαβαίνω όντως ότι η εν λόγω κυρία µιλούσε δύο γλώσσες, ελληνικά και αλβανικά, αλλά η εταιρεία εκείνη, δηλαδή η
«ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», έκρινε πως πήρε την τυφλή δασκάλα. Γιατί την
πήρε; Την πήρε γιατί υπήρχε µία εκπαιδευτικός µέσα στο ΚΔΑΠ
ΑΜΕΑ της «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ», η οποία ζήτησε αναρρωτική άδεια
και στη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας προσέλαβαν µια κυρία,
που σωστά είπατε, µιλούσε αυτές τις δύο γλώσσες και όταν γύρισε η άλλη κυρία από την αναρρωτική άδεια, δυστυχώς η σύµβαση ορισµένου χρόνου είχε λήξει, έπρεπε να λήξει, και πήγε η
κυρία αυτή σπίτι της, που όµως η «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» µε διαβεβαιώνει εµένα ότι η κυρία αυτή, όταν θα ανοίξει κάποια άλλη θέση
εργασίας θα µπορέσει να δουλέψει εκεί.
Τώρα, στο πώς εσείς αντιλαµβάνεστε και εκλαµβάνετε το πώς
δουλεύει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών,
φαίνεται όχι µόνο εγώ να έχω άλλη άποψη, που θα περιµένατε
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βέβαια να έχω άλλη άποψη, αλλά και η ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και ο Εθνικός Σύνδεσµος Τυφλών να έχει διαφορετική άποψη από εσάς,
καταθέτω και τις δύο και του Συλλόγου Τυφλών και της ΕΣΑΜΕΑ,
στα Πρακτικά, που λένε ότι είναι πολύ ευχαριστηµένοι µε τη νέα
διοίκηση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Εργασίας κ. Δόµνα - Μαρία
Μιχαηλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, να σας πω ότι η «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» είναι, όντως, διαφορετική από το ΚΕΑΤ. Μπορεί το ΚΕΑΤ να είναι ο βασικός µέτοχος
της «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ», αλλά, από την άλλη, δεν είθισται να κάνει
κουµάντο αυτός που δίνει και τα χρήµατα, τουλάχιστον, σίγουρα
όχι στη δική µας λογική. Διαφωνώ, γιατί δεν µπορεί να συµβαίνει
αυτός που δίνει τα χρήµατα, να κάνει και κουµάντο, ειδικά, σε
έναν φορέα ο οποίος έχει τον ευαίσθητο και ιδιαίτερα σηµαντικό
αυτό χαρακτήρα, που όπως σωστά είπατε και την προηγούµενη
φορά συζητήσαµε εδώ πέρα.
Οπότε, αυτό που θα ήθελα είναι να γνωρίζουµε πραγµατικά τα
συµβάντα και αυτά έχω εγώ καθήκον να εκθέσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία, παρά να υποκύπτουµε όλοι σε πειρασµό ενός βαρύγδουπου τίτλου, όπως «το ΚΕΑΤ απέλυσε τυφλή υπάλληλο».
Θα ξεκινήσω, λοιπόν –και είναι σηµαντικό εδώ- από τη διαδικασία που ακολουθεί η «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» -όχι το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών- για όλες τις νέες
προσλήψεις που κάνει και για τη συγκεκριµένη.
Για τη συγκεκριµένη, λοιπόν, στις 10 Αυγούστου, η «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», απηύθυνε δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, στο Κέντρο Δηµιουργικής
Απασχόλησης, που δηµοσιεύτηκε στο site της, αλλά και στον
«Xρυσό Oδηγό». Για πρώτη φορά, στην δηµοσίευση αυτή, περιγράφονται αναλυτικά τα απαραίτητα και επιθυµητά προσόντα
όλων των ανθρώπων που θα κληθούν να δουλέψουν στο Κέντρο
Δηµιουργικής Απασχόλησης, σε αντίθεση µε όλες τις ασάφειες
που υπήρχαν στις προηγούµενες προσκλήσεις, οι οποίες, βέβαια, άφηναν περιθώρια αυθαιρεσίας στην επιλογή και θα σας
πω τι εννοώ µε αυτό.
Φέτος, επίσης, για πρώτη φορά, η πρόσκληση αυτή ήταν για
συµβάσεις εντεκάµηνες και όχι τρίµηνες ή τετράµηνες. Οι ενδιαφερόµενοι έστελναν το βιογραφικό τους και κλήθηκαν να δώσουν δύο συνεντεύξεις, που έγιναν διαδικτυακά για ευνόητους
λόγους, στην «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» και µόνο. Την πρώτη συνέντευξη
την έδιναν µε τη διαχειρίστρια της «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ», τη δεύτερη
δε, µε τη διευθύντρια της «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ». Και γιατί το λέω
αυτό; Γιατί είναι πολύ σηµαντικό ότι κανένας εργαζόµενος ούτε
η διοίκηση ούτε η πρόεδρος του ΚΕΑΤ δεν ήταν στις συνεντεύξεις αυτές.
Και τι καταφέραµε έτσι, κυρία Κανέλλη; Καταφέραµε οι όσες
προσλήψεις έγιναν να µην έχουν καµµία σχέση µε τους εργαζόµενους του ΚΕΑΤ, γιατί κάθισα και έψαξα χρονιά, χρονιά και από
το 2007 και µετά έχουν γίνει δεκατέσσερις –όχι µία, όχι δύο, αλλά
δεκατέσσερις!- προσλήψεις συγγενών άλφα και βήτα βαθµού
του ΚΕΑΤ στην «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ». Αυτό τελείωσε, οι προσλήψεις
γίνονται µε απόλυτη διαφάνεια, σύµφωνα µε τα προσόντα των
εργαζοµένων και η προηγούµενη κατάσταση αυθαιρεσίας και
συγκάλυψης συγγενειών έχει τελειώσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Η κ. Κανέλλη έχει το λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Πολύ φοβάµαι ότι σας παγίδευσαν σε µη
αληθή γεγονότα.
Ο τρόπος µε τον οποίο έγιναν οι προσλήψεις, πιστέψτε µε,
είναι αδιαφανής. Ένα µήνα πριν, εντελώς αιφνιδιαστικά, τον Αύγουστο, αντικαταστάθηκαν οι άνθρωποι που παίρνουν τις προσλήψεις, αν πάτε να ρωτήσετε αυτή τη στιγµή πόσες αιτήσεις
πήγαν, δεν θα σας απαντήσουν καν, για να καταλάβετε. Δεν θα
σας απαντήσουν καν. Τα e-mail έφυγαν και πήγαν στην «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» και δεν θα σας απαντήσει κανένας πόσες αιτήσεις έγιναν
για πρόσληψη.
Αντικαταστάθηκαν από δύο ανθρώπους. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αυτοί που σας στέλνουν σήµερα συγχαρητήρια ότι είναι
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πάρα πολύ ευχαριστηµένοι, γιατί είναι δικοί τους άνθρωποι. Αν
θέλετε να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, να τα πούµε µε
το όνοµά τους.
Δεν µου λέτε; Αντικατέστησε την κυρία η οποία έλειψε µε
αναρρωτική άδεια. Αν την αντικατέστησε και η κυρία γύρισε, γιατί
χρειάστηκε και πρόσληψη φιλολόγου; Γιατί δεν υπάρχει αντικείµενο, δεν της δίνουν εργασία. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι
µόνιµοι µέσα που τους έχουν βάλει να πηγαίνουν σε διάφορα
σχολεία να κάνουν Μπράιγ και τίποτε άλλο και να µην απασχολούνται µέσα; Είναι σαφές το σχέδιο και πλέκεται, ενδεχοµένως,
χωρίς καν να το πάρετε µυρωδιά. Φέρνουν αντίρρηση για τον
διορισµό ή την ύπαρξη ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να καταργηθεί η ουσία της δηµόσιας δοµής. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ειλικρινά σας το λέω.
Προσπαθήστε να το καταλάβετε.
Πηγαίνετε στο ίδιο το ΚΕΑΤ και ρωτήστε τους ανθρώπους. Και
θα δείτε ότι θα πάρετε διαφορετικά πράγµατα και σαν αίσθηση
εντελώς διαφορετική για το τι συµβαίνει µέσα, από αυτή που, ενδεχοµένως, σας έρχεται µε τις επιστολές.
Παίρνουν και φιλόλογο. Άρα χρειάζονταν. Άρα δεν αρκούσε
το γεγονός ότι επανήλθε από την ανάρρωση. Εκεί σας ρωτάω
εγώ: Γιατί πήραν βλέπουσα και όχι να ανανεώσουν την πεπειραµένη, µε τα προσόντα, τυφλή;
Τόσο δύσκολο είναι να µου το απαντήσει κάποιος αυτό; Γιατί
δεν ανανεώθηκε; Είχε λιγότερα προσόντα;
Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν τα προσόντα ήταν ασαφή.
Θέλετε να δούµε τη σαφήνεια των προσόντων που µπήκαν τώρα;
Θέλετε να τη δούµε; Ποια είναι η σαφήνεια; Τα κριτήρια για τις
προσλήψεις είναι: πτυχίο, σεµινάριο στην ειδική αγωγή και
γνώση γλώσσας Μπράιγ. Επιθυµητά είναι το µεταπτυχιακό, η παιδαγωγική επάρκεια και η προϋπηρεσία και όχι στην ειδική αγωγή.
Μα, στα αλήθεια, αυτά είναι αντικειµενικά κριτήρια; Ένα σεµινάριο φτάνει να αντικαταστήσει, σε έναν θεσµό, που µόνοι σας
παραδέχεστε ότι ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει ως δηµόσιος θεσµός
µέχρι σήµερα το ΚΕΑΤ; Μπορεί να µην δίνουµε τη δυνατότητα
σε ανθρώπους να προχωρήσουν;
Οι άλλοι δε τρεις που έφυγαν, από τους οποίους οι δύο είναι
στο ΚΕΑΤ και ήταν απαραίτητοι, µιλάµε για οκτώ ανθρώπους που
διώχτηκαν και πάρθηκαν στη θέση τους επτά. Τι καθόµαστε και
συζητάµε τώρα; Είναι ορατό. Αντικαθιστούµε αυτούς τους οκτώ
µε άλλους επτά. Ποιος είναι ποιανού φαίνεται. Φωνάζει από µακριά. Ειλικρινά σας το λέω.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εσείς παίρνετε από αυτούς που
κατάφεραν και διόριζαν ηµετέρους -να σας το πω πλαγίως, ευθέως, διαγωνίως, όπως αλλιώς θέλετε- ή ανθρώπους που τους
ήταν εύκολοι στον χειρισµό και απέλυσαν επτά που τους ήταν
δύσκολοι. Αλλά ανοίγει κακό προηγούµενο για δείγµα προς την
κοινωνία, τους επιχειρηµατίες, το δηµόσιο.
Η θέση που θέλω να πάρετε είναι: Πώς γίνεται να µην προηγείται, µε αυτή την τάση που έχετε, ένας προσοντούχος άνθρωπος
µε αναπηρία, µε τυφλότητα εν προκειµένω, και να αντικαθίσταται
από βλέπουσα;
Μακάρι να είχατε τη δυνατότητα να πάρετε και πέντε βλέπουσες και πέντε µη βλέπουσες και πέντε βλέποντες και πέντε µη
βλέποντες. Ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο
προσωπικό, όχι µόνο το ΚΕΑΤ.
Αλλά να µην χάσει τον χαρακτήρα του και την ουσία του, µε
το πρόσχηµα ότι έχουµε µη ελεγχόµενες απευθείας από την Κυβέρνηση µορφές οργάνωσης, όπως η «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» ή το
ΚΔΑΠ ή να προσπαθεί το ένα να υποκαταστήσει το άλλο, ώστε
δια του «διαίρει και βασίλευε» µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου
τοµέα να καταστραφεί το απαιτούµενο και ζητούµενο που είναι
η πλήρης ενσωµάτωση - εκπαίδευση και όχι απλή απασχόληση
των ατόµων που έχουν τις ιδιαιτερότητες να µην βλέπουν ή να
µην ακούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μιχαηλίδου,
έχετε τον λόγο, για να κλείσουµε.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Κανέλλη, θέλω να είµαι σαφής, πραγµατικά να είµαι
σαφής. Όντως θεωρώ ότι καθόµαστε εδώ στην Εθνική Αντιπρο-
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σωπεία και συζητάµε γιατί πήραµε τη µία κυρία χωρίς τις δύο
γλώσσες αλλά τη γραφή Μπράιγ και δεν πήραµε την άλλη κυρία
µε τις δύο γλώσσες, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υποβαθµίζουµε
τον διάλογο εδώ στο επίπεδο αυτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μην το ευτελίζετε.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Δεν σας διέκοψα, πραγµατικά δεν σας
διέκοψα.
Με τι έχουµε να κάνουµε; Έχουµε να κάνουµε µε µια τυφλή
κυρία της οποίας η σύµβαση ορισµένου χρόνου σε µια µη κερδοσκοπική εταιρεία δεν ανανεώνεται. Γιατί αυτή η κυρία δούλευε
στην εταιρεία αυτή; Γιατί µια άλλη κυρία, η οποία εξίσου δούλευε
στην εταιρεία αυτή, πήρε αναρρωτική άδεια. Αφού πήρε λοιπόν
αυτή η κυρία αναρρωτική άδεια, δεν έπρεπε να πάει κάποιος να
την αναπληρώσει; Ναι. Ποιος πήγε; Η τυφλή αυτή κυρία µε τα
ελληνικά και τα αλβανικά. Πολύ σωστά και πήγε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το κάνατε κουτσοµπολιό…
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κάποια στιγµή όµως τελείωσε η αναρρωτική άδεια της άλλης κυρίας και έπρεπε η κυρία µε την τυφλότητα να φύγει, όπως έλεγε και το συµβόλαιό της µε τη µη
κερδοσκοπική εταιρεία. Έφυγε λοιπόν η κυρία αυτή.
Τι µου λέει εµένα η διοίκηση του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών; Μου λέει ότι όταν δηµιουργηθεί µια θέση, επειδή η κυρία
αυτή ήταν καλή, θα την ξαναπάρουµε. Δηµιουργήθηκε όµως ενδιάµεσα µια άλλη θέση για έναν φιλόλογο. Η κυρία αυτή ήταν φιλόλογος; Ναι, ήταν φιλόλογος. Προτιµήθηκε για τη θέση αυτή;
Όχι, δεν προτιµήθηκε για τη θέση αυτή. Γιατί; Γιατί προτιµήθηκε
ένας άλλος φιλόλογος, ο οποίος ήταν επίσης ανάπηρος, ήταν
καρκινοπαθής, αλλά επειδή ήταν βλέπων, θεωρήθηκε ότι µε παιδιά µε πολυαναπηρίες -δεν ξέρω αν έχετε πάει στο ΚΕΑΤ, εγώ
πηγαίνω κάθε µήνα- έπρεπε να είναι κάποιος βλέπων, γιατί είναι
παιδιά τα οποία είναι κωφάλαλα, έχουν και τύφλωση και είναι
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τόσο δύσκολες οι περιπτώσεις τους που θεωρήθηκε από τους
ειδικούς της µη κερδοσκοπικής οργάνωσης «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» ότι
αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει.
Πριν από έναν µήνα ήµασταν ξανά εδώ για να συζητήσουµε
ξανά για το ΚΕΑΤ από µια άλλη αντίστοιχη κυρία η οποία ήρθε
σε εσάς για να έρθετε σε εµένα και να το συζητήσουµε όλοι εδώ
µαζί. Εκεί τι µου είπατε;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Απαξιώνετε το ΚΕΑΤ…
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Γιατί βάλαµε, λέει, υπεύθυνο του
ΚΕΑΤ έναν κύριο που δεν βλέπει, γιατί η αναπηρία και τυφλότητά
του, µου λέτε τότε, ήταν ικανό προσόν για να τον βάλουµε διευθυντή, ενώ βγάλαµε µια άλλη κυρία που είχε έρθει πάλι σε εσάς;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το κάνατε κουτσοµπολιό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν ακούγεστε ούτως
ή άλλως, κυρία Κανέλλη.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Γιατί, µου λέτε, η τυφλότητα δεν µπορεί να είναι το µοναδικό κριτήριο.
Λοιπόν, αποφασίστε. Είναι το κριτήριο σας; Δεν είναι το κριτήριο σας; Δεν µπορεί να ερχόµαστε εδώ κάθε µήνα και να συζητάµε γιατί µια µη κερδοσκοπική οργάνωση διάλεξε τον δείνα και
όχι τον άλλον, όταν είναι καθαρά τα κριτήρια και για πρώτη φορά
δεν προσλαµβάνονται εκεί πέρα συγγενείς. Δεκατέσσερις συγγενείς την τελευταία δεκαετία, Αυτό επί της δικής µου ηγεσίας
εδώ έχει αλλάξει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Η ώρα είναι 10.20’. Στις 10.30’ ξεκινάει το νοµοσχέδιο.
Είναι ήδη κάποιοι συνάδελφοι µέσα, αλλά να έρθουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
για την εναρκτήριο διαδικασία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι
Υπουργοί, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού,
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι Υπουργοί Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών,
Εσωτερικών καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 6 Δεκεµβρίου 2021 σχέδιο νόµου µε τίτλο:
«Προστασία του εθελοντισµού, ενίσχυση της δράσης της κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
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 Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 2 Δεκεµβρίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών. Η εγγραφή και σήµερα των οµιλητών θα γίνει
ηλεκτρονικά και µέχρι το τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή. Υποθέτω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση επί της βασικής διαδικασίας.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε οµόφωνα. Να ανοίξει παρακαλώ η ηλεκτρονική εγγραφή.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτής
Μεσσηνίας, κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, εισάγεται σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε τον τίτλο: «Μεταρρυθµίσεις στο
νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών»,
η οποία ιδρύθηκε το 1994, κατ’ επιταγήν του άρθρου 88 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και λειτούργησε µε τους πρώτους
σπουδαστές το έτος 1995.
Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η µεταρρύθµιση της οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τη βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου απονοµής της δικαιοσύνης.
Σε οµιλία της η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι η καθυστερηµένη απονοµή της δικαιοσύνης, εκτός από τις σοβαρές κοινωνικές, οικονοµικές και
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις που συνεπάγεται για τους πολίτες
και το κράτος, αποτελεί σηµαντικό πλήγµα στο κράτος δικαίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κοινωνία, η οικονοµία και γενικότερα οι απαιτήσεις των καιρών επιβάλλουν γρήγορες και δίκαιες αποφάσεις. Αυτό θα το επιτύχουµε µε δικαστές
σύγχρονους, που θα διαθέτουν άριστη και πολύπλευρη κατάρτιση, ανεξάρτητη γνώµη, ορθή κρίση, ήθος, σοβαρότητα, σεµνότητα, πίστη στη δηµοκρατία. Οι πολίτες απαιτούν ο δικαστής που
καλείται να εφαρµόσει τον νόµο και να αποδώσει δικαιοσύνη να
είναι παράδειγµα στην κοινωνία και ποτέ να µην γίνεται αντικείµενο δυσµενών συζητήσεων για ανάρµοστες συµπεριφορές και
ποινικά κολάσιµες πράξεις, που πλήττουν αδίκως όλο το δικαστικό σώµα και την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Μερικές από τις σηµαντικές καινοτοµίες του νοµοσχεδίου είναι

οι εξής: η ένταξη χρηµατοδότησης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στο Ταµείο Ανάκαµψης, η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου, του γενικού διευθυντή,
των διευθυντών κατάρτισης και επιµόρφωσης και των συµβουλίων σπουδών της σχολής, η έναρξη λειτουργίας για πρώτη
φορά της κατεύθυνσης των ειρηνοδικών, η δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της προκήρυξης του εισαγωγικού
διαγωνισµού έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους, η µείωση του
ορίου ηλικίας για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών από
τα σαράντα πέντε στα σαράντα έτη, η συµµετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισµό υποψηφίων που έχουν την ιδιότητα του ειρηνοδίκη, ή του µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ή του
δικαστικού υπαλλήλου µε πτυχίο Νοµικής Σχολής, η καθιέρωση
της επιτυχούς γραπτής εξέτασης ξένης γλώσσας ως προαπαιτούµενου για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
η αλλαγή συντελεστών βαρύτητας µεταξύ γραπτής και προφορικής δοκιµασίας, η καθιέρωση οκταµήνου πρακτικής άσκησης
των εκπαιδευοµένων, η αξιολόγηση ήθους και συµπεριφοράς και
η διενέργεια ψυχοµετρικής διερεύνησης της προσωπικότητας
των εκπαιδευοµένων δύο φορές πριν από τον διορισµό τους από
τριµελή επιτροπή που αποτελείται από γιατρούς ψυχιατρικής µονάδας κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου, η δηµιουργία
νέου ειδικού τµήµατος για το Ελεγκτικό Συνέδριο στην κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης, η υποχρεωτική αξιολόγηση
και εκπαίδευση του κάθε εκπαιδευόµενου από όλους τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η πρόβλεψη
τακτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς από τον βαθµό του εφέτη και κάτω, τα οποία
περιλαµβάνουν τέσσερις κύκλους επιµόρφωσης και είναι υποχρεωτικά, η διεύρυνση των διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης για τους δικαστικούς
λειτουργούς, η καθιέρωση εκπαίδευσης των εκπαιδευτών.
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και έχει έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Σκοπός της σχολής είναι η
επιλογή και η αξιολόγηση αυτών που πρόκειται να διοριστούν σε
θέσεις δοκίµων δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων αλλά και η
διαρκής επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.
Η σχολή συνεργάζεται µε ηµεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, µε άλλους φορείς και συµµετέχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα κατάρτισης.
Η σχολή χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ανάκαµψης και τον
κρατικό προϋπολογισµό.
Τα όργανα διοίκησης της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είναι
το διοικητικό συµβούλιο, ο γενικός διευθυντής και ο διευθυντής
οικονοµικού προγραµµατισµού και εποπτείας οικονοµικών υποθέσεων. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών τοποθετούνται τρεις διευθυντές κατάρτισης και επιµόρφωσης και
λειτουργούν δύο σύµβουλοι σπουδών, τα οποία αποτελούνται
από πέντε µέλη. Επίσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών λειτουργούν τρία συµβούλια διδασκόντων. Η συγκρότηση των παραπάνω οργάνων είναι αδιαµφισβήτητα αξιοκρατική, αντικειµενική
και διαφανής.
Στη συνέχεια στο νοµοσχέδιο καθορίζονται όλα αυτά που αφορούν την επιλογή των εκπαιδευοµένων, µε την προκήρυξη του
διαγωνισµού κατ’ έτος έως το τέλος Μαΐου, τα απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στον διαγωνισµό, τις αιτήσεις συµµετοχής,
την επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισµού, τον χρόνο και τον τόπο
διεξαγωγής των εξετάσεων, τα στάδια του διαγωνισµού, τη βαθµολόγηση των υποψηφίων, την εγγραφή των επιτυχόντων, καθώς
και τις αποδοχές τους.
Ο εισαγωγικός διαγωνισµός προβλέπει τρία στάδια: Τη γραπτή
εξέταση ξένης γλώσσας, που καθίσταται πλέον προαπαιτούµενο
για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συµµετέχουν στο δεύτερο, το οποίο
περιλαµβάνει γραπτή εξέταση και το τρίτο προφορική. Ο τελικός
βαθµός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα
του µέσου όρους της γραπτής δοκιµασίας µε συντελεστή βαρύτητας –ελπίζουµε, κύριε Υπουργέ, να γίνει εδώ µια αλλαγή και
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να έρθει στο 75%- και του µέσου όρου της προφορικής διαδικασίας µε συντελεστή 25%. Ο διαφανής και αντικειµενικός τρόπος
επιλογής της επιτροπής του διαγωνισµού αποτελεί εγγύηση για
το αδιάβλητο και της προφορικής εξέτασης.
Οι διαγωνιζόµενοι εισέρχονται στη σχολή µε αδιάβλητες εξετάσεις και ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους µόνο µε επιτυχείς
εξετάσεις. Ο τελικός βαθµός προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο
της µονάδας για κάθε ένα µεταπτυχιακό δίπλωµα και για όχι περισσότερα από δύο.
Ένα πολύ σηµαντικό µέρος τους νοµοσχεδίου αφορά την αξιολόγηση ήθους και συµπεριφοράς, αλλά και την ψυχιατρική διερεύνηση, µετά από την ολοκλήρωση και του δεύτερου σταδίου
κατάρτισης. Οι επιτυχόντες εκπαιδευόµενοι κρίνονται ως προς
το αν θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων
του δικαστικού λειτουργού τα οποία πρόκειται να τους ανατεθούν.
Υψίστης σηµασίας αποστολή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών είναι και η διαρκής επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, που αποσκοπεί στον εµπλουτισµό των
γνώσεών τους και στη συνεχή ενηµέρωσή τους σε θέµατα που
έχουν σχέση µε την άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου µε τακτικά και έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης.
Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου
έχει επισηµάνει: «Είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστούν οι ρυθµίσεις για εκπαίδευση και επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών.
Τα δικαστήρια και οι δικαστές οφείλουν να συντονιστούν µε την
εποχή τους και τις απαιτήσεις της».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε µια εποχή έντονα µεταβατική
η δικαιοσύνη δεν είναι δυνατό να παραµείνει προσκολληµένη στη
αντίληψη της απόκτησης από τους δικαστές πείρας και ειδικών
γνώσεων µε την πάροδο του χρόνου και την εκδίκαση συγκεκριµένων υποθέσεων και µόνο. Ο ελάχιστος αριθµός προγραµµάτων επιµόρφωσης ανέρχεται σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο σε ένα
ετησίως και η ολοκλήρωση αυτών είναι σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων ετών και όχι πέραν των οκτώ. Στα προγράµµατα αυτά δηµιουργούνται τέσσερις κύκλοι επιµόρφωσης.
Μετά το πέρας κάθε υποχρεωτικού επιµορφωτικού προγράµµατος σε όλους όσοι συµµετείχαν στις οµάδες εργασίας και συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο του άρθρου 43, µε το οποίο
αξιολογείται το σεµινάριο, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης που τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο.
Στην εποχή µας, που όλα αλλάζουν µε µεγάλη ταχύτητα, η
διαρκής επιµόρφωση και των δικαστών είναι πλέον αναγκαιότητα. Εκφράζω δε τη βεβαιότητα ότι θα επιδιώκεται και από τους
ίδιους. Άλλωστε η χρονική επιβάρυνσή τους από τα επιµορφωτικά σεµινάρια είναι µία ηµέρα τον χρόνο και για τέσσερα χρόνια.
Αυτό το νοµοσχέδιο ρυθµίζει όλα όσα αφορούν στη λειτουργία
της σχολής µε πλήρη σαφήνεια και λεπτοµέρεια. Εκσυγχρονίζει
και βελτιώνει τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Θεσµοθετεί τα της επιλογής και επιµόρφωσης των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών µε τον πλέον αδιάβλητο και αξιοκρατικό
τρόπο. Διαµορφώνει το πλαίσιο για τη µέγιστη δυνατή βελτίωση
του επιπέδου των δικαστικών λειτουργών. Επιλέγει τα όργανα διοίκησης της σχολής µε τον πλέον διαφανή και αντικειµενικό
τρόπο. Εµπνέει εµπιστοσύνη για το αδιάβλητο στους υποψήφιους δικαστικούς λειτουργούς που επιθυµούν να συµµετάσχουν
στον διαγωνισµό. Επιλέγονται οι άριστοι και καταλληλότεροι.
Εµπνέει σεβασµό και εµπιστοσύνη στους πολίτες προς το δικαστικό σώµα και τις αποφάσεις του. Ενισχύει τη δικαιοσύνη,
που το Σύνταγµά µας την έχει τάξει ως µία από τις τρεις ανεξάρτητες και ισότιµες λειτουργίες της Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας µας. Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µια
πιο ανεξάρτητη, ελεύθερη και µε υψηλό κύρος δικαιοσύνη, που
θα πρέπει όλα τα κόµµατα και οι πολίτες να σεβόµαστε, να τιµάµε και στηρίζουµε.
Η υπερψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου είναι έµπρακτη στήριξη
στους νέους, αλλά και στο σύνολο του δικαστικού σώµατος. Η
οµοφωνία µας σήµερα θα στείλει ένα ισχυρό και ελπιδοφόρο µήνυµα στον ελληνικό λαό, εν ονόµατι του οποίου εκδίδονται οι
αποφάσεις των δικαστηρίων µας.
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Με αυτό το νοµοσχέδιο, αν και αποτελεί τον θεµέλιο λίθο για
την αναβάθµιση του δικαστικού σώµατος, δεν θα λυθούν όλα τα
προβλήµατα. Οι προσπάθειες που µέχρι τώρα έχουν γίνει από
την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι µεγάλες και
προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν
κι άλλα νοµοσχέδια. Η οργάνωση και σωστή λειτουργία των δικαστηρίων ενισχύεται καθηµερινά και θα πρέπει να συνεχίζει να
ενισχύεται µε το κατάλληλο προσωπικό, δικαστικούς υπαλλήλους και µέσα.
Οφείλουµε όλοι να επιδεικνύουµε, σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, σεβασµό, κοινή προσπάθεια, διάθεση για διάλογο, σύγκλιση απόψεων. Θα είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχουµε
προσφέρει για την αναβάθµιση της ποιότητας και του χρόνου
απονοµής της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, κύριε Λαµπρόπουλε.
Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Σαρακιώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε στην Ολοµέλεια επί του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης µε θέµα: «Μεταρρυθµίσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών»,
ενός νοµοσχεδίου το οποίο θα έπρεπε να ενώνει όλες τις πτέρυγες της Βουλής, καθώς αφορά έναν σηµαντικότατο θεσµό, η
αξία του οποίου για το δηµοκρατικό πολίτευµα και τη λειτουργία
του κράτους δικαίου αναγνωρίζεται ευρύτατα.
Όµως µε αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και παρά τις προσπάθειές µας από την πρώτη κιόλας επιτροπή
στην οποία συζητήθηκε και µπήκε προς επεξεργασία το παρόν
νοµοσχέδιο προκύπτουν ενστάσεις και διαφωνίες, τόσο από
πλευράς µας όσο και από τους κατ’ εξοχήν εµπλεκόµενους επιστηµονικούς φορείς.
Από το έτος της ίδρυσής της, το 1994, και έπειτα η Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έχει ως αταλάντευτη αποστολή
της την εκπαίδευση αµερόληπτων και υψηλά καταρτισµένων δικαστών, οι οποίοι θα λειτουργούν µε αίσθηµα ευθύνης εντός του
πλαισίου ενός ευρωπαϊκού κράτους δικαίου.
Με αυτόν τον γνώµονα, µια νοµοθετική πρωτοβουλία η οποία
στοχεύει στην επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας της σχολής είναι απολύτως θεµιτή και επιθυµητή. Ωστόσο η εµβάθυνση
επί του περιεχοµένου του νοµοσχεδίου προϋποθέτει απαντήσεις
σε ερωτήµατα, όπως: Υπό ποιο πρίσµα συντελούνται οι ενδεχόµενες αλλαγές; Και οι εν λόγω αλλαγές αποτελούν προτάγµατα
διαφύλαξης των αρχών λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ή αντικατοπτρίζουν αλλότριες µεθοδεύσεις και
σκοπιµότητες; Διατυπώνονται µε σεβασµό στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών ή διά µέσου αυτών, εργαλειοποιείται η δικαστική εξουσία; Διαφυλάττουν την αναγκαία αυτονοµία των
λειτουργών της Θέµιδας ή καλλιεργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για όσους επιτήδειους θα επιθυµούσαν ενδεχοµένως να τους
ετεροκατευθύνουν; Συµβάλλουν στην ουσιαστική επιµόρφωση
των δικαστικών λειτουργών ή αναπαράγουν µια στείρα και παρωχηµένη λογική όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μέσω των ως άνω ερωτηµάτων συνοψίζεται όχι µόνο ο δικός
µας προβληµατισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά, όπως
αποδείχθηκε και κατά τη διαδικασία της ακρόασης των φορέων,
παρόµοιες ενστάσεις αποτυπώνονται και στις επίσηµες θέσεις
των δικαστικών ενώσεων. Μάλιστα, όταν τολµήσαµε να µεταφέρουµε στην κοινοβουλευτική συζήτηση την ανησυχία των επιστηµονικών φορέων, ο κύριος Υπουργός µάς κατηγόρησε ότι
συµπορευόµαστε µε συντεχνίες, λες και οι επισηµάνσεις των δικαστών και των εισαγγελέων δεν διέπονται από κριτήρια επιστηµονικότητας και σαν να µην πρέπει να λειτουργούµε σε αυτή την
Αίθουσα ως Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά ως αυτόφωτοι και αυτόκλητοι λειτουργοί.
Παρ’ όλα αυτά και πριν υπεισέλθω στις επιµέρους ενστάσεις
µας, οφείλω να υπογραµµίσω ότι καλωσορίζουµε τις αλλαγές
στα άρθρα 31 και 40, οι οποίες εναρµονίζονται µε τα όσα είχαµε
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καταθέσει και επισηµάνει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Εναρµονίζονται µε τις προτάσεις µας. Αναγνωρίζουµε ότι οι συγκεκριµένες αλλαγές συνιστούν θετική εξέλιξη, αλλά θα αναµέναµε και άλλες, κατά τη γνώµη µας, εξίσου απαραίτητες
διορθώσεις.
Με αφορµή το άρθρο 19 και την αντικατάσταση του αντικειµένου της γενικής παιδείας µε εκείνο της γενικής νοµικής παιδείας
στην Κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, στην Κατεύθυνση
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην Κατεύθυνση Ειρηνοδικών, αλλά και στην Κατεύθυνση Εισαγγελέων, θεωρούµε
ότι η απουσία στρατηγικού σχεδιασµού και φιλοσοφίας είναι σαφέστατα αισθητή.
Τι επεσήµανε η εισηγητική έκθεση του 1994 για την ίδρυση της
σχολής; Θυµίζω αυτολεξεί: «Η εισαγωγή σε αυτή γίνεται µετά
από επιτυχή συµµετοχή σε διαγωνισµό που αποβλέπει στη διερεύνηση των νοµικών γνώσεων των υποψηφίων, αλλά και της γενικότερης πνευµατικής τους καλλιέργειας». Παράλληλα
τονιζόταν: «Η εκπαίδευση περιλαµβάνει αντικείµενα της νοµικής
επιστήµης, αλλά και ύλη χρήσιµη για την επιτυχή άσκηση του δικαστικού έργου, όπως κοινωνιολογία, ψυχολογία, οικονοµικά
κ.ά.».
Με άλλα λόγια, όσα αντιλαµβανόταν το 1994 ο νοµοθέτης και
τα µετουσίωνε σε πολιτικές κατευθύνσεις το αρµόδιο Υπουργείο,
εν έτει 2021, η σηµερινή Κυβέρνηση αδυνατεί έστω και να τα κατανοήσει, ότι δηλαδή στον 21ο αιώνα, η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί µια σχετικά εύκολη διαδικασία. Το ζητούµενο,
όµως, συνίσταται στην καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος, αναλυτικού υποβάθρου και ευρύτερων γνώσεων.
Συνεπώς, ενώ και στο σηµερινό άρθρο 20 του παρόντος,
πέραν της εισηγητικής έκθεσης του 1994, αναφέρεται ορθά ότι
υφίσταται αναγκαιότητα κατοχής ενός ευρέος φάσµατος γνώσεων, πέραν της στενής νοµικής κατάρτισης.
Με το άρθρο 19 το µάθηµα της γενικής παιδείας αντικαθίσταται από εκείνο της γενικής νοµικής παιδείας. Και εύλογα διερωτάται κανείς: Πού ακριβώς έγκειται η σηµασία της στείρας και
άνευ ουσιαστικού αντικρίσµατος αποµνηµόνευσης δικαστικών
αποφάσεων, αποφάσεων παραδείγµατος χάριν του Συµβουλίου
της Επικρατείας, όταν ένας δικαστικός λειτουργός θα είναι, κατά
τα λοιπά, αποκοµµένος από τις κοινωνικές, τις οικονοµικές, τις
τεχνολογικές ή ακόµη και τις γεωπολιτικές διεργασίες και εξελίξεις όσον αφορά τουλάχιστον τις επιχειρούµενες αλλαγές;
Όπως αποτυπώνονται τώρα στο άρθρο 19, είναι ξεκάθαρο ότι
δεν πρόκειται για εξέλιξη ή για κάποια επικαιροποίηση. Δεν συνιστούν καν δείγµα στασιµότητας. Συνιστά σαφέστατη οπισθοδρόµηση στη συλλογιστική η οποία οφείλει να διέπει την
εκπαιδευτική διαδικασία κατά την εισαγωγή και τη φοίτηση στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Η απουσία οράµατος και η αδυναµία ορισµού ενός πλαισίου
προτεραιοτήτων διαφαίνονται και µέσω του άρθρου 19, όπου θέτετε ως προαπαιτούµενο την επιτυχή εξέταση επί της ξένης
γλώσσας, πριν καν την αξιολόγηση επί νοµικών αντικειµένων.
Συγκεκριµένα, τοποθετείτε την εξέταση της ξένης γλώσσας κατά
το πρώτο στάδιο, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί
προϋπόθεση για να προχωρήσει στη συνέχεια ο υποψήφιος.
Κωδικοποιώ, λοιπόν και αναλύω τη λογική σας. Οι υποψήφιοι
δικαστές δεν έχουν ανάγκη τις ευρύτερες γνώσεις. Οφείλουν να
διδάσκονται αποκλειστικά νοµικά, αλλά πριν από αυτό, κατά τις
εισαγωγικές εξετάσεις τους, είναι υποχρεωµένοι να είναι άριστοι
σε µία ξένη γλώσσα.
Προφανώς και οφείλουν να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, αλλά
απαντήστε µας, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ: Πιστεύει κάποιος σε αυτή την Αίθουσα ότι ένας αριστεύσας νοµικός δεν µπορεί να επιτύχει αυτό σε ένα κατοπινό στάδιο; Συνιστά δίκαιη και
αντικειµενική αξιολόγηση η απόρριψη ενός, κατά τα λοιπά, άριστου νοµικού, ο οποίος προφανώς έχει µεταθέσει την εκµάθηση
µιας ξένης γλώσσας για επόµενη χρονική φάση της εκπαίδευσής
του;
Και αφού αναφερόµαστε στην εµπέδωση ενός συστήµατος αντικειµενικής αξιολόγησης, δεν θα µπορούσα να παραλείψω τις
προβλέψεις του άρθρου 20 για τον ορισµό συντελεστή βαρύτητας 30% στην προφορική εξέταση από 15% που ήταν προηγου-
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µένως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτονόητο ότι συµφωνούµε µε την ύπαρξη προφορικής συνέντευξης, αλλά εγείρεται
πλήθος ερωτηµάτων όσον αφορά στην αξιοπιστία της διαδικασίας αυτής, όταν προσµετράται σε τέτοιον βαθµό, ώστε να αλλοιώνει το αποτέλεσµα της γραπτής εξέτασης. Προφανώς,
προκύπτει ζήτηµα διαφάνειας. Και δεν αναφέροµαι µόνο σε
εκούσια αλλοίωση της διαδικασίας, αλλά στην ίδια τη φύση της,
η οποία είναι εξ ορισµού υποκειµενική και αστάθµητη.
Συνιστά διαχρονικό ζητούµενο η δηµιουργία ενός αντικειµενικού και αδιάβλητου πλαισίου των προφορικών εξετάσεων και
όσο αυτό κρίνεται ανέφικτο τόσο οι κυβερνήσεις επιλέγουν να
διατηρούν χαµηλά τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας των
προφορικών εξετάσεων, για λόγους προφανούς διαφάνειας και
ισοτιµίας.
Όµως φαίνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν το απασχολεί η εν λόγω προβληµατική περί της δυνατότητας ποσοτικοποίησης, κατά τα λοιπά, ποιοτικών δεδοµένων, προβληµατική επί
της οποίας δηµοσιεύονται κάθε χρόνο δεκάδες επιστηµονικά
άρθρα παγκοσµίως.
Η προφορική εξέταση συνεπικουρεί, αλλά µόνο η γραπτή εξέταση κατά τη διάρκεια της οποίας αποκρύπτονται ακόµη και τα
ονοµατεπώνυµα των εξεταζοµένων συµβάλλει στην εµπέδωση
της αξιοκρατίας. Τονίζω όλα αυτά, βέβαια, υπό την προϋπόθεση
ότι κοινή µας προσήλωση και στόχος είναι η εκπαίδευση αµερόληπτων και υψηλά καταρτισµένων στελεχών, µε απώτερο διακύβευµα την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, στην
οποία τόσο οµνύετε από καιρού εις καιρόν.
Δεν θα µπορούσα επ’ αυτού να µην επισηµάνω και πάλι ότι οι
πράξεις σας βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση µε τα λόγια σας,
µιας και στη συζήτηση στις επιτροπές ακούστηκε από τα κυβερνητικά στελέχη πολλές φορές η φράση «επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης». Θα φέρω ένα απτό και χαρακτηριστικό
παράδειγµα του πώς εννοείτε την επιτάχυνση της δικαιοσύνης.
Είναι αυτό του Ειρηνοδικείου Αταλάντης. Κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους συνταξιοδοτήθηκαν και οι τρεις µόνιµοι δικαστικοί υπάλληλοι. Δεν προβλέψατε την αντικατάσταση αυτών, αν
και το γνωρίζετε -ήταν συνταξιοδότηση- και εν τέλει, ως λύση,
προτείνετε την απόσπαση δύο υπαλλήλων από το Εφετείο Λαµίας, το οποίο είναι ήδη υποστελεχωµένο.
Αυτό πιστεύω ότι είναι το επιτελικό κράτος σε όλο του το µεγαλείο! Αυτός, µάλλον, είναι ο σχεδιασµός σας για την επιτάχυνση του έργου της απονοµής της δικαιοσύνης. Έτσι πιστεύετε
ότι θα εµπεδωθεί το αίσθηµα δικαίου στους πολίτες και αυτό
είναι το µέλλον των δικαστικών υπηρεσιών της ελληνικής περιφέρειας.
Κατά τα λοιπά, ενοχληθήκατε στην τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής, µε θέµα το παρόν νοµοσχέδιο, όταν σας χαλάσαµε το
πανηγυρικό κλίµα για το ηλεκτρονικό πινάκιο. Επαναλαµβάνω ότι
τα τεχνικά δελτία για το ηλεκτρονικό πινάκιο σε πραγµατικό
χρόνο είχαν ολοκληρωθεί και υποβληθεί ήδη από τον Δεκέµβριο
του 2018.
Κατά συνέπεια πανηγυρίζετε για το γεγονός ότι εισάγετε την
πρώτη πιλοτική εφαρµογή µετά από ακριβώς τρία χρόνια και µάλιστα αυτό το πράττετε ενώ η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι τον τελευταίο ενάµιση χρόνο περισσότερο επιτακτική
εξαιτίας και των µέτρων αποστασιοποίησης και προστασίας που
έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού.
Η πολιτική σας είναι πλήρης αντιφάσεων και ανακόλουθη,
στοιχείο το οποίο διαφαίνεται και µέσω του παρόντος νοµοσχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία αποτελεί την προµετωπίδα της διαφύλαξης της αµεροληψίας της
δικαιοσύνης, ενός θεσµού που οφείλει και εκ του Συντάγµατος
να είναι ανεξάρτητος και να διέπεται πρωτίστως από την αρχή
της διαφάνειας. Δυστυχώς, όπως αναλύσαµε µε αφορµή και το
άρθρο 20 του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου, εσείς δηµιουργείτε
ένα πλαίσιο ευνοϊκό για έξωθεν παρεµβάσεις κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης και των δικαστικών λειτουργών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κύριε Σαρακιώτη.
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Κλείστε παρακαλώ και το σύστηµα ηλεκτρονικής εγγραφής.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου
εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
που καλούµαστε να συζητήσουµε σήµερα στην Ολοµέλεια της
Βουλής έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς δεν τροποποιεί απλά,
αλλά αντικαθιστά τον ισχύοντα νόµο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Από θέση αρχής η δική µας παράταξη δεν
θα µπορούσε ποτέ να είναι αντίθετη στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας µιας τόσο σπουδαίας εκπαιδευτικής δοµής, όπως είναι
η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Θα ήθελα, λοιπόν, ευθύς εξαρχής στην οµιλία µου, όπως
έπραξα άλλωστε και στην αρµόδια επιτροπή, να αποσαφηνίσω
τη θετική µας προδιάθεση και στάση απέναντι στο νοµοσχέδιο
και τη δικαιοπολιτική του στόχευση. Αυτή η θετική µας στάση
ωστόσο, κύριε Υπουργέ, δεν µας εµποδίζει, αλλά το αντίθετο
µάλλον, µας υποχρεώνει να σταθούµε επικριτικά απέναντι σε
κάθε ανορθογραφία σε κάθε σφάλµα ή αστοχία που περιέχεται
στο σχέδιο νόµου.
Ακούσαµε και αξιολογήσαµε τις αντιδράσεις που αναπτύχθηκαν στον δηµόσιο διάλογο και φυσικά δώσαµε ιδιαίτερη έµφαση
στην ακρόαση των φορέων, ιδίως δε των δικαστικών ενώσεων,
αλλά και των λοιπών εκπροσώπων της νοµικής κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των δικηγορικών συλλόγων. Και ασφαλώς
µε αυτόν τον τρόπο καταλήξαµε στις παρατηρήσεις που διατυπώσαµε στην επιτροπή και θα παρουσιάσουµε σήµερα και στην
Ολοµέλεια.
Οφείλω να οµολογήσω ότι χαίροµαι ειλικρινά και θέλω να δηλώσω την ικανοποίησή µου, κύριε Υπουργέ, γιατί φαίνεται ότι
ακούσατε, αφουγκραστήκατε τις παρατηρήσεις, τόσο των φορέων, όσο και της Αντιπολίτευσης και κάνατε τις απαραίτητες
αλλαγές και τροποποιήσεις στο παρόν σχέδιο νόµου. Εµείς άλλωστε στο Κίνηµα Αλλαγής, κύριε Υπουργέ, έτσι νοούµε και έτσι
καταλαβαίνουµε την Αντιπολίτευση µε τεκµηρίωση, µε διαρκή
διάλογο µε την κοινωνία και µε τους φορείς της και µε διατύπωση
νηφάλιου, αλλά σαφούς και ξεκάθαρου πολιτικού λόγου. Δεν µεταφέρουµε άκριτα τα παράπονα φορέων ή οµάδων πίεσης, αλλά
τα αξιολογούµε και προφανώς τα υιοθετούµε στον βαθµό που
συµφωνούµε µε την οπτική τους γωνία. Αυτό κατά την άποψή
µας είναι η θεσµικά συνεπής στάση της Αντιπολίτευσης, χωρίς
κορώνες και συνθήµατα, αλλά µε χρήσιµη παρουσία η οποία
προάγει τον πολιτικό διάλογο και την ποιότητα της νοµοθεσίας
µας. Έτσι θα συνεχίσουµε, σεβόµενοι το Κοινοβούλιο και σεβόµενοι την εντολή την οποία έχουµε λάβει από τους πολίτες οι
οποίοι µας εµπιστεύονται.
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έχει µια µακρά παράδοση στην ελληνική έννοµη τάξη. Βασικός σκοπός της είναι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των δικαστών και των εισαγγελέων
οι οποίοι στελεχώνουν το ελληνικό δικαιοδοτικό σύστηµα. Δεν
εξαντλείται όµως εκεί. Αντιθέτως, η αποστολή της Σχολής Δικαστών οφείλει να είναι ευρύτερα κοινωνική. Μέσα από την εκπαίδευσή τους οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξοικειώνονται µε τον
ρόλο τους, µε την πολιτειακή τους αποστολή και τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήµατός τους. Η ίδια η λειτουργία της σχολής,
δηλαδή, οφείλει να κατατείνει στην εκπαίδευση δικαστών κύρους
µε ανεξαρτησία γνώµης και µε αναπτυγµένη κριτική ικανότητα,
δικαστών οι οποίοι θα µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας µας. Παρά τις όποιες αδυναµίες της είναι
σαφές ότι η Σχολή Δικαστών, αποτέλεσε µία επιτυχηµένη µεταρρυθµιστική τοµή. Με αυτήν άλλωστε εισήχθη στην Ελλάδα η έννοια της δικαστικής εκπαίδευσης και βεβαίως και επιµόρφωσης
των δικαστικών λειτουργών.
Σήµερα η δικαστική εκπαίδευση αποτελεί ένα ζήτηµα εξαιρετικά ευαίσθητο, θα µου επιτρέψετε να σας πω. Σχετίζεται ευθέως
µε τον ανθρώπινο παράγοντα της απονοµής στη δικαιοσύνη, µε
τον δικαστικό λειτουργό µε το γνωστικό του υπόβαθρο, µε τη λειτουργηµατική επάρκειά του, µε την ίδια την προσωπικότητά του.
Προφανώς στο πεδίο της εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών τα περιθώρια βελτίωσης είναι ακόµη µεγάλα. Χρειάζεται πε-
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ραιτέρω εξειδίκευση, πρακτική εκπαίδευση, σύγκλιση µε τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτά είναι µόνο µερικά από τα σηµερινά και σύγχρονα ζητούµενα. Η εκπαίδευση και επιµόρφωση των δικαστικών
λειτουργών οφείλει να έχει κοµβική θέση στους άξονες αναβάθµισης του δικαιοδοτικού µας συστήµατος. Συνδυάζεται αρµονικά
µε τα υπόλοιπα µεταρρυθµιστικά βήµατα στη διοίκηση, στην
αξιολόγηση, στη χωροταξία, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό
των δικαστηρίων. Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι η βέλτιστη
εκπαίδευση των Ελλήνων δικαστών συνιστά τη µεγαλύτερη εγγύηση στην απονοµή δικαιοσύνης, εγγύηση ότι θα έχουµε σύγχρονους δικαστές µε επιστηµονική αναγνώριση και µε ισχυρή
θεσµική υπόσταση.
Το Κίνηµα Αλλαγής πιστεύει στην ανάγκη η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών να λειτουργεί µε αξιοκρατικό και αποδοτικό τρόπο, µε το καλύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό και µε το
βέλτιστο πρόγραµµα σπουδών για τους νέους δικαστές και για
τους νέους εισαγγελείς, τους λειτουργούς οι οποίοι θα κληθούν
τα επόµενα χρόνια να περιφρουρήσουν το ίδιο το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης, να εγγυηθούν ότι το κράτος δικαίου θα λειτουργεί και θα γίνεται σεβαστό από όλους. Αυτά επί της αρχής,
κύριε Υπουργέ.
Σταχυολογώντας τώρα ορισµένες από τις διατάξεις στις οποίες
επικεντρώθηκε η συζήτηση στην επιτροπή, πέραν των τόσων πολλών θετικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο και
τα οποία αναγνωρίσαµε, όπως, παραδείγµατος χάριν, η πρόβλεψη
ειδικής κατεύθυνσης ειρηνοδικών ή και δικαστών του Συµβουλίου
της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ήθελα να κάνω
ορισµένες παρατηρήσεις. Επαναλαµβάνω και από θέση αρχής ότι
εµείς δεν είµαστε σε καµµία περίπτωση αντίθετοι στην ανάγκη
διαρκούς επιµόρφωσης των δικαστικών λειτουργών. Θεωρούµε
ότι η επιµόρφωση είναι κρίσιµη για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του δικαστή και για τη διαρκή βελτίωσή του σε νοµολογιακό επίπεδο, αλλά και στα διεθνή συγκριτικά δεδοµένα. Άρα
προφανώς, προφανέστατα, συµφωνούµε µε την ανάγκη να παρακολουθούν επιµορφωτικά σεµινάρια οι δικαστές και εισαγγελείς.
Σας είπαµε, όµως, και στις επιτροπές -και χαίροµαι γιατί το κάνατε δεκτό- ότι αυτή η επιµόρφωση ακόµη και µε υποχρεωτικά
σεµινάρια δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την αξιολόγηση, δεν
θα πρέπει, δηλαδή, να υπεισέρχεται µε τρόπο συγκαλυµµένο σε
αξιολογικά στοιχεία και µάλιστα εκτός του συστήµατος επιθεώρησης και αξιολόγησης, όπως ορίζει ο ίδιος ο κώδικας οργανισµού των δικαστηρίων και της κατάστασης δικαστικών
λειτουργών.
Όσον αφορά, λοιπόν, στο σύστηµα αναθεώρησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης, εµείς σας λέµε ότι πρέπει να το δείτε µε
έναν ειδικό νόµο και να γίνει γι’ αυτό µια πολύ µεγάλη συζήτηση
από κοινού µε το δικαστικό σώµα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να
το δείτε και να το δείτε προσεκτικά. Έως τότε πρέπει να είµαστε
πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουµε οποιαδήποτε νοµοθετικά
πειράµατα.
Και, βεβαίως, οφείλει η πολιτεία στο πνεύµα του Συντάγµατος
να διατηρήσει τον δικαστικό χαρακτήρα της επιθεώρησης. Είναι
ένα στοιχείο ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, το οποίο πρέπει και
οφείλει να διαφυλαχθεί.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, είµαστε εδώ και θα περιµένουµε να συµµετέχουµε στη διαβούλευση επί ενός σχεδίου αναµόρφωσης της
αξιολόγησης, όπως άλλωστε κάναµε και στο πλαίσιο της συνταγµατικής Αναθεώρησης του 2019, όταν προτείναµε την αναµόρφωση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Θα έχουµε, λοιπόν,
τις δικές µας προτάσεις και θα επιµένουµε στην ανάγκη για έναν
ανοιχτό, για έναν ειλικρινή διάλογο µε τις δικαστικές ενώσεις.
Είµαστε, λοιπόν, υπέρ των καθαρών λύσεων. Κατά τη γνώµη
µας, η αξιολόγηση του δικαστή δεν µπορεί να εξαρτάται ούτε βεβαίως να εξαντλείται σε σεµινάρια και σε τεστ γνώσεων. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει πολύ περισσότερα από αυτό. Οφείλει να
εξετάζει αν ο δικαστής ασκεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα, µε
ορθές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εύλογο χρόνο και το δικαστικό άλλωστε έργο αξιολογείται όχι απλά και µόνο µε βάση τις
γνώσεις -ναι, είναι σηµαντικές κι αυτές- αλλά κατά κύριο λόγο,
µε την απόδοση του δικαστικού έργου από τη µεριά του δικαστή.
Προχωρώντας στο άρθρο 31, ήταν προβληµατική η προτεινό-
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µενη ρύθµιση στο αρχικό σχέδιο -το αλλάξατε, όµως, και χαιρόµαστε γι’ αυτό- σχετικά µε την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων
µε προκαθορισµένα ποσοστά αριστείας. Σας είπαµε ότι δεν µπορεί να υπάρχουν προκάτ ποσοστά βαθµολόγησης. Το αντιληφθήκατε. Άλλωστε και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής είχε
κάνει, νοµίζω, µια πολύ σηµαντική δουλειά και πολύ σοβαρές παρατηρήσεις για τη συγκεκριµένη διάταξη. Είναι σηµαντικό ότι
αποσύρατε το συγκεκριµένο θέµα.
Επιµένουµε, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι είναι πολύ προβληµατική και πρέπει να διορθωθεί η πρόβλεψη της παραγράφου 4 του
άρθρου 20 για τον συντελεστή βαρύτητας των γραπτών και προφορικών εξετάσεων. Η αύξηση του συντελεστή στο 30% στα
προφορικά δεν φαίνεται και δεν είναι δικαιολογηµένη και, επίσης,
δηµιουργεί εύλογες απορίες.
Θα επιµείνουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -και θέλουµε να το
δείτε-, ότι θεωρούµε πως ένα ποσοστό 20% θα ήταν αρκετό ως
συντελεστής βαρύτητας των προφορικών, όπου θα διασφάλιζε
και την ακεραιότητα όλου του διαγωνισµού. Θεωρούµε ότι µόνο
έτσι µπορεί να προστατευθεί το κύρος του διαγωνισµού από
οποιεσδήποτε σκιές και υποψίες για προνοµιακή µεταχείριση
υποψηφίων.
Επίσης, στο άρθρο 19 θα επιµείνουµε να λέµε ότι δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί δίνεται όλο αυτό το προβάδισµα
στην εξέταση της ξένης γλώσσας στο πρώτο στάδιο των εισαγωγικών εξετάσεων. Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει αυτή η
προτεραιοποίηση, πρώτα, δηλαδή, η εξέταση στις ξένες γλώσσες και µετά όλα τα υπόλοιπα; Είναι, κατά τη γνώµη µας, υπερβολικό να εισάγεται αυτό ως πρόκριµα για να µπορέσει να
προχωρήσει ένας υποψήφιος στις γραπτές εξετάσεις.
Για εµάς ορθότερο είναι -και αυτή είναι η πρότασή µας- να γίνεται µια σοβαρή εξέταση ξένης γλώσσας, µε αξιώσεις και µε
διακριτή βαθµολογία µετά από τα νοµικά µαθήµατα.
Τέλος, χαιρόµαστε που µας ακούσατε, ακούσατε τις παρατηρήσεις, τις οποίες είπαµε στην επιτροπή σχετικά µε τη δυνατότητα του να µπορούν οι ασκούµενοι να κάνουν πρακτική άσκηση
και στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πέραν των Αθηνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Μόνο
στη Θεσσαλονίκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το παρακολούθησα. Παρακολούθησα και την αιτιολόγησή σας. Το δεχόµαστε. Το αποδεχόµαστε. Θεωρούµε ότι είναι αιτιολογηµένο. Είναι
σηµαντικό ότι το κάνατε αποδεκτό.
Εµείς θα συνεχίσουµε να σας λέµε ότι θα ήταν σηµαντικό και
σας ζητούµε να δείτε τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί το αίτηµα
για αύξηση των αποδοχών του σπουδαστή στο 70% του µισθού
του παρέδρου πρωτοδικών µε δεδοµένα ιδίως τα έξοδα στα
οποία υποβάλλονται οι σπουδαστές, οι οποίοι δεν προέρχονται
από τη Θεσσαλονίκη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής αναγνωρίζει
την ανάγκη για διαρκή εκσυγχρονισµό των θεσµών της δικαιοσύνης. Το έχουµε αποδείξει, άλλωστε, έµπρακτα τόσο κατά τη
διάρκεια των κυβερνητικών θητειών του ΠΑΣΟΚ όσο και από τη
θέση της αντιπολίτευσης. Η παράταξή µας βρέθηκε πάντα στη
σωστή πλευρά της ιστορίας υποστηρίζοντας τις µεταρρυθµίσεις:
Ηλεκτρονική δικαιοσύνη, εναλλακτικές µέθοδοι επίλυσης διαφορών, νέοι κώδικες βασικής νοµοθεσίας, επαναχάραξη δικαστικού
χάρτη. Θεωρούµε ότι το µεταρρυθµιστικό έργο στο χώρο της δικαιοσύνης έχει πρόσηµο εθνικό και όχι κοµµατικό. Πιστεύω πως
όλοι σε αυτή την Αίθουσα συµφωνούµε ότι κάθε συζήτηση για
την ελληνική δικαιοσύνη, τους θεσµούς και τους λειτουργούς της
δεν είναι αποκλειστικό προνόµιο ή πεδίο ενδιαφέροντος της νοµικής κοινότητας.
Δεν είναι ένα κλειστό κλαµπ η δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Αντιθέτως, κάθε τέτοια συζήτηση πρέπει να έχει ως
βασικό συνοµιλητή πρώτα και πάνω από όλα την ίδια την κοινωνία, τους πολίτες, οι οποίοι προσβλέπουν στην απονοµή της δικαιοσύνης, στην εφαρµογή του νόµου για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων τους που περιµένουν από τη Θέµιδα και τους λειτουργούς της, τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους δικηγό-
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ρους να επιδείξουν τη θεσµική συνέπεια και την αφοσίωση στο
λειτούργηµά τους. Οι οποίοι βλέπουν στα δικαστήρια, ιδίως οι
πιο αδύναµοι, το στήριγµα, την τελευταία ευκαιρία για να προστατεύσουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η υψηλή αποστολή της δικαιοσύνης δεν είναι µόνο µια
δεσµευτική συνταγµατική επιταγή. Είναι θεµέλιο της δηµοκρατίας µας στον πυρήνα της ίδιας της οργανωµένης σε πολιτεία
κοινωνίας µας. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και η αξία του κοινωνικού αιτήµατος για καλύτερη δικαιοσύνη, για καλύτερους δικαστές, για άρτια εκπαίδευση και για διαρκή επιµόρφωση των
δικαστικών λειτουργών, για σοβαρή αξιολόγηση των δικαστών
και των δικαστηρίων, για σωστή στελέχωση και εξοπλισµό των
δικαστικών δοµών, για ένα σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης µε
υψηλό κύρος και καθολική κοινωνική αναγνώριση.
Για εµάς στο Κίνηµα Αλλαγής η µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης οφείλει να είναι πολυεπίπεδη και να λαµβάνει υπ’ όψιν θεµελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επισηµαίνουµε ότι η Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών οφείλει και πρέπει να γίνει ένα αληθινό
σχολείο για τους µελλοντικούς δικαστές και εισαγγελείς, µε σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, ευθυγραµµισµένο µε τα διεθνή
πρότυπα, µε έµφαση στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών,
στη βιωµατική απόκτηση εµπειριών µέσα από τη δικαστηριακή
καθηµερινότητα, στην πρακτική πραγµατική ζωή του δικαστή, µια
σχολή η οποία θα εγγυάται και θα περιφρουρεί σε κάθε ευκαιρία
την ανεξαρτησία των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,
που δεν θα παράγει απλά µε µηχανιστικό τρόπο όσους δικαστές
χρειαζόµαστε, αλλά δικαστικούς λειτουργούς µε ελεύθερο φρόνηµα, υψηλό επιστηµονικό επίπεδο, ακεραιότητα και πραγµατική
ανεξαρτησία.
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς, καθώς φάνηκε και από
τη συζήτηση που έγινε στις επιτροπές και από την αποδοχή σχεδόν της συντριπτικής πλειοψηφίας των παρατηρήσεων µας, θα
ψηφίσουµε «ναι» επί της αρχής στο παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Γιαννακοπούλου.
Και συνεχίζουµε µε τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Ιωάννη Δελή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με το πρόσχηµα της αντιµετώπισης των καθυστερήσεων στην
απονοµή της δικαιοσύνης, άραγε τι µπορεί να επιδιώκει η Κυβέρνηση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο; Σύµφωνα µε την ίδια έναν αναγκαίο εκσυγχρονισµό και µια επικαιροποίηση της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
Στην πραγµατικότητα, βέβαια, αυτό που επιδιώκει δεν είναι
άλλο από την αναµόρφωση αυτής της σχολής σε µια, όµως,
ακόµα πιο αντιδραστική κατεύθυνση, σε εκείνην ακριβώς την κατεύθυνση την οποία επιβάλλουν οι σηµερινές ανάγκες του κεφαλαίου. Αυτό είναι και το πραγµατικό νόηµα της φράσης «για τη
βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης», η οποία τίθεται, µάλιστα, και στο πρώτο-πρώτο άρθρο αυτού του νοµοσχεδίου.
Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάµε ότι αυτή η αποτελεσµατικότερη προσαρµογή της δικαιοσύνης στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων έχει τεθεί ήδη
στις κατευθύνσεις του Ταµείου Ανάκαµψης, ενώ διατυπώνεται
πάρα πολύ καθαρά και στη γνωστή έκθεση Πισσαρίδη. Αποτελεί,
εποµένως -για να µην τα ξεχνάµε όλα αυτά- βασική κατεύθυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία και συνυπογράφουν, βεβαίως, και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα.
Και αυτές οι καθυστερήσεις, τις οποίες επιδιώκει να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση στην απονοµή της δικαιοσύνης, αποκαλύπτεται ότι δεν αφορούν και τόσο στις υποθέσεις των εργαζοµένων
και των λαϊκών στρωµάτων, αλλά στις υποθέσεις των επιχειρηµατικών οµίλων, στις υποθέσεις του µεγάλου κεφαλαίου. Γιατί
την ίδια ώρα που η Κυβέρνηση προχωράει µε ιδιαίτερη µάλιστα
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προσήλωση, παραδείγµατος χάριν, στην ίδρυση ειδικών επενδυτικών τµηµάτων στα δικαστήρια µε επιλεγµένους και ειδικά επιµορφωµένους δικαστές -προκειµένου οι υποθέσεις των
επιχειρηµατικών οµίλων να έχουν, ξέρετε, πολυτελή µεταχείρισητην ίδια ώρα, λοιπόν, αρνείται να προχωρήσει στην αύξηση της
κρατικής χρηµατοδότησης για την αναβάθµιση και επέκταση των
κτηριακών υποδοµών και του τεχνολογικού εξοπλισµού των δικαστηρίων που βρίσκεται πολύ πίσω.
Αρνείται, επιπλέον, να προχωρήσει η Κυβέρνηση και στις αναγκαίες µαζικές προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων µε κατοχυρωµένα, βεβαίως, εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώµατα, ώστε να
διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα οι λαϊκές υποθέσεις. Αντίθετα,
εκτός από την υποχρηµατοδότηση –η οποία και συνεχίζεται σταθερά και µε όλες τις κυβερνήσεις- έχουν, επιπλέον, θεσπιστεί και
µια σειρά από οικονοµικά βάρη και δικονοµικά εµπόδια, τα οποία
καθιστούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη –για τους εργαζόµενους µιλώ τώρα και για τα λαϊκά στρώµατα- πανάκριβη και απλησίαστη.
Ταυτόχρονα, προωθούνται διάφορες µορφές ιδιωτικής διαµεσολάβησης ή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες
όµως, στην πραγµατικότητα, επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο
τη θέση του οικονοµικά ασθενέστερου. Παραπέρα, σε προτεραιότητα τίθενται πάντα οι υποθέσεις των επενδυτών –αλίµονο!-,
προωθούνται συγχωνεύσεις και καταργήσεις δικαστηρίων και
στη διοίκηση των δικαστηρίων αρχίζουν και εισάγονται µέθοδοι
διοίκησης management, ωσάν να πρόκειται για διοίκηση µεγάλων επιχειρήσεων.
Με το παρόν, όµως, νοµοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών επιδιώκεται, επιπλέον, και ένας ακόµα βασικός
όσο και διπλός στόχος για το κεφάλαιο: Αφ’ ενός, η διαµόρφωση
µιας νέας γενιάς δικαστών, η οποία θα αποτελέσει ένα πιο αποτελεσµατικό και πιο γρήγορο εργαλείο στην εξυπηρέτηση των
συµφερόντων του κεφαλαίου και, αφ’ ετέρου, ο ασφυκτικότερος
έλεγχος των εν ενεργεία δικαστών, ώστε να µην ξεφεύγουν ούτε
ρούπι από την υπεράσπιση της κυρίαρχης πολιτικής.
Κρίκος, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο είναι και η προσαρµογή της
ίδιας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών µε το νοµοσχέδιο, µε αλλαγές που αφορούν από την οργάνωση της Σχολής,
στην εκπαίδευση των δικαστών, στην ύλη, στο εκπαιδευτικό αντικείµενο, έως και στην ίδια την επαγγελµατική εξέλιξη και σταδιοδροµία των δικαστών µέσα από τη βαθµολόγησή τους.
Φυσικά, εδώ αξιοποιείται και η αντίστοιχη ευρωενωσιακή και
διεθνής πείρα που, όχι µόνο γενικεύεται ο θεσµός της αξιολόγησης και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών µε την αξιολόγηση των καθηγητών από τους εκπαιδευόµενους, αλλά
προβλέπεται και µια ακόµα νέα ρύθµιση για την εκπαίδευση του
προσωπικού, αυτή που αποκαλείται «training of the trainers».
Κατά την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου η ρύθµιση αυτή
είναι µια διεθνής εκπαιδευτική πρακτική και εφαρµόζεται σε
χώρες όπως η Αγγλία, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Γαλλία και σε
διεθνείς οργανισµούς, όπως το πρόγραµµα «HELP» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο –ακούστε- να συστήσει στους διδάσκοντες το περίγραµµα και τους όρους της µεθόδου
διδασκαλίας, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτυπώµατος -αυτή κι αν είναι ξύλινη γλώσσα- στη διαδικασία εκπαίδευσης των µελλοντικών δικαστικών λειτουργών µέσα από
την αναγνώριση, τη συστηµατοποίηση και την εφαρµογή βέλτιστων εκπαιδευτικών µοντέλων.
Μάλιστα. Προσαρµόζεται, λοιπόν, και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στα διεθνή πρότυπα, δηλαδή, στις ακόµα πιο
δοκιµασµένες και αποτελεσµατικές συνταγές διαµόρφωσης ενός
δικαστικού σώµατος, άτεγκτου υπερασπιστή της εθνικής οικονοµίας, όπως γράφετε, και της κοινωνικής ειρήνης, δηλαδή, της αντιλαϊκής πολιτικής και της αναβάθµισης της καταστολής σε
συνδυασµό µε την ιδεολογική χειραγώγηση.
Το ίδιο επιδιώκετε και µε την εισαγωγή των τακτικών και έκτακτων προγραµµάτων επιµόρφωσης των δικαστών, µε το περιεχόµενό τους να είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό για το τι δικαστικό
σώµα απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου.
Μόνο να ρίξει µια µατιά κάποιος και να διαβάσει τους τίτλους
των τεσσάρων κύκλων της επιµόρφωσης –περί οργάνωσης διοί-
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κησης δικαστηρίων, δικαστικής επικοινωνίας, δικαστικής δεοντολογίας, περί Οικονοµικού Δικαίου, ενέργειας, κεφαλαιαγοράς,
ανταγωνισµού, νοµικής εµβάθυνσης σε θεµατικές και Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης- θα καταλάβει ότι πρόκειται για τοµείς αντικειµένων εξαιρετικά αποκαλυπτικούς, όπως είπα, για τις βασικές επιδιώξεις που
προωθούνται µε τις αλλαγές που φέρνει το νοµοσχέδιο.
Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές; Η βελτίωση της διοίκησης και
της οργάνωσης των δικαστηρίων ως προϋπόθεση, για να προχωρήσουν οι συνολικότερες αναγκαίες -για την αστική τάξη
πάντα- αλλαγές στην απονοµή της δικαιοσύνης, η έµφαση στο
Οικονοµικό Δίκαιο, την κεφαλαιαγορά και την ενέργεια. Αυτό, βεβαίως, εκφράζει και την προσπάθεια της ελληνικής αστικής
τάξης να προχωρήσουν οι νέες µεγάλες επενδύσεις στη χώρα
µας, οι λεγόµενες «πράσινες επενδύσεις».
Έµφαση δίνεται και στην εµβάθυνση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο -ας µην ξεχνάµε- αποτελεί και την αφετηρία, την πηγή από όπου δίνονται και οι κεντρικότερες κατευθύνσεις.
Γι’ αυτό και η συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά είναι υποχρεωτική ετησίως και οι δικαστές πρέπει να συµπληρώσουν
όλους τους κύκλους τουλάχιστον µία φορά, το ανώτερο µέσα σε
οκτώ χρόνια. Με βάση τις επιδόσεις τους εκεί και, εφόσον, λάβουν βαθµολογία 70% και άνω στα multiple choice tests, µετά θα
λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό ευδόκιµης παρακολούθησης. Το
πιστοποιητικό αυτό θα µπαίνει στον υπηρεσιακό τους φάκελο,
άρα αναπόφευκτα θα λαµβάνεται υπ’ όψιν και για την εξέλιξή
τους. Εφόσον δεν έχουν επιτύχει το 70% σε κάποιον κύκλο επιµόρφωσης, ουσιαστικά, εξαναγκάζονται να τον επαναλάβουν.
Να το πούµε καθαρά, κύριε Υπουργέ, πρόκειται αναµφίβολα
για µια υποτιµητική µεταχείριση των δικαστών, έµπειρων δικαστών, τους οποίους η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει σαν µαθητούδια.
Από κοντά και τα έκτακτα προγράµµατα που απευθύνονται σε δικαστές που καλούνται να εφαρµόσουν νέες ρυθµίσεις µε επείγοντα χαρακτήρα σε διάφορους κλάδους του δικαίου.
Διαµορφώνεται, λοιπόν, ένα τέτοιο πλαίσιο, όπως είπαµε, ώστε
να επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή προσαρµογή των δικαστικών αποφάσεων στις κάθε φορά ανάγκες του κεφαλαίου.
Αυτή, όµως, η υποχρεωτική επιµόρφωση των δικαστών, ξέρετε, µέσα από συγκεκριµένα προγράµµατα ανοίγει και πολλά
ζητήµατα. Το κυριότερο είναι ότι µέρος της θεµατολογίας της
επιµόρφωσης αφορά σε τέτοια θέµατα, τα οποία επιδέχονται
διαφορετική προσέγγιση και που ήδη είναι αντικείµενο διαπάλης
στον δικαστικό συνδικαλισµό, αλλά και στον επιστηµονικό διάλογο. Στην ουσία, ο δικαστής θα απειλείται –µε απειλή, µάλιστα,
µια κακή βαθµολόγηση- να αποδεχθεί την άποψη του διδάσκοντα, του όποιου διδάσκοντος, σε θέµατα όπως, το δικαστικό
management, τα όρια της ελευθερίας έκφρασης του δικαστή, το
Οικονοµικό Δίκαιο και λοιπά.
Όµως, ακόµα και στην πιο κλασική νοµική θεµατολογία -θαρρούµε πως είναι γνωστό σε όλους- τα νοµικά επιδέχονται περισσότερες της µίας ερµηνείες. Εποµένως, τι γίνεται εδώ; Εδώ
επιχειρείται ιδεολογική επιβολή της κυρίαρχης άποψης στον δικαστή. Περί αυτού πρόκειται. Ακόµα και µε τη λογική του αστικού
Συντάγµατος προσβάλλεται η λεγόµενη «δικαστική ανεξαρτησία», στον βαθµό που ο δικαστής θα έρθει σε αντίθεση µε τη συνείδησή του, προκειµένου να επιτύχει στη δοκιµασία, όπως
είπαµε.
Με τη βαθµολόγηση δε και την εισαγωγή της στον υπηρεσιακό
φάκελο κάθε δικαστή διαµορφώνεται ένας νέος -αντίθετος
ακόµα και από τη λογική, την ίδια τη λογική του αστικού Συντάγµατος- τρόπος αξιολόγησης των δικαστών. Επιθεωρείται, δηλαδή, ουσιαστικά ο δικαστής από ξένα προς την επιθεώρηση
όργανα, δηλαδή τους διδάσκοντες που µπορεί καµµιά φορά να
είναι και κατώτεροι και κρινόµενοι δικαστές, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστηµίου, ενώ επιθεωρείται ακόµα και για µη δικαιοδοτικό έργο.
Ακόµα και αν τελικά µετά από τη γενική αποδοκιµασία, από
τους δικαστές και τις δικαστικές ενώσεις τους, αποσύρετε αυτή
τη διάταξη -δεν ξέρουµε τι θα κάνετε, ελπίζουµε να συµβεί αυτό,
σχετικά µε τη βαθµολογία δηλαδή στον οικείο υπηρεσιακό φά-
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κελο- η ουσία, δυστυχώς, παραµένει. Διότι µέσα από όλη αυτή
τη διαδικασία επιχειρείται να επιβληθεί και να εµπεδωθεί εκείνη
η κυρίαρχη νοµική ερµηνεία σε όλα τα θέµατα και κυρίως, βεβαίως, η υποταγή των δικαστών σε αυτή.
Γι’ αυτό και οι εξετάσεις στο µάθηµα της ξένης γλώσσας µε
το νοµοσχέδιο διαµορφώνονται όχι απλώς ως µία συµπληρωµατική εξέταση, αλλά ως αναγκαίο και µάλιστα προκριµατικό στάδιο του διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών. Μόνο αν πετύχει κάποιος στις εξετάσεις της γλώσσας µπορεί να συµµετέχει στον διαγωνισµό και µάλιστα, η βάση
γίνεται οκτώ έναντι του έξι που προβλέπεται για τα νοµικά εξεταζόµενα µαθήµατα. Είναι µια ρύθµιση, η οποία, βεβαίως, αποπνέει -έτσι και αλλιώς- µια κοσµοπολίτικη αντίληψη, η οποία
θεωρεί τη γνώση µιας ξένης γλώσσας –ακούστε!- ισοδύναµο,
ακόµα και ανώτερο προσόν ενός δικαστή σε σχέση µε τη γνώση
αυτού του δικαστή στους επιµέρους κλάδους της νοµικής επιστήµης.
Γι’ αυτό, επιπλέον, αντικαθίσταται και η εξέταση σε ένα θέµα
γενικής παιδείας από ένα άλλο θέµα γενικής, νοµικής, όµως, παιδείας.
Με τη νέα ρύθµιση επιδιώκεται να δίνεται έµφαση µόνο στη
νοµική διάσταση των διαφόρων πολύµορφων κοινωνικών φαινοµένων και να διαµορφώνεται έτσι το πρότυπο του αποστειρωµένου και αποκοµµένου από τη διαπάλη των ιδεών και τις
κοινωνικές εξελίξεις δικαστή. Γι’ αυτό και αναµορφώνεται και η
πρακτική άσκηση των υποψηφίων δικαστών µε µια λογική ασφυκτικού ελέγχου της όλης διαδικασίας, ώστε να περιοριστεί η
τυχόν επιρροή ενός µη αρεστού στο σύστηµα δικαστή-εκπαιδευτή. Και αυτό επιδιώκεται και µε τη συγκέντρωση της πρακτικής άσκησης µόνο στην Αθήνα.
Εισάγεται, µάλιστα και µια αυθαίρετη κατηγοριοποίηση των
σπουδαστών ως µέθοδος αξιολόγησης. Το 10% κατατάσσεται
σε µια πρώτη κατηγορία των αρίστων, το 25% σε µια δεύτερη,
πέρα από τα προβλήµατα που ανοίγει έτσι και αλλιώς αυτή η διαδικασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το αλλάξαµε αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το έχουµε αλλάξει αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Η ρύθµιση αυτή, η απόπειρα ρύθµισης -θα
το δεχτώ- προµηνύει κατά πάσα πιθανότητα και αντίστοιχες αρνητικές αλλαγές στον κώδικα οργανισµού των δικαστηρίων και
της κατάστασης των δικαστικών λειτουργών.
Θέλουµε να δηλώσουµε από αυτό εδώ το Βήµα ότι είναι µακριά από µας στο ΚΚΕ οποιαδήποτε αυταπάτη για τον ρόλο της
αστικής δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι δεδοµένο ότι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η προβολή της δήθεν ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ενισχύει την
πραγµατική πηγή της αστικής εξουσίας, δηλαδή την αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, αφού συµβάλλει
ώστε αφ’ ενός να υπηρετείται το γενικό συµφέρον της αστικής
τάξης -θα χρειαστώ ίσως ένα, δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε και από
τη δευτερολογία µου- και αφ’ ετέρου να συντηρείται και να ενισχύεται η ψευδής εικόνα περί ενός ουδέτερου, τάχα ταξικού,
κράτους που στέκεται πάνω από την κοινωνία και εξασφαλίζει
τον συγκερασµό των διαφορετικών απόψεων προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου. Όλη µέρα αυτά ακούµε, γι’ αυτό και η προβαλλόµενη ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στόχο έχει να
αποκρύψει τον πραγµατικό χαρακτήρα της αστικής δικαιοσύνης
ως υπερασπιστή, βεβαίως, των συµφερόντων της αστικής τάξης.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι οι δικαστές καλούνται να
εφαρµόσουν το ισχύον δίκαιο, έχοντας παράλληλα και την παρότρυνση από την άρχουσα τάξη και τις κυβερνήσεις της να ερµηνεύουν τις αόριστες συνήθως νοµικές έννοιες στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της επίθεσης ενάντια στην εργατική
τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα. Είναι γνωστά τα παραδείγµατα αυτά που αφορούν κυρίως στα ανώτατα δικαστήρια, ο
ρόλος των οποίων αναβαθµίζεται σε όλες τις δικαιοδοσίες µε τη
λεγόµενη «πιλοτική δίκη». Άλλωστε, τους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις τούς διορίζουν
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και αυτά τα δικαστήρια, τα µεγάλα δικαστήρια –ο Άρειος Πάγος,
το Συµβούλιο της Επικρατείας- είναι αυτά που διαµορφώνουν και
τη βαριά, όπως λέµε, νοµολογία.
Και εδώ να θυµίσουµε ότι µονάχα το κόµµα µας, το ΚΚΕ, στην
πρόσφατη συνταγµατική Αναθεώρηση πρότεινε την εκλογή των
ηγεσιών από τα αντιπροσωπευτικά όργανα των δικαστών, όπως
άλλωστε πρότειναν και προτείνουν και οι ίδιοι οι δικαστές.
Αποτελούν τιµητική εξαίρεση και µεµονωµένα, δυστυχώς, περιστατικά διαχρονικά οι δικαστές εκείνοι που ορθώνουν το ανάστηµά τους και υπερασπίζονται τα συµφέροντα της εργατικής
τάξης –υπάρχουν, είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν- και των λαϊκών
στρωµάτων απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου, πάντα, όµως,
αναγκαστικά µέσα στα ασφυκτικά εκείνα όρια που θέτει η νοµοθεσία.
Αυτές, λοιπόν, τις φωτεινές και αξιέπαινες εξαιρέσεις επιδιώκει
το παρόν νοµοσχέδιο είτε να πνίξει από την κούνια τους µε την
αναµόρφωση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είτε
να φιµώσει στην πορεία της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας.
Έχουµε, όµως και µια τροπολογία, κύριε Πρόεδρε -και ας µου
επιτραπεί εδώ ένα σύντοµο σχόλιο- για την οποία θέλουµε να
πούµε ορισµένα πράγµατα.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, είναι απαράδεκτος ο τρόπος νοµοθέτησης τόσο σοβαρών κοινωνικών ζητηµάτων. Μιλάω για την
τροπολογία περί της υποχρεωτικότητας φοίτησης, την τροπολογία στο άρθρο 3. Μιλάµε για έναν κανονικό νοµοθετικό κλεφτοπόλεµο εδώ. Χωρίς καµµιά συζήτηση µε τους εκπαιδευτικούς,
τους ειδικούς επιστήµονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, τους εκπροσώπους των γονέων φέρνετε µια οριζόντια, µια
ισοπεδωτική διάταξη στη λογική της καταστολής και της ατοµικής ευθύνης.
Ξέρετε, υπερασπιζόµαστε µε πάθος το δικαίωµα και την
ανάγκη που έχουν όλα τα παιδιά για εκπαίδευση. Και αυτή την
ανάγκη, αυτό το δικαίωµα όλων των παιδιών λέµε ότι δεν µπορεί
και δεν πρέπει να το στερείται κανένα παιδί για καµµία µάσκα.
Από εδώ, όµως, και µέχρι την οριζόντια διάταξη που φέρνετε
υπάρχει απόσταση και µάλιστα, µεγάλη.
Αλήθεια, για να σας ρωτήσουµε, ποιους ταυτίζετε; αυτούς,
τους ελάχιστους, που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο
για µια µάσκα µε αυτούς που τα παιδιά τους έχουν σοβαρά προβλήµατα υγείας και κινδυνεύουν εξαιτίας της πεισµατικής άρνησης της δικής σας Κυβέρνησης να πάρει ουσιαστικά µέτρα
προστασίας από τον COVID στα σχολεία; Με ποιους; Με αυτούς
στους οποίους αρνείστε να στείλετε έναν σχολικό νοσηλευτή για
τα παιδιά τους, εκείνα τα παιδιά που νοσούν βαριά µε διαβήτη,
µε άλλες παθήσεις;
Και αλήθεια, πότε ακριβώς εκεί στην Κυβέρνηση ανακαλύψατε
ότι υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο; Πότε; Δεν ξέρετε
ότι η σχολική διαρροή στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
βρίσκεται περίπου στο 11%; Το θεωρείτε µικρό αυτό το ποσοστό;
Και αυτό το ποσοστό δεν ξέρατε ότι αφορά ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες, µειονότητα Ροµά, οικογένειες στην ακραία φτώχεια, µονογονεϊκές; Τι κάνετε για όλα αυτά; Απολύτως τίποτα!
Και, όµως, είναι δική σας, πέρα για πέρα και όλων των κυβερνήσεων, βέβαια, η πολιτική ευθύνη, γιατί είναι το αποτέλεσµα των
δικών σας πολιτικών να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή
την κατάσταση. Και έρχεστε τώρα και τους κουνάτε το δάκτυλο
απειλητικά, αντί να αναλάβετε τις δικές σας βαριές ευθύνες.
Πολύ βολικός, αλήθεια, για σας, κύριε Υπουργέ, αντίπαλος η
µάσκα, µόνο που δεν µπορεί να κρύψει τις δικές σας βαρύτατες
ευθύνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Δελή.
Και τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική
Λύση, ο κ. Αντώνης Μυλωνάκης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε στην Ολοµέλεια ένα από τα πλέον σοβαρά νοµοσχέδια.
Αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, σηµατοδοτεί ουσιαστικά την ίδια τη δικαιοσύνη.
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Λέµε όλοι, το ακούµε συχνά, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι
ανεξάρτητη, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ακηδεµόνευτη, η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, πρέπει να είναι µακριά από κοµµατικές
ίντριγκες. Για να γίνει, όµως, αυτό πρέπει να έχουµε πρώτα από
όλα συνταγµατικό δικαστήριο. Η Ελληνική Λύση από την πρώτη
στιγµή που µπήκε στη Βουλή είπε δύο πράγµατα: Πρώτον, δεν
θα κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, για ψηφοθηρικούς λόγους και, δεύτερον, το πρώτο πράγµα που πρέπει να κοιτάξουµε ως νοµοθετικό έργο είναι να φτιάξουµε έναν
συνταγµατικό δικαστή. Μόνο έτσι θα λύσουµε το πρόβληµα,
όπως το έχουν λύσει όλες οι προηγµένες, και όχι µόνο, χώρες
στον κόσµο.
Για να φτιάξουµε, λοιπόν, δικαστικούς λειτουργούς ώριµους,
σοβαρούς, έντιµους, µορφωµένους, αλλά προπάντων ανθρώπους µε καλό χαρακτήρα, θα πρέπει να έχουµε ένα καλό παραγωγικό σχολειό. Και ποιο είναι το καλό, παραγωγικό σχολειό;
Είναι η Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων και τώρα και Ειρηνοδικών, κάτι που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ -νοµίζω ότι το είπαµε και
στην επιτροπή κατά τη διάρκεια των τεσσάρων συνεδριάσεωνότι έχει γίνει µία προσπάθεια, µία αρκετά καλή προσπάθεια, κάτι
που πρέπει να οµολογήσουµε. Όµως, αυτή η προσπάθεια µένει
ηµιτελής σε ορισµένα σηµεία.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ! Είστε ένας από τους Υπουργούς που
διαφέρετε από τους συναδέλφους σας. Δεν έχετε καβαλήσει,
φαίνεται, ακόµα το καλάµι, όπως έχουν κάνει µερικοί.
Ακούστε, λοιπόν: Η Ελληνική Λύση, όπως και τα άλλα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης -δεν παίρνουµε εµείς όλο αυτό το βάροςπροτείναµε δύο, τρία σοβαρά πράγµατα, εκ των οποίων τα δύο,
και κυρίως τα ποσοστά επιτυχίας τα πήρατε πίσω, αυτό που ήταν
εκ των ουκ άνευ, δηλαδή. Καταλάβατε ότι ήταν προς λάθος κατεύθυνση. Όµως, αυτό το οποίο σας είχαµε πει από την πρώτη
στιγµή και πρέπει να το κοιτάξουµε είναι να κλείσουµε στεγανά
«παράθυρα» και «πόρτες» για τα οποία θα µπορούσε κάποιος
υποψήφιος να πει ή να σκεφθεί ότι ένας άλλος υποψήφιος του
πήρε τη θέση, γιατί είχε µπάρµπα στην Κορώνη. Αυτό είναι κάτι
που είχαµε συναντήσει ξανά. Έχουµε δει πολλές φορές παιδιά
δικαστών, παιδιά Υπουργών να περνάνε µπροστά στην τελική
βαθµολογική κατάταξη κατά την εισαγωγή, κατά την αξιολόγηση,
δηλαδή, της εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κύριε Υπουργέ. Ενώ στα γραπτά πάτωσαν, στα προφορικά
αρίστευσαν.
Τώρα, πώς γίνεται να έχει συµβεί αυτή η µεγάλη διαφορά σε
ορισµένους και υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγµατα -δεν θα
αναφέρω ονόµατα, τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα- είναι
ένα θέµα το οποίο σας είχαµε πει από την πρώτη στιγµή ότι πρέπει να δούµε. Αυτό το στεγανό, λοιπόν, θα το συζητήσουµε. Δεν
τολµήσατε να το κάνετε.
Αντιθέτως, είχαµε ένα ποσοστό επιτυχίας στην αξιολόγηση
85%-15%, 85% δηλαδή στα γραπτά και 15% στα προφορικά, και
το πήγατε 75%-25%, αφού υπήρξε η αντίδραση από τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης και πρωτίστως, βεβαίως, από την Ελληνική
Λύση. Όµως, το να µας ρίχνετε στάχτη στα µάτια νοµίζω ότι δεν
είναι έντιµο.
Άρα, λοιπόν, αυτό που χρειαζόµαστε πρώτα απ’ όλα είναι η
αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, να πάρουµε, δηλαδή, τους καλύτερους υποψήφιους. Το δεύτερο που χρειαζόµαστε είναι η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της θητείας του
καθενός δικαστού. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραξενεύει κυρίως
την Ελληνική Λύση που το είχε πει από την πρώτη στιγµή. Δεν
µπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος, κάποια επαγγελµατική οµάδα
στην Ελλάδα δεν θέλει την αξιολόγηση. Για ποιον λόγο δεν θέλουν την αξιολόγηση;
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν τολµήσατε σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα
συµφωνήσουµε ότι έχει πολιτικό κόστος. Όµως, το να κάνει κάποιος µία σοβαρή µεταρρύθµιση είναι να «σπάσει το αυγό».
Εσείς δεν σπάσατε τα αυγά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): …(Δεν
ακούστηκε)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Καλά, προσπαθήσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): …(Δεν
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ακούστηκε)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι. Υπάρχει το φύλλο αξιολόγησης; Μπαίνει µέσα στον φάκελο; Είναι ένα προσόν για την περαιτέρω πορεία και εξέλιξη του δικαστικού; Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν
είναι.
Από την άλλη µεριά, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η ξένη
γλώσσα. Βεβαίως και πρέπει να γνωρίζουν ξένη γλώσσα αυτοί οι
οποίοι ξεκινούν τώρα τη θητεία τους. Υπάρχουν τα επιµορφωτικά
σεµινάρια, υπάρχουν τα σεµινάρια στο εξωτερικό. Όλοι οι νόµοι
που βγαίνουν από τα δικαστήρια είναι κυρίως γραµµένοι στα αγγλικά. Λογικό είναι αυτό. Και δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο γίνεται µια τέτοια φασαρία. Αλλού έπρεπε να είναι το θέµα, κύριε
Υπουργέ.
Και επειδή δεν βλέπω κανέναν και το αποσιωπήσαµε όλοι, θα
ήθελα να πω πως όχι εµείς. Η Ελληνική Λύση, κύριε Υπουργέ, το
είπε και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Κοιτάξτε! Αυτό το
οποίο συνέβη προσφάτως στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε την
κατάντια ενός ανώτατου δικαστή δεν έπρεπε να έχει φτάσει στο
σηµείο να συµβεί. Διότι έπρεπε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης -εάν υπήρχε αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ- να έχουµε αντιληφθεί, να έχουµε δει αν κάποιος δικαστής και όχι µόνο -σε όλα τα
επαγγέλµατα συµβαίνει αυτό- έχει κάνει κάποιο λάθος. Δεν συγχωρείται το λάθος και το πάθος στον δικαστή, διότι δικάζει και
είναι υπεύθυνος για τη ζωή των ανθρώπων.
Ξέρετε, το αποκούµπι σε όλον τον κόσµο, στον φτωχό, στον
απλό πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Θα πάει στον δικαστή. Όταν, λοιπόν, κάποιος δικαστής χρόνια ολόκληρα έχει πάθη -πάθη µε «η»,
όχι ότι έχει πάθει κάτι- τα οποία γνωρίζουν και οι συνάδελφοί του,
αλλά κανείς δεν µιλάει, µας οδήγησε σ’ αυτό το σηµείο που φτάσαµε, να ρεζιλεύεται ολόκληρη η δικαιοσύνη, διότι δεν είχαµε
δει, δεν είχαµε αξιολογήσει, δεν είχαµε αποφασίσει ότι πρέπει
να προχωρήσουµε τους άριστους και αυτούς οι οποίοι κάνουν
λάθη -κι ας ήταν κοµµατικά δικοί µας- να τους τελειώσουµε. Αυτό
έγινε.
Αν δείτε την κατάθεση αυτού του δικαστή, θα σας σηκωθεί η
τρίχα! Ψάρευα παιδάκια, ψάρευα νεαρούς. Αυτή είναι η κατάθεσή του. Μου την έστειλαν και την έχω στα χέρια µου, κύριε
Υπουργέ, αλλά δεν θέλω να την καταθέσω. Είναι απίστευτα αυτά
τα πράγµατα τα οποία συµβαίνουν, να δίνει δικαστής ναρκωτικά!
Κανείς δεν τον ήξερε; Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, η κ. Σακελλαροπούλου, µε την οποία ήταν χρόνια µαζί στο Ε’ τµήµα του
Συµβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Ράντος, ο οποίος είναι γενικός
εισαγγελέας στην Ευρώπη, δεν ήξεραν τίποτα; Κανείς δεν ήξερε
τίποτα; Όλοι γνώριζαν και κανείς δεν αποφάσιζε να µιλήσει.
Γι’ αυτό λέω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να είµαστε σκληροί,
άτεγκτοι και να αξιολογούµαστε καθηµερινά και πρώτοι εµείς, οι
πιλότοι. Ξέρετε ότι αξιολογούµαστε καθηµερινά, κάθε βδοµάδα,
κάθε µήνα, κάθε έτος; Έρχονται από το εξωτερικό και αξιολογούµαστε. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε µπροστά.
Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο
πολλών πολιτών και κυρίως στο Αστικό Δίκαιο, κάτι που λέω µετά
λόγου γνώσεως. Είναι αυτά που βγάζουν ορισµένες φορές. Βέβαια, το σύνολο των δικαστών είναι εξαιρετικοί και µοχθούν.
Ωστόσο, φταίει και η πολιτεία, διότι δεν τους έχουµε δώσει τα
απαραίτητα για να µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δουλεύουν είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο! Το 90%, το σύνολο των δικαστών είναι άνθρωποι που µοχθούν και δεν έχουν
έναν βοηθό! Δεν έχουν αυτά τα οποία έπρεπε να τους δώσουµε,
όπως κτηριακές υποδοµές και δικαστήρια και τους αφήσαµε
στην τύχη τους. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται τώρα τον χειµώνα
µε τον COVID, όπου τα παράθυρα είναι ανοιχτά, µε αποτέλεσµα
να ξεπαγιάζει ο δικαστής και ο εισαγγελέας που κάθονται µε τις
ώρες στην έδρα. Πού πάµε;
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, λοιπόν, άριστα δοµηµένο, οργανωµένο, παραγωγικό σχολειό, µε άριστους καθηγητές, µε σεµινάρια, µε αξιολόγηση πραγµατική, ώστε να βγάλουµε
σοβαρούς, έντιµους ανθρώπους.
Ο φυσικός δικαστής είναι αυτός ο οποίος δικάζει µε βάση τον
νόµο και τη συνείδησή του. Αν δεν είναι συνειδητά σοβαρός, σωστός, η απόφαση δεν θα είναι σωστή. Και αυτός ο φουκαράς, ο
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φτωχός, που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στα µεγάλα δικηγορικά γραφεία και να δώσει χιλιάδες ευρώ θα µπει φυλακή.
Κάποτε ένας ανακριτής -γιατί έχω περάσει αρκετές φορές από
τα κατώφλια αυτά- µου είχε πει: «κύριε Μυλωνάκη, βλέπω ότι
έχετε δίκιο. Όµως αν στη θέση µου βρισκόταν ένας άλλος δικαστής, ένας άλλος ανακριτής µαζί µε έναν εισαγγελέα, θα µπορούσατε να είστε στη φυλακή αυτή τη στιγµή». Και µια µέρα
φυλακή για έναν άνθρωπο αθώο ισοδυναµεί µε µια ζωή ολόκληρη, κύριοι Υπουργοί. Το ξέρετε πολύ καλά.
Πρέπει να σας πω ότι για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία είναι το εκκολαπτήριο των µεθαυριανών δικαστών που θα απονείµουν το δίκαιο στην κοινωνία, η Ελληνική
Λύση είναι κάθετα αντίθετη µε καθετί το οποίο δεν είναι σοβαρό,
δεν είναι µετρηµένο, δεν είναι εξειδικευµένο και είναι πρόχειρο.
Σας είπαµε ξανά και από την πρώτη στιγµή, για τον τρόπο αξιολόγησης, ότι το 75% - 25% που έρχεστε τώρα να νοµοθετήσετε
είναι πολύ όσον αφορά στο προφορικό. Κύριε Υπουργέ, σας είχαµε κάνει την εξής πρόταση και θα την κάνουµε και τώρα στην
Ολοµέλεια. Θα µπορούσαµε να βάλουµε στα προσόντα, στα
οποία θα υπάρχουν µοριοδοτήσεις, πτυχία, µεταπτυχιακούς τίτλους. Αντί για τη σκέτη προφορική εξέταση για να διαπιστωθεί
αν ο άλλος είναι καλός ρήτορας, αν είναι έξυπνος, αν είναι γρήγορος στη σκέψη, θα µπορούσαµε να βάλουµε άλλα κριτήρια,
τα οποία θα κάνουν ακόµα πιο αξιοκρατικό το σύστηµα.
Θα σας πω ένα παράδειγµα το οποίο το είχαµε διαβάσει, το
ξέρετε και εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το αναφέρω. Ένας
εισακτέος, ένας που έδινε εξετάσεις δηλαδή, υποψήφιος, πήρε
βαθµολογία στα γραπτά «10,4» µε άριστα το «15». Ήταν εικοστός
δεύτερος στους δεκαέξι εισακτέους, άρα ήταν εκτός. Ερχόµαστε
τώρα στα προφορικά και παίρνει «14,5» µε άριστα το «15» και
ξαφνικά ανεβαίνει είκοσι θέσεις πάνω. Πείτε µου τώρα, κύριε
Υπουργέ, τι θα σκεφτεί ο κάθε ένας ο οποίος έχει διαβάσει, έχει
µοχθήσει, είναι άριστος. Τι θα σκεφτεί από µέσα του; Και να τύχει
αυτός να είναι ο γιος του Μυλωνάκη, ο οποίος είναι δικαστής µεγάλος, ο οποίος είναι Υπουργός! Τι θα σκεφτεί ο καθένας; Ας
κλείσουµε, λοιπόν, τις πόρτες και τα παράθυρα επιτέλους! Ας
βάλουµε ενδεικτικά 90% στο γραπτό, 10% στο προφορικό και για
µοριοδότηση άλλα προσόντα, άλλα πτυχία πιο εξειδικευµένα.
Αυτό µπορούσαµε να το κάνουµε. Δεν το κάνατε.
Επίσης, είναι και αυτό που σας είπα. Δεν τολµήσατε να πάτε
στην αξιολόγηση και το φύλλο αξιολογήσεως, που θα µπαίνει
στον φάκελο του κάθε δικαστικού κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, να είναι αυτό ένας οδηγός για να προάγεται σε ανώτερα
και ανώτατα αξιώµατα.
Η δικαιοσύνη, κύριοι της Κυβέρνησης -και το ξέρετε πολύ
καλά, κύριε Υπουργέ- δεν αποτελεί πεδίο για κοµµατικές εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια. Ναι, θα µου πείτε τώρα ότι δεν υπάρχει
αυτό. Πείτε το εδώ. Το είπατε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το έχω
πει πολλές φορές κι εγώ αυτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Εντάξει, το έχετε πει κι εσείς. Αλλά
µην µου πείτε ότι δεν υπάρχει. Γίνεται.
Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ; Αυτό το οποίο
τώρα τελευταία είναι ένα σύνηθες φαινόµενο, το να φεύγει ένας
δικαστής από ανώτατη θέση και να καταλαµβάνει τη θέση του
Προέδρου της Δηµοκρατίας, είναι λάθος. Τι θα σκεφθούν, δηλαδή, οι πολίτες; Ότι η κ. Σακελλαροπούλου, η οποία έφυγε από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, όντας Πρόεδρος του Συµβουλίου
της Επικρατείας, και µεταπήδησε στο ανώτατο πολιτειακό
αξίωµα ελέω του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καµµία σχέση µε την Κυβέρνηση; Καµµία σχέση; Η κ. Θάνου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία βρέθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο και εν συνεχεία
πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα ως σύµβουλος,
δεν έχει καµµία σχέση; Άρα γιατί να µην σκεφθεί ο απλός Έλληνας πολίτης «Με κοροϊδεύουν; Εκεί πέρα τι κάνουν; Μεταξύ τους
τα φτιάχνουν, έχουν τη δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο και κάνουν ό,τι θέλουν, περνάνε ό,τι θέλουν».
Θα σας πω ένα άλλο θέµα, το οποίο πρέπει να το δούνε οι δικαστές και το λέω και στους συνδικαλιστές δικαστές. Γιατί σας
είπα ότι η Ελληνική Λύση δεν έχει ανάγκη από ψηφοθηρισµό σε
τέτοια θέµατα. Η εισφορά αλληλεγγύης, κύριε Υπουργέ. Το λέω
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και επειδή έχουµε και δικαστικούς εδώ πέρα. Εισφορά αλληλεγγύης πληρώνουν οι δικαστικοί, πληρώνουν οι συνταξιούχοι. Γιατί
δεν είπαν οι δικαστικοί να σταµατήσει; Και δεν πληρώνουν του
ιδιωτικού τοµέα οι εργαζόµενοι, πληρώνουν οι του δηµοσίου εισφορά αλληλεγγύης. Δεν λένε, όµως, οι δικαστές ότι πρέπει να
σταµατήσει η εισφορά αλληλεγγύης από τον συνταξιούχο, τον
φτωχό. Όχι. Λένε για τον εαυτό τους. Όχι, δεν θα λέµε για τον
εαυτό µας. Ο δικαστής µιλάει για όλη την κοινωνία. Αυτός είναι
ο δικαστής, θέλουµε δεν θέλουµε. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ.
Δύσκολα τα πράγµατα αυτά που λέµε, αλλά η Ελληνική Λύση
µπήκε για τα δύσκολα. Και σας είπαµε και πάλι ότι θα είµαστε
κοντά στην Κυβέρνηση, θα στηρίζουµε τα νοµοσχέδια που πρέπει, γιατί είναι για το καλό της ελληνικής κοινωνίας, όµως θα είµαστε απέναντι όταν βλέπουµε ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά δεν
είναι αυτό το οποίο θέλει η ελληνική κοινωνία.
Σας είπαµε και πάλι -για να τελειώνω- ότι το νοµοσχέδιο αυτό
έχει κάνει πολλά άλµατα. όµως, µας αναγκάζετε µε τα δύο θέµατα τα οποία σας είπα να ψηφίσουµε «παρών» σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Και για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Το είπε κι ο εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό -όπως αναφέρεται στο
άρθρο 3- και στο γυµνάσιο, εφόσον ο µαθητής δεν έχει υπερβεί
το δέκατο έκτο έτος. Κανείς δεν λέει όχι σε αυτό το πράγµα.
Αυτός ο νόµος, αυτό το άρθρο είχε καταργηθεί το 2017. Επανέρχεται τώρα. Γιατί τώρα; Επειδή έχουµε τον COVID; Αυτό λέει ο
κόσµος, αυτό θα σκεφθεί ο κόσµος. Γιατί το timing να είναι αυτό;
Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, φέρνει η κ. Κεραµέως αυτό το άρθρο. Συλλαµβάνεται ο πατέρας και η µητέρα και στο πρώτο παιδί τιµωρείται µε
δύο χρόνια µε αναστολή, στο δεύτερο µε φυλακή, στο τρίτο µε
φυλακή. Εκτίει την ποινή, δεν µπορεί να είναι συνέχεια µε αναστολές. Και τα παιδιά πού θα πάνε; Τα τρία παιδιά πού θα µείνουν; Στον δρόµο; Υπάρχουν οι κοινωνικές δοµές, κύριε
Βρούτση; Πού θα µείνουν τα παιδιά αν συλλάβουν εσάς και τη
γυναίκα σας; Θα µου πείτε: καλά, κύριε Μυλωνάκη, δεν θα
στείλω τα παιδιά σχολειό; Υπάρχουν καταστάσεις -και το ξέρετε
πάρα πολύ καλά και κυρίως στην επαρχία- που µπορεί ο άνθρωπος να µην έχει να τα στείλει ή να είναι µακριά το σχολειό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν υπάρχουν αυτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Όχι, υπάρχουν κι αυτά. Υπάρχουν
οι Ροµά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εκεί τι λέτε εσείς, να µην πηγαίνουν
σχολείο;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Υπάρχουν κι οι Ροµά, λέω. Πρέπει
να πηγαίνουν σχολειό τα παιδιά. Εµείς αυτό λέµε. όµως, θα συλλάβετε τους Ροµά, θα συλλάβετε τον πατέρα; Πηγαίνετε. Τα περισσότερα παιδιά δεν πάνε σχολείο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι θέµα νόµου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Πηγαίνετε λοιπόν να συλλάβετε
τους γονιούς τώρα, περιµένω. Μετά από αυτό τον νόµο που θα
περάσετε , πηγαίνετε να συλλάβετε τους γονιούς. Περιµένουµε
από αύριο να δούµε πόσα παιδιά από τους Ροµά δεν πηγαίνουν
σχολειό, να πάνε να συλληφθούν οι γονείς όλοι. Πηγαίνετε. Μας
κοροϊδεύετε, κύριε Υπουργέ; Κοροϊδεύουµε τον εαυτό µας εδώ
πέρα; Τα φέρνετε σε µια στιγµή που υπάρχει ο COVID και περνάτε ό,τι θέλετε, χωρίς να σκεφθείτε πού είναι οι δοµές οι κοινωνικές για να µπουν τα παιδιά.
Αφήστε τα, λοιπόν, αυτά. Αυτά είναι πράγµατα τα οποία ούτε
καν πρέπει να τα βλέπει η ελληνική κοινωνία, γιατί εκνευρίζεται
υπερβολικά και θα το δούµε στις εκλογές.
Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή, µέχρι τώρα και όσο
είναι στη Βουλή θα κάνει αντιπολίτευση σοβαρή. Θέλετε δεν θέλετε, θα την ακούτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μυλωνάκη και ολοκληρώνουµε την τοποθέτηση
των εισηγητών και ειδικών αγροτών µε την ειδική αγορήτρια του
ΜέΡΑ25 κ. Αγγελική Αδαµοπούλου.
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Κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια, σχετικά µε την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, συνάντησε αρκετές αντιδράσεις,
η αλήθεια είναι, τόσο στη διαβούλευση όσο και στην ακρόαση των
φορέων.
Η µεγάλη συζήτηση, βεβαίως, ο µεγάλος ντόρος, έγινε για την
αξιολόγηση της οποίας την έννοια, την αναγκαιότητα, κανείς δεν
αµφισβητεί. Αυτό µε το οποίο διαφωνήσαµε από την αρχή είναι η
µεθοδολογία, ο τρόπος µε τον οποίο επιχειρήθηκε από το Υπουργείο να δοµηθεί, να οργανωθεί αυτή η αξιολόγηση, διότι προέβλεπε το σύστηµα των πολλαπλών ερωτήσεων του multiple
choice, το οποίο, όπως είπα και στην επιτροπή, σε νοµικά ζητήµατα δεν έχει καµµία αξία, διότι τα νοµικά ζητήµατα επιδέχονται
πολλών ερµηνειών, πολλών απαντήσεων, αντικρουόµενων πολλές
φορές. Δεν είναι, δηλαδή, σαν να δίνουµε τα σήµατα για να πάρουµε το δίπλωµα οδήγησης ούτε, επιπλέον, τα νοµικά ζητήµατα
επιδέχονται µία επιγραµµατική απάντηση.
Βεβαίως, προκλήθηκε σφοδρή αντίδραση σε σχέση µε την ενσωµάτωση του πιστοποιητικού επιτυχούς, ευδόκιµης παρακολούθησης στον υπηρεσιακό φάκελο. Πολύ ορθά, βεβαίως, κύριε
Υπουργέ, αντικαταστήσατε αυτή τη διάταξη και φέρατε νοµοτεχνική βελτίωση σε σχέση µε το έντυπο αξιολόγησης.
Όµως, η αλήθεια είναι ότι τόσο αυτές οι αντιδράσεις όσο και το
γεγονός ότι ήρθαν οι ευρωπαίοι δικαστές και κατακεραύνωσαν και
το Υπουργείο µε µία πολλή σκληρή κριτική, όλο αυτό θα µπορούσε
να αποφευχθεί. Θα µπορούσε να αποφευχθεί, αν το Υπουργείο
είχε αφουγκραστεί νωρίτερα αυτά τα οποία είχαν ανακοινώσει,
είχαν καταγγείλει οι διάφορες ενώσεις και δεν θα φτάναµε στο σηµείο να έχουµε υποστεί µια τέτοια κατσάδα, η οποία, θα µου επιτρέψετε να πω, ότι προκαλεί και µία διεθνή κατακραυγή.
Και το λέω αυτό, γιατί, ίσως εδώ θα πρέπει εσείς να τραβήξετε
τα αυτιά στους φορείς εκείνους µε τους οποίους συνοµίλησε
αυτός ο φορέας, οι αξιολογητές του Justice Scoreboard.
Θέτω, λοιπόν, ως ερώτηµα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συνοµίλησαν µε αυτούς, που δεν ήρθαν ως αλεξιπτωτιστές; Προηγήθηκαν κάποιες συζητήσεις, προηγήθηκε µια ενηµέρωση, σε σχέση
µε το πόσες ηµερίδες, πόσα συνέδρια, πόσες στρογγυλές τράπεζες και κάθε πότε οργανώνονται εδώ στην Ελλάδα;
Το ερώτηµα είναι: Οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι συνοµίλησαν µε αυτόν τον φορέα, µε αυτούς τους αξιολογητές, προσκόµισαν σε αυτούς µία λίστα από τα αµέτρητα, πραγµατικά,
σεµινάρια, από τις ηµερίδες, από τις στρογγυλές τράπεζες που
γίνονται κάθε τρεις και λίγο, από πολύ αξιόπιστους φορείς και τα
οποία παρακολουθούν τακτικά οι δικαστές και οι εισαγγελείς;
Το λέω, γιατί είναι πραγµατικά κρίµα, είναι κρίµα και για το
Υπουργείο, είναι κρίµα για την Ελλάδα, να βγαίνει µία εικόνα η
οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Και δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, διότι, όπως είπα, κάθε λίγο και λιγάκι πραγµατοποιούνται τέτοια επιµορφωτικά σεµινάρια, τέτοια
σεµινάρια κατάρτισης.
Ήδη, µετά την ψήφιση των τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονοµίας, διεξήχθη µετά από πέντε µέρες
ένα σχετικό σεµινάριο στο εφετείο, το οποίο παρακολούθησαν
πολλοί δικαστές και εισαγγελείς. Έχουµε, επίσης, τα νοµικά περιοδικά, έχουµε τις ίδιες τις νοµικές σχολές, οι οποίες διοργανώνουν τέτοιες ηµερίδες µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
παρακολούθησης. Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης τρέχει
πολύ συχνά τέτοια προγράµµατα, ειδικά για δικαστικούς λειτουργούς, η ίδια η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί και σε
σχέση µε την ενηµέρωση που έχει το Υπουργείο από τους αρµόδιους παράγοντες. Οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες που ενηµέρωσαν τους αξιολογητές, την επόµενη φορά να έχουν µία
πληρέστερη ενηµέρωση, ώστε και η ενηµέρωση αυτών των αξιολογητών να είναι ακριβής και να µην εκθέτει τη χώρα σε σχέση µε
την εικόνα, ως προς τα σεµινάρια και την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών.
Πολύ ορθά, επίσης, αποσύρατε τις ποσοστώσεις στη βαθµολόγηση των καταρτιζοµένων. Ήταν µία επιλογή η οποία δεν είχε καµ-
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µία λογική και έδενε τα χέρια των ίδιων των εκπαιδευτών.
Ωστόσο, λυπάµαι, ότι παραµένουν προβληµατικά κάποια άλλα
σηµεία, κάποιες άλλες διατάξεις. Με λύπη µου θα πω ότι διαπίστωσα στην επιτροπή πως, ενώ υπάρχουν προβληµατικά σηµεία
τα οποία δηµιουργούν πρακτικά ζητήµατα ως προς τον εισαγωγικό διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και
τα ζητήµατα αυτά επηρεάζουν το µέλλον πολλών ανθρώπων οι
οποίοι θέλουν να εισαχθούν, δεν άκουσα πολλούς συναδέλφους
να ασχοληθούν µε αυτά τα ζητήµατα, µε το πραγµατικό µέλλον
της σχολής. Διότι, µιλάµε για αξιολογήσεις, µιλάµε για σεµινάρια
κατάρτισης. Όµως, τι νόηµα έχουν όλες αυτές οι διαδικασίες, αν,
τελικά, δεν επιλέγετε µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε, αν δεν επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση, µε τις αποφάσεις τις αντίστοιχες, να
προάγει, τελικά, τους πιο άξιους σπουδαστές.
Εν προκειµένω, λοιπόν, γιατί το λέω; Διότι, αναφερόµενη στο
ηλικιακό όριο των σαράντα ετών από τα σαράντα πέντε έτη, στο
οποίο κατεβαίνει το µάξιµουµ ηλικιακό όριο εισαγωγής στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, είναι πραγµατικά κρίµα να
στερούµε από το δικαστικό σώµα πολύ άξιους νοµικούς, ηλικίας
σαράντα, σαράντα δύο, σαράντα πέντε και πενήντα ετών, οι οποίοι
έχουν δικαστηριακή εµπειρία, οι οποίοι έχουν αναλάβει πλήθος
υποθέσεων. Δεν έχουν απλά τη θεωρητική κατάρτιση, στην οποία
τις περισσότερες φορές περιορίζεται ένας απόφοιτος Νοµικής µικρότερης ηλικίας.
Στα είκοσι οκτώ έτη, για παράδειγµα, που είναι το κατώτατο
όριο -εντάξει, σε αυτή την ηλικία, εκτός αν τελείωσε κανονικά στα
τέσσερα χρόνια, τελείωσε και το µεταπτυχιακό του πολύ γρήγορα,
πάντως, στα είκοσι οκτώ χρόνια, συνήθως, να έχει τελειώσει ένα
µεταπτυχιακό και να έχει πάρει και την άδεια- δεν έχει την εµπειρία
που χρειάζεται, για να µπορεί να ασχοληθεί σοβαρά, πρακτικά, µε
µία υπόθεση και η δικαιοδοτική του κρίση να απορρέει όχι από το
θεωρητικό του υπόβαθρο, αλλά από την ίδια την πρακτική της δικηγορίας.
Εδώ έχουµε πολλές καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση
του άρθρου 5 του Συντάγµατος, ως προς την ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας, ακριβώς λόγω ηλικιακών ορίων που τίθενται
και λόγω δυσµενούς ακριβώς διάκρισης λόγω ηλικίας.
Είναι εξόφθαλµα, λοιπόν, προβληµατικό το ηλικιακό όριο και το
λέω αυτό, επιµένω σε αυτό, διότι έχουµε πολλούς ανθρώπους οι
οποίοι έχουν δώσει τόσα λεφτά, έχουν αφιερώσει πάρα πολλές
ώρες και χρόνια µελέτης και είναι κρίµα, αυτή τη στιγµή, να τους
αποκλείετε µε τη µείωση του ηλικιακού ορίου.
Είναι λάθος, λοιπόν, το σαράντα, είναι εξαιρετικά χαµηλό, όπως
εξαιρετικά χαµηλό είναι και το όριο των είκοσι οκτώ ετών. Θα
έπρεπε, κανονικά, ο δικαστής για να ανέβει στην έδρα, το όριο να
είναι από τα τριάντα πέντε µέχρι τα πενήντα. Αυτό είναι το όριο
όπου έχει την απαιτούµενη ωριµότητα, την απαιτούµενη κοινωνική
αντίληψη και ευρυµάθεια, αλλά και εµπειρία, πάνω απ’ όλα, για να
δικάσει µε ευθυκρισία.
Πάµε, τώρα, στο περίφηµο 70% - 30%. Το είπα και στην επιτροπή, δεν ευσταθεί το επιχείρηµα ότι µέσα από τις προφορικές
εξετάσεις, οι οποίες διαρκούν µόλις δέκα λεπτά, µε την αγωνία
των σπουδαστών να έχει φτάσει στο διακόσια ο καρδιακός παλµός, δεν αρκούν έξι, επτά ερωτήσεις προφορικές, οι οποίες είναι
σε αµιγώς νοµικά ζητήµατα, για να κριθεί η προσωπικότητα του
δικαστή. Για όνοµα του θεού! Αυτό, απλά, δεν στέκει. Ούτε η κοινωνική του αντίληψη µπορεί να κριθεί ούτε το ήθος του.
Μας είπατε ότι το 15% ή το 20% στα προφορικά, δεν θα έχει
µετά τη βαρύτητα που αρµόζει σε αυτές τις εξετάσεις.
Εγώ, λοιπόν, θα θυµίσω ότι οι προφορικές εξετάσεις δεν είναι
ίδιες για όλους τους υποψηφίους, όπως είναι τα γραπτά, οι ερωτήσεις διαφοροποιούνται στα προφορικά. Άρα, λοιπόν, είναι δεδοµένο, ότι δεν υπάρχει αµεροληψία και ότι κάποιοι αδικούνται µε
πιο δύσκολες έως και τελείως άκυρες ερωτήσεις.
Δεύτερον, µε το 70% - 30% είχαµε ανθρώπους που ενώ στα
γραπτά βρίσκονταν σε µονοψήφιο αριθµό στην κατάταξη -και
τρίτη και τέταρτη και όγδοη, θα πω-, ξαφνικά έρχονται τα προφορικά και πέφτουν εξήντα, εβδοµήντα θέσεις πιο κάτω και αποκλείονται.
Κι εκεί µετά αρχίζει η µουρµούρα -η εύλογη µουρµούρα, γιατί
καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει συνήθως- ότι κάποιοι µε «σπρώ-
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ξιµο» πέτυχαν στις εξετάσεις, µε γνωριµίες, µε βύσµα και τα λοιπά.
Θέλω να αναφερθώ, µιας και ο σκοπός αυτού του νοµοσχεδίου
είναι η αναµόρφωση, να το πούµε, και του πλαισίου εισαγωγής
των σπουδαστών σε αυτή τη σχολή, αλλά και κατά συνέπεια, να
αναβαθµίσουµε την ποιότητα της ίδιας της δικαιοσύνης, στα
προβλήµατα σε σχέση µε την ανεπάρκεια και την ποιότητα της
δικαιοσύνης και την ταχύτητα απονοµής δικαιοσύνης, γιατί είναι
πολλά. Αυτό βέβαια δεν ξεκίνησε µε την παρούσα Κυβέρνηση.
Είναι ένα χρόνιο πρόβληµα. Είναι µία χρόνια παθογένεια.
Τα προβλήµατα του κράτους δικαίου έχουν πολύ µεγάλο αντίκτυπο και στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, διότι κανένας
επενδυτής, όπως γνωρίζουµε, δεν θα έρθει, όταν επικρατεί ανασφάλεια δικαίου, να επενδύσει σε µια χώρα που δεν λειτουργεί
το κράτος δικαίου. Συµβάλλει βεβαίως και στη γενικότερη κοινωνική ζωή των πολιτών, όταν έχει κλονιστεί η εµπιστοσύνη των
πολιτών στην αποτελεσµατικότητα και στο κύρος της ίδιας της
δικαιοσύνης.
Θέλω να αναφέρω αυτολεξεί τα πολύ εύστοχα σχόλια και
λόγια ενός αρεοπαγίτη, του κ. Λέανδρου Ρακιντζή, ο οποίος επισηµαίνει τα προβλήµατα, κάνει πάρα πολύ εύστοχες προτάσεις,
τις οποίες θέτω υπ’ όψιν σας, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ ότι αξίζει
να τις λάβετε υπ’ όψιν σας, γιατί θέτει προβλήµατα πρακτικά,
µιας και µιλάµε για αξιολόγηση και γενικότερα για επιµόρφωση
και κατάρτιση των δικαστών.
Κατ’ αρχάς λέει ότι σηµαντικός παράγοντας καλής λειτουργίας της δικαιοσύνης είναι η ίδια η νοοτροπία των δικαστών, η
οποία πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στη σύγχρονη εποχή, άρα
πρέπει να αλλάξει η ίδια η νοοτροπία των δικαστών εξ απαλών
ονύχων, για να µπορέσουν να ασκήσουν το λειτούργηµά τους µε
την ύψιστη αξιοκρατία και την ύψιστη αξιολόγηση, σε ένα σύστηµα µε αξιολόγηση και αξιοκρατία.
Λέει κάτι πρακτικό, πολύ σπουδαίο κατά τη γνώµη µου, ότι το
µεγάλο σχολείο κάποτε για την επιµόρφωση των νέων δικαστών
-και θα ήθελα λίγο να µε προσέξετε σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι
είναι ένα πρακτικό ζήτηµα- ήταν οι διασκέψεις των πολυµελών
δικαστικών σχηµατισµών. Αυτές οι διασκέψεις διαρκούσαν ολόκληρες µέρες, υπήρχε πολύ µεγάλη ανάπτυξη των πραγµατικών
και των νοµικών ισχυρισµών, αντιπαράθεση επιχειρηµατολογίας,
εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού. Κι έτσι, λοιπόν, οι νεότεροι δικαστές εθίζονταν στη δικαστική σκέψη και οι παλαιότεροι έδιναν
τα φώτα τους στους νεότερους. Κι έτσι λοιπόν, εθίζονταν και στη
σκέψη και στο ήθος και στη συµπεριφορά των δικαστών. Έτσι
επιµορφώνεται ένας δικαστής.
Δυστυχώς, οι συνθέσεις των πολυµελών δικαστικών σχηµατισµών έχουν περιοριστεί πλέον. Λάθος αυτό. Η επιµόρφωση των
δικαστών γίνεται µέσα από την πρακτική της δίκης. Ωραία τα σεµινάρια, αλλά είναι θεωρητικά.
Ο αρεοπαγίτης επίσης λέει ότι κανένας θεσµός δεν µπορεί να
λειτουργήσει χωρίς αξιολόγηση. Με ποια διαδικασία όµως; Της
επιθεώρησης. Μιλάµε για αξιολόγηση, όταν έχουµε µια επιθεώρηση η οποία λαµβάνει χώρα µία φορά τον χρόνο, επιθεώρηση
και επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Έρχεται δηλαδή µία φορά
τον χρόνο ο ανώτερος δικαστής και θα πρέπει να επιβλέψει και
να αξιολογήσει πεντακόσιους δικαστές της περιφέρειάς του.
Είναι πολύ µικρό αυτό. Είναι δηλαδή µία φορά τον χρόνο. Είναι
λάθος ως πρόβλεψη. Δεν προλαβαίνει να συντάξει µια έκθεση
αξιολόγησης για µία φορά τον χρόνο.
Άρα, θα πρέπει να αναµορφωθεί και το σύστηµα επιθεώρησης
των δικαστών και βεβαίως, να επιβάλλονται και πειθαρχικές κυρώσεις, όταν έχουµε φαινόµενα και κακοδικίας και φαινόµενα καθυστέρησης απονοµής της δικαιοσύνης, η όποια καθυστέρηση
φτάνει στα όρια της αρνησιδικίας.
Βεβαίως να λάβουµε οπωσδήποτε υπ’ όψιν τον όγκο των υποθέσεων που έχει ένας δικαστής, ότι έχουν µεγάλο όγκο να διεκπεραιώσουν, ότι µπορεί ενδεχοµένως να µη γίνεται µία
ισοκατανοµή, ότι δεν υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός των δικαστών. Όµως, όταν αυτή η καθυστέρηση είναι αναιτιολόγητη, τότε
πρέπει να υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις.
Λέει, λοιπόν, ο κ. Ρακιντζής ότι θα ήταν πιο αντικειµενική η
αξιολόγηση, αν το ανώτερο δικαστήριο, όταν επιλαµβάνεται απόφασης του πρωτοβάθµιου, του κατώτερου δικαστηρίου, δεν εκ-
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δίδει απλά απόφαση, δεν ασκεί τη δικανική του κρίση, αλλά αξιολογεί και τον εισηγητή δικαστή. Την ώρα που εκδίδει απόφαση,
θα πρέπει να αξιολογείται και ο κατώτερος δικαστής. Αυτό βεβαίως απαιτεί συνταγµατική αναθεώρηση.
Άλλα προβλήµατα της δικαιοσύνης: χωροταξικά διά της κατάργησης συγκεκριµένων πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, λειτουργικά έχουµε καθυστέρηση στην εκδίκαση των ποινικών
υποθέσεων, όχι µόνο ως προς τον προσδιορισµό δικάσιµο, αλλά
και ως προς τις αναβολές, τις αλλεπάλληλες αναβολές που δίνονται λόγω παρέλευσης ωραρίου που είναι 9.00’ - 15.00’ και µεταφέρονται, αναβάλλονται συνεχώς υποθέσεις, οπότε αυτό,
κατά συνέπεια, παρεµποδίζει και την αµεσότητα που πρέπει να
υπάρχει στην εκδίκαση της υπόθεσης.
Όλα αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, θα πρέπει
να µελετηθούν εκ µέρους του Υπουργείου. Η µηχανογράφηση
των υπηρεσιών επίσης υστερεί τραγικά και βεβαίως, οι δικαστικοί
υπάλληλοι είναι πολύ λιγότεροι από τους ίδιους τους δικαστές.
Τελειώνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, µε ένα ένδικο βοήθηµα που
υποτίθεται ότι παρέχεται στους πολίτες ως ένδικο βοήθηµα προστασίας από φαινόµενα κακοδικίας. Και µιλάω για την αγωγή κακοδικίας, η οποία προβλέπεται και στο Σύνταγµα στο άρθρο 99,
προβλέπεται και στον ν.693/1977. Δυστυχώς, πρόκειται για µία
διάταξη η οποία έχει καταστεί ανενεργή ουσιαστικά, διότι στη
συντριπτική πλειονότητά τους αυτές οι αγωγές απορρίπτονται,
είναι αγωγές δηλαδή πολιτών κατά δικαστικών λειτουργών.
Αφ’ ενός, λοιπόν, αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες δικάζονται
έτσι κι αλλιώς από δικαστές, από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο,
στη συντριπτική πλειονότητά τους απορρίπτονται. Αφ’ ετέρου,
έχει θέσει ο νόµος µια ασφυκτική προθεσµία έξι µηνών από τη
δηµοσίευση της αµετάκλητης απόφασης και δεν προλαβαίνει ο
ενάγων να µαζέψει το αποδεικτικό υλικό, να βρει δικηγόρο, να
µαζέψει τα λεφτά για να πληρώσει τον δικηγόρο, όταν η αντίστοιχη προθεσµία για τον δικαστικό λειτουργό, σύµφωνα µε
άρθρο 937 του Αστικού Κώδικα είναι εννέα φορές µεγαλύτερη,
δηλαδή πέντε χρόνια.
Είναι µία διάταξη η οποία χρήζει τροποποίησης. Θέλει βέβαια
πολλή µελέτη και ως προς τη σύνθεση και ως προς το ποιοι µπορούν να δικάζουν τέτοιες αγωγές.
Πάντως, πολύ φοβάµαι -και τελειώνω- ότι επειδή µιλάµε για
αξιολόγηση, επιµόρφωση και τα λοιπά, όλη αυτή η συζήτηση καταλήγει θεωρητική, όταν υπάρχουν διατάξεις άκρως προβληµατικές και όταν δεν υπάρχουν µηχανισµοί ουσιαστικοί για να
προστατέψουν τους πολίτες από τα φαινόµενα κακοδικίας, αρνησιδικίας και καθυστέρησης απονοµής της δικαιοσύνης.
Σας καλώ, κύριοι Υπουργοί, να εξετάσετε σοβαρά αυτά τα
οποία έθεσα υπ’ όψιν σας, αυτά τα οποία έθεσα ουσιαστικά διά
των προτάσεων που κάνουν οι ίδιοι οι δικαστές.
Θα πρέπει να γίνει µια συζήτηση µε τους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς, µε τους δικηγόρους, προκειµένου να µελετηθούν τα πρακτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η δικαιοσύνη.
Έτσι θεωρώ ότι θα διαµορφώσουµε πραγµατικά τη δικαιοσύνη
µας και θα εξασφαλίσουµε ένα πραγµατικό κράτος δικαίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Αδαµοπούλου.
Τον λόγο τώρα θα πάρει, αφού τακτοποιηθεί υγειονοµικά το
Βήµα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
Αµέσως µετά, για λόγους που το Προεδρείου εκτιµά, τον λόγο
θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Σκανδαλίδης.
Να σας ενηµερώσω ότι έχουν εγγραφεί συνολικά εννέα Βουλευτές, άρα θα υπάρξει ευχέρεια εναλλαγής και των άλλων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, µιας και ο αριθµός των Βουλευτών
που έχουν εγγραφεί είναι αυτός που προανέφερα.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η χαρά του Αριστοφάνη το σηµερινό νοµοσχέδιο. Αν ζούσε,
κύριε Τσιάρα -φαντάζοµαι θα έρθει ο κ. Τσιάρας, τον εκτιµώ δεόντως έτσι κι αλλιώς ως άνθρωπο- θα έγραφε µια ωραία κωµω-
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δία στην παρούσα φάση. Στη χώρα του ακαταδίωκτου µιλούν για
δικαιοσύνη. Αναρωτιέµαι, είµαστε τόσο σοβαρή χώρα ώστε να
θεσπίζουν το καταδιωκτικό οι κυβερνώντες και να µιλάµε για δικαιοσύνη σήµερα; Και θα σας εξηγήσω µε πολύ απλά λόγια τι
σηµαίνει δικαιοσύνη και πώς θα µπορούσε να νοηθεί αυτή η ύψιστη έννοια του ανθρώπου, που είναι το καταφύγιο, το τελευταίο
καταφύγιο του πολίτη, η δικαιοσύνη και οι δικαστές.
Το πρόβληµα στην Ελληνική Δηµοκρατία της Μεταπολίτευσης
και µετά το 1974 είναι η συνεχής νοµοθέτηση, είναι η συνεχής
εµπλοκή της κυβέρνησης σε ρουσφέτια, εξυπηρετήσεις και συνεχείς νοµοθετήσεις. Έλεγε ο µέγας Κικέρων: «Περισσότεροι
νόµοι, λιγότερη δικαιοσύνη». Αυτό ακριβώς έκανε η Μεταπολίτευση. Αυτό ακριβώς έκανε η Νέα Δηµοκρατία, το ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ - δεν ξέρω πώς λέγονται- και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί νόµοι, καθόλου δικαιοσύνη. Γι’ αυτό κι υπάρχει ανοµία σε όλα τα επίπεδα.
Και βέβαια να πω στον Υπουργό, όπως λέει κι ο Γκάντις, «Θα
βρεις δικαιοσύνη στον άλλο κόσµο. Σε αυτή τη ζωή έχουµε µόνο
νόµους.». Αυτή είναι η πραγµατικότητα που ζούµε, µια πραγµατικότητα που µάλλον δεν τη βλέπετε έξω στο περιβάλλον σας.
Βγείτε στον πολίτη έξω να ακούσετε τι λέει, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι απογοητευµένοι, όχι γιατί δεν υπάρχουν δικαστές,
όχι. Διότι η πολυνοµία και τα παραθυράκια που αφήνετε κάθε
φορά, εξυπηρετώντας διαπλεκόµενα, ολιγάρχες, συντεχνίες,
αφήνουν κενά στην απόδοση δικαιοσύνης.
Και βέβαια το ρητορικό µου ερώτηµα «Είναι σωστό να αποφασίζει ο Υπουργός για τη δικαιοσύνη κάθε έξι µήνες;» απαντάται
πολύ εύκολα: Όχι. Θα έπρεπε σοβαρά αυτή η Κυβέρνηση, που
θεωρείτε ότι είναι µεταρρυθµιστική, να συζητήσει µε τα υπόλοιπα
κόµµατα, να κατατεθούν προτάσεις από όλους και να βγάλει ένα
πολύ έξυπνο νοµοσχέδιο, ώστε να έχει την προοπτική του να το
κρατήσουµε για άλλα είκοσι χρόνια ως πυξίδα για τη δικαιοσύνη.
Δεν το κάνετε.
Δεν θα µπω στο τι λένε οι ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων.
Εγώ είµαι εναντίον του συνδικαλισµού σε συγκεκριµένους φορείς. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και η Ελληνική Λύση είναι
ξεκάθαρη: Πρέπει να πληρώνεται καλά ο δικαστής, ο στρατιωτικός, ο αστυνοµικός, για να µην αναγκάζονται να κάνουν συνδικαλιστικά σωµατεία. Τελεία και παύλα.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε αποτύχει πραγµατικά σε
όλα τα επίπεδα. Μία επιτυχία µπορώ να προσάψω στην Κυβέρνηση και αυτή είναι ο έλεγχος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Εδώ κατηγάγατε θρίαµβο πανηγυρικό! Ελέγχετε όλα τα µέσα
ενηµέρωσης, µε άκοµψο τρόπο, µε άθλιο τρόπο, µε ελεεινό
τρόπο, γιατί αυτό δεν είναι δικαιοσύνη και δηµοκρατία.
Ξέρετε τι έλεγε ο Βίσµαρκ, τον οποίο πρέπει να τον διαβάσετε
όλοι σας λίγο ή πολύ. Έλεγε, λοιπόν, ότι ένας µεγάλος άνδρας
πρέπει να διακρίνεται από τρία πολύ σηµαντικά σηµεία, µνηµειώδη σχεδιασµό, ανθρώπινη εκτέλεση και µετριοφροσύνη στην
επιτυχία. Εδώ έχουµε τρία διαφορετικά πράγµατα: Δεν έχετε
σχεδιασµό, διαχειρίζεστε εντολές -άρα εκτελείτε- των Βρυξελλών και επαίρεστε για τις αποτυχίες σας.
Θα δώσω ένα παράδειγµα. Ελλάδα: τρίτη στα αυστηρότερα
µέτρα σε σχέση µε τον κορωνοϊό. Μιλάµε για χουντικές καταστάσεις. Το λένε όλοι οι φορείς που ερεύνησα. Το έχω µπροστά µου
εδώ, Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Τρίτη στον κόσµο η Ελλάδα στα αυστηρότερα µέτρα. Κι
όµως ακόµη και τώρα πεθαίνουν άνθρωποι καθηµερινά. Με τα
πιο περιοριστικά µέτρα, λέει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
και οι µετρήσεις που γίνονται εν πάση περιπτώσει, που επιβάλλονται στους πολίτες. Ποια είναι η δεύτερη χώρα; Αυτή που αντιγράφει ο κ. Μητσοτάκης, η λατρεµένη του η Γερµανία. Η µισητή
για την Ελλάδα Γερµανία είναι δεύτερη και µετά εµείς τρίτοι.
Κι εγώ θα σας απαντήσω µε κάτι που επιµελώς κρύβετε συνεχώς, τις δηλώσεις του κ. Ιωαννίδη. Και ντρέποµαι που αντί να
κρύψετε στα υπόγεια της Πειραιώς την κ. Παγώνη, τον κ. Βασιλακόπουλο και όλους αυτούς που λένε άλλα τη µία εβδοµάδα,
άλλα την άλλη βδοµάδα, άλλα σας εκθέτουν, άλλα δεν σας εκθέτουν, άλλα σας καλύπτουν, άλλα σας συγκαλύπτουν, βγαίνει
ο Ιωαννίδης και λέει: «Τρίτη χειρότερη χώρα στον κόσµο σε αντιµετώπιση ιού η Ελλάδα, περισσότερους θανάτους και αυστηρότερα περιοριστικά µέτρα στην Ευρώπη. Παγκοσµίως µας
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παίρνουν τα νησιά Φίτζι κι ένα ακόµα. Την εβδοµάδα που πέρασε
είµαστε η δωδέκατη µεταξύ διακοσίων χωρών σε νεκρούς. Κάποιος πρέπει να ζητήσει -λέει ο καθηγητής Ιωαννίδης, και όχι ο
καθηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, αυτοί οι δέκα επιστήµονεςειλικρινά συγγνώµη, προτού ζητήσει από τον πληθυσµό συµµόρφωση σε περισσότερα µέτρα. Αλλιώς χάνει την αξιοπιστία του.».
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τη χάσατε και θα σας το αποδείξω τώρα πέρα από τον Ιωαννίδη. Σήµερα το πρωί κατήγγειλε
σε έναν δικό σας ραδιοφωνικό σταθµό ο κ. Γιαννακός ότι κρατάτε σαράντα επτά µονάδες εντατικής θεραπείας για VIP πρόσωπα. Ναι ή όχι; Ο Γιαννακός δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είπε ότι
η Κυβέρνηση κρατάει σαράντα επτά ΜΕΘ για VIP πρόσωπα! Οι
άλλοι Έλληνες τι είναι; Ο αγρότης, ο συνταξιούχος, ο µισθωτός,
να πεθάνει; Και δεν απάντησε ακόµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν απαντάει κανένας σας. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό; Σαράντα επτά VIP ΜΕΘ! Τι το περάσαµε εδώ!
Η ανθρώπινη ψυχική αξιοπρέπεια αλλά και η ζωή είναι ίδια για
όλους. Το έχετε καταλάβει αυτό;
Πάµε στη δεύτερη καταγγελία. Η κόρη του κ. Ροκόφυλλου, η
Αντιδήµαρχος του Μπακογιάννη, χθες σας µίλησε για αυτό που
πρώτη η Ελληνική Λύση -και ας σταµατήσουν κάποιοι από την
άλλη πλευρά να το καπηλεύονται το θέµα- είπε, ότι πριν ένα
χρόνο περίπου η κυρία, πριν τον Αρχιεπίσκοπο, νόσησε από κορωνοϊό και είπε: «Μου έδωσαν µονοκλωνικά αντισώµατα και σε
δύο µέρες ήµουν περδίκι». Το είπαµε πρώτοι εδώ. Λέγατε ότι δεν
υπάρχουν. Πώς τα έδιναν στα νοσοκοµεία; Αντιδήµαρχος Αθηναίων. Υπήρχαν ή δεν υπήρχαν; Τα λέγαµε εδώ και µας λέγατε
γραφικούς κάποιοι εδώ πέρα.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Θα πω στον Υπουργό, που ήρθε τώρα:
Ξέρετε πώς χάνονται, κύριε Υπουργέ µου, οι πόλεις; Ξέρετε,
κύριε Υπουργέ; Όταν δεν µπορούν να ξεχωρίσουν τους καλούς
από τους κακούς. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το έλεγε ο Αντισθένης. Χωρίς αξιοκρατία, κύριε Υπουργέ, στον χώρο της δικαιοσύνης, µε ακαταδίωκτο σε τραπεζίτες κλέφτες, σε γιατρούς, σε
δικηγόρους, σε όλους αυτούς που λυµαίνονται τη χώρα σαράντα
ολόκληρα χρόνια, πενήντα χρόνια, δεν µπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη. Ακαταδίωκτο σε τραπεζίτες! Ακαταδίωκτο για τα θαλασσοδάνεια! Ακαταδίωκτο για τον κορωνοϊό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αξιολόγηση µε προφορικές εξετάσεις. Τι λέτε; Τι λέτε! Θέλετε
να κάνετε µεταρρυθµίσεις στη δικαιοσύνη; Κόψτε την επετηρίδα.
Αξιοκρατικά, µέσα από το σώµα των δικαστών, να ανελίσσονται,
να ανεβαίνουν οι καλύτεροι δικαστές της χώρας για να υπάρχει
δικαιοσύνη. Τελεία και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, για δικαιοσύνη. Κοµισιόν: έκθεση του
2020. Τι λέει αυτή η έκθεση για τη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ;
Να σας πω εγώ, τα χειρότερα. Μέτρια επίπεδα ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, ελλιπές πλαίσιο προστασίας µαρτύρων δηµοσίου
συµφέροντος, αµφιλεγόµενος τρόπος διορισµού δικαστικών λειτουργών. Η Ελλάδα στη δέκατη έβδοµη θέση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και εξηκοστή παγκοσµίως στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς. Συσσωρευµένες υποθέσεις εκδίκασης αστικών και εµπορικών υποθέσεων σε πεντακόσιες πενήντα εννιά µέρες.
Τετρακόσιες εβδοµήντα εννιά έγιναν το 2017. Έβδοµον, 86,3%
µείωση παραγωγικότητας στα δικαστήρια από το 2018 σε σχέση
µε το 96% το 2017. Διοικητικά δικαστήρια εξακόσιες ηµέρες η
υπόθεση το 2018. Δωροδοκία, Νοέµβριο 2019 καταργήθηκαν οι
τροποποιήσεις για το αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας.
Και µου µιλάτε για δικαιοσύνη εδώ µέσα; Φέρατε νόµο που
τροποποιήσατε την ενεργητική δωροδοκία κόµµατα και το ψηφίσατε και µου µιλάτε εµένα για δικαιοσύνη; Σοβαρά µιλάµε; Ως
πότε θα κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό; Ως πότε θα τον κοροϊδεύετε εσείς; Εσείς στη Νέα Δηµοκρατία, εσείς ναι!
Να σας πω και το εξής για το ακαταδίωκτο. Εσείς δεν το κάνατε, κύριε Υπουργέ; Για τους τραπεζίτες; Πλήρωσαν ποτέ τις
κακές, εγκληµατικές επιλογές στα θαλασσοδάνεια οι τραπεζίτες,
που έδιναν δάνεια αφειδώς στον καθένα; Και µου µιλάτε για δικαιοσύνη; Αυτό σας λέω. Εδώ είναι η έκθεση, κύριε Υπουργέ.
Σας στέλνω στο Υπουργείο µε µέιλ ή αν θέλετε σας τη στέλνω
έτσι να τη δείτε.
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Έκθεση Διεθνούς Διαφάνειας του 2019: Δεύτερη πιο διεφθαρµένη χώρα στην Ευρώπη η Ελλάδα και ο Υπουργός επαίρεται ότι
κάνουν επιτυχίες στη Νέα Δηµοκρατία. Μια θέση πριν τη Βουλγαρία! Θα την καταθέσω στα Πρακτικά κι αυτή.
Κι είναι κι άλλα: Υποχώρηση οκτώ θέσεις στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς παγκοσµίως σε έναν χρόνο. Κι εδώ αναφερόµαστε στην κύρια επιλογή για την κ. Θάνου κι όλα αυτά.
Δεν ελέγχει τις αποφάσεις η Κυβέρνηση ή η εκάστοτε κυβέρνηση των διοικητικών δικαστηρίων ή καλύτερα του Σ.τ.Ε.; Δεν
είναι πολιτικές αποφάσεις το Σ.τ.Ε., ναι ή όχι; Θα σας το αποδείξω µε στοιχεία σε λίγο, για να δείτε ότι κοροϊδεύετε τον
κόσµο.
Σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο έπρεπε να είναι γεµάτη η Αίθουσα
εδώ µε Βουλευτές, εκπροσώπους του ελληνικού λαού, να µιλήσουµε για τη δικαιοσύνη σοβαρά, να κάνουµε σοβαρό έργο.
Απουσιάζουν ως συνήθως βέβαια και ενοχλείται ο Πρόεδρος της
Βουλής, που είµαι κάθε µέρα εδώ και µιλάω και µου κάνει και
χάρη. Ε, δεν θα µου κάνει χάρη! Θέλει, δεν θέλει, θα µ’ ακούει κι
αυτός και η οµήγυρή του!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Λοιπόν, θέλετε να σας πω την αλήθεια;
Θα σας την πω τώρα, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε ότι προσωπικά,
σας τιµώ. Ξεκάθαρα πράγµατα. Όλοι γνωρίζετε εδώ µέσα ότι τη
δικαιοσύνη η Κυβέρνηση πάντοτε την ελέγχει. Ειδικά µε την επετηρίδα, προάγει αυτούς που ελέγχει και κόβει τα κεφάλια των εντίµων, γιατί δεν είναι συµπαθείς ή δεν είναι ευλύγιστοι και
εύκαµπτοι στις εντολές που τους δίνουν.
Θέλετε αποδείξεις. Στα αντιλαϊκά µέτρα, λοιπόν, των επιλογών
της Κυβερνήσεως τι είπε η δικαιοσύνη; Για περικοπές και αναδροµικά συνταξιούχων είπε «ναι». Τι είπε η δικαιοσύνη για επενδύσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις, η κ. Σακελλαροπούλου; Είπε
«ναι». Τι είπε για τα µνηµόνια η δικαιοσύνη; Είπε «ναι». Τι είπε για
την υποχρεωτικότητα του εµβολίου; Είπε «ναι». Τι είπε για περιοριστικά µέτρα και lockdown; Είπε «ναι» η δικαιοσύνη. Τι είπε για
το ακαταδίωκτο; Είπε «ναι». Τι είπε για την καρατόµηση Θάνου
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού; Είπε «ναι».
Άρα, λοιπόν, µη µου λέτε για δικαιοσύνη. Αυτό λέγεται πολιτική απόφαση και επιβολή στο Σ.τ.Ε. επιλογών κοµµατικών, κυβερνητικών. Τελεία και παύλα. Θα λέµε την αλήθεια εδώ µέσα
στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τοποθετείτε, λοιπόν, πάντα δικούς σας, ελεγχόµενους. Ο ορισµός της διαπλοκής να βλέπω σήµερα στα βουλευτικά έδρανα
πρώην εισαγγελείς. Πρώην εισαγγελείς, πρώην δικαστικούς λειτουργούς τους βλέπω εδώ µέσα. Είναι δυνατόν; Είσαι εισαγγελέας και δικαστής; Θα γίνει συνταξιούχος και δεν θα πάρεις ξανά
καµµία θέση. Γιατί; Διαπλέκεσαι. Διότι, για να γίνει Βουλευτής
κάποιος, πρέπει να τον έχει προτείνει ένα κόµµα. Άρα, η συναυτουργία, η συζήτηση έγινε τρία χρόνια πριν. Άρα, για όποια απόφαση πάρει αυτός, ως εισαγγελέας, µπορεί να έχει και τις δικές
του, αν θέλετε, ρωγµές στην αντικειµενική επιλογή.
Ο ορισµός της διαπλοκής; Να σου τον πω τώρα. Η κ. Σακελλαροπούλου ήταν ο ορισµός της διαπλοκής σε επίπεδο επιλογής, αν θέλετε. Τέως πρόεδρος εφετών έγινε πρόεδρος
ανεξάρτητης αρχής και παραιτήθηκε για σεξουαλικά παραπτώµατα.
Να σας πω για τη δικαιοσύνη εγώ τώρα και µπορώ να σας πω
και άλλα. Ο Κουτροµάνος του ΕΣΡ. Έχω να πω πολλά για αυτόν
σε λίγο. Πρώην πρόεδρος Σ.τ.Ε. διορίζεται πρόεδρος µη συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής. Πρώην πρόεδρος Σ.τ.Ε. έγινε
Βουλευτής Επικρατείας και Αντιπρόεδρος. Πρώην δικαστής
έγινε Βουλευτής και Υπουργός. Πρώην εισαγγελέας έγινε Βουλευτής και Υπουργός. Διορίζετε συνταξιούχο πρώην πρόεδρο
του Σ.τ.Ε. στη νέα αρχή για το Ταµείο Ανάκαµψης, που δεν είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένη, κατά παράβαση του Συντάγµατος.
Ακούτε τι κάνετε, επειδή είναι δική σας ή δικός σας, στο Ταµείο
Ανάκαµψης, στα πολλά λεφτά; Λέω εγώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ποιον
βάλαµε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ποιος είναι; Θα το δείτε σε λίγο. Ξέρω τι λέω. Θα το δείτε σε λίγο
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και το όνοµά της.
Με σκοπό τον κυβερνητικό έλεγχο των δηµοσίων συµβάσεων.
Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι επιλέγετε τα άτοµα σε ανεξάρτητες
αρχές, πόσο ευλύγιστοι, πόσο εύκαµπτοι και πόσο κάνουν τη
βρώµικη δουλειά, δυστυχώς! Και οι άλλοι, οι τίµιοι, οι πολλοί εισαγγελείς και δικαστές στο περιθώριο.
Όχι, αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι κοµµατική λεηλασία
της έννοιας «δικαιοσύνη», «ακριβοδικία», «ισοδικία», «ισηγορία».
Τελεία και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ζούµε σε µια παρακµιακή κοινωνία. Το εννοώ πλέον. Το φαινόµενο του να ψαρεύει αγοράκια αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε. πώς το
είδε; Κανείς δεν µίλησε. Κανένας. Κουκούλωµα κατευθείαν. Με
ναρκωτικά µαζί. Κανείς δεν µίλησε. Οι δικηγόροι εδώ µέσα για να
µην ενοχληθεί το σινάφι τους. Οι υπόλοιποι πολιτικοί το κουκούλωσαν, γιατί το Σ.τ.Ε. το φοβόµαστε.
Εάν, λοιπόν, φοβόµαστε το Σ.τ.Ε. και τις αποφάσεις που θα
πάρει, σηµαίνει κάτι, ότι έχετε λερωµένη τη φωλιά σας και δεν µιλάτε.
Επειδή, λοιπόν, η Ελληνική Λύση δεν έχει λερωµένη φωλιά, θα
σας πάει µέχρι αίµα, µέχρι τέλους στον δρόµο της δικαιοσύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εµπλοκή ονόµατος: Τι έπρεπε να κάνει τώρα η Κυβέρνηση; Σε
όλους τους φακέλους του κυρίου αυτού για τα τελευταία δέκα
χρόνια έλεγχο. Ποιος µου εγγυάται ότι ο κύριος αυτός έπαιρνε
και λάµβανε αποφάσεις χωρίς πίεση; Θα το πω αλλιώς, για να µην
πάρουν το «πίεση» στραβά κάποιοι, χωρίς εκβιασµό. Να περιµένει
ο πολίτης δικαιοσύνη και αυτός µπορεί να εκβιάζεται. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., νεαρά άτοµα. Έλεγξαν το σπίτι του. Τρία άτοµα και να µην πω τι λέει η δικογραφία.
Δεν υπήρχε και λόγος, αλλά και δεν µε ενδιαφέρει το πρόσωπο
του ανθρώπου ούτε η επιλογή του. Με ενδιαφέρει το πρόβληµα
που υπάρχει στο αν εκβιάζεται ή όχι κάποιος από κάτι που έχει
κάνει.
Και τι έγινε; Παραιτήθηκε.
Άλλη υποκρισία, κύριε Τσιάρα. Δεν σας είδα να το καταγγέλλετε.
Για να µην αυταπατάται, λοιπόν, ο κόσµος, γιατί παραιτήθηκε
ο αντιπρόεδρος; Κανένας δεν το λέει εδώ µέσα. Όλοι φοβισµένοι
και δειλοί!
Τουλάχιστον, εµείς έχουµε την εντιµότητα, παρά τις διώξεις
από το ΕΣΡ, παρά τις διώξεις από τα δικαστήρια, παρά τη φίµωση
του κόµµατός µας, να λέµε εδώ αυτό που συµβαίνει. Παραιτήθηκε
προ της ενάρξεως οιασδήποτε ποινικής και πειθαρχικής διαδικασίας. Δεν θα συγκληθεί πειθαρχικό, αφού δεν φέρει δικαστική
ιδιότητα.
Καταλάβατε; «Κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει», λένε. Και
εδώ έχουµε διαπλοκή της Κυβερνήσεως µε τη δικαστική εξουσία
ωµή, ξεκάθαρη.
Ρωτώ τον κύριο Υπουργό να µου πει σε ποια χώρα ισχύει το
ακαταδίωκτο που ανέφερα προηγουµένως.
Δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα, κύριοι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας, της παρατάξεως του γενάρχη σας Κωνσταντίνου
Καραµανλή. Αν ένας δικαστικός είναι χρήστης ναρκωτικών, δεν
µας αφορά, θα πουν πολλοί. Αν έχει σχέση µε το εµπόριο ναρκωτικών, µας αφορά πολύ, όµως. Διότι αυτό πρέπει να τον ρωτήσουµε, πού βρήκε τα ναρκωτικά. Ρωτώ: Αυτό είναι πληµµέληµα,
σαν έναν οποιοδήποτε εργαζόµενο, άνεργο, ένα κλεφτρόνι του
δρόµου; Έτσι το αντιµετωπίζουµε;
Κοκαΐνη βρέθηκε στο σπίτι του, κύριοι και δεν συνελήφθη. Το
βλέπει τώρα ο µικρός που πήρε δύο γραµµάρια κοκαΐνης ο κακοµοίρης για τη χρήση του και τον µπουζουριάζουν, τον βάζουν οι
αστυνοµικοί µέσα και τρώει και τιµωρία στο τέλος, γιατί είχε δέκα
γραµµάρια κοκαΐνης. Το βλέπει αυτό και τι λέει; Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το βλέπει ο πολίτης που τιµωρήθηκε για ένα πταίσµα,
για ένα πληµµέληµα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, το δίκαιο δυστυχώς µε την τακτική της Νέας Δηµοκρατίας, όπως έλεγε ο Πλάτωνας για τη δικαιοσύνη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συµφέρον του ισχυρού.
Και όπου ισχυρός εδώ η Νέα Δηµοκρατία, η οποία νοµοθετεί ακαταδίωκτο, νοµοθετεί ατιµωρησία. Και το εννοώ. Ας ψάξουµε, λοι-
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πόν, και άλλες αντιλαϊκές αποφάσεις των δικαστηρίων, για να
δούµε πώς παίρνουν πολιτικές αποφάσεις, για να µην κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό.
Κάποια στιγµή πρέπει να ξιφουλκήσουµε απέναντι στον ελληνικό λαό και να του πούµε: Είµαστε εδώ για να προστατεύσουµε
τα δικαιώµατά σου, να προστατεύσουµε την αξιοπρέπειά σου, να
προστατεύσουµε την ίδια σου την ύπαρξη».
Νοµιµοποίησαν τα µνηµόνια, τα αιολικά πάρκα σε δάση -το
επαναλαµβάνω- τη ληστεία των τραπεζών για το ελβετικό
φράγκο, ρε παιδιά. Καταλήστεψαν τους οµολογιούχους Έλληνες
και είπαν ότι είναι νόµιµο για αυτούς που επένδυσαν στο ελληνικό
κράτος. Καταλήστεψαν µε το ελβετικό φράγκο πάλι τους Έλληνες οι τράπεζες. Κανείς δεν µίλησε. Νόµιµα, λέει, η δικαιοσύνη.
Νοµιµοποίησαν τη ληστεία των συντάξεων. Μοίραζαν αναδροµικά
µόνο στους εαυτούς τους οι δικαστές. Και καλά έκαναν! Γιάννης
κερνάει, Γιάννης πίνει! Η απόλυτη, αν θέλετε, σήψη στη δικαιοσύνη, η απόλυτη απαξία του πολίτη απέναντι σε αυτά που διακυβεύονται και έρχονται. Διότι τον πολίτη θα τον χρειαστούµε, αν
γίνει κάτι. Και εύχοµαι να µη γίνει ποτέ ένας πόλεµος µε την Τουρκία! Θα έρθει δίπλα µας να πολεµήσει µαζί µας. Πρέπει να νιώθει
ασφάλεια αυτός για όλα όσα συµβαίνουν.
Οι νόµοι, λοιπόν, όπως έλεγε ο Σόλωνας, µοιάζουν µε τον ιστό
της αράχνης από αρχαιοτάτων χρόνων και δεν είναι κάτι τυχαίο.
Αν πέσει πάνω κάτι ελαφρύ και αδύνατο, το συγκρατεί. Αν είναι
κάτι µεγαλύτερο, πολύ µεγάλο, όπως η Νέα Δηµοκρατία, όπως
το ΚΙΝΑΛ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι ολιγάρχες, όπως οι τραπεζίτες, όπως οι µεγαλογιατροί, όπως οι µεγαλοπαράγοντες, όχι µόνο
παίρνουν το δίχτυ παραµάζωµα, αλλά καταστρέφουν και την ίδια
την παγίδα της αράχνης.
Φυσικά, θα το πω για να το καταλάβουν κάποιοι. Φυσικά και είµαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόµο. Απαγορεύεται -και θα το πω
ευθέως- για την Ελληνική Λύση τόσο στους πλουσίους όσο και
στους φτωχούς να κοιµούνται κάτω από γέφυρες, να ζητιανεύουν
και να κλέβουν ψωµί για να ζήσουν, είτε είσαι φτωχός είτε είσαι
πλούσιος. Αυτός πρέπει να είναι ο νοµοθέτης, αυτοί πρέπει να
είναι οι νόµοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και πάµε τώρα στα άλλα, κύριε Τσιάρα, στα ωραία. Ποιους επιλέγετε; ΕΣΡ: Ποιος τους επέλεξε; Ποιος τους έβαλε εκεί πέρα.
Με εισήγηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο κ. Κουτροµάνος,
όπως λέγεται, ο συγχωριανός σας. Ευτυχώς, είστε το αντίθετο
ακριβώς από αυτόν! Πραγµατικά, το λέω, ως άνθρωπος πλέον!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Την
προηγούµενη περίοδο έγινε αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Όχι, ξέρω τι λέω. Η εισήγηση του ονόµατος έγινε από τη Νέα Δηµοκρατία. Ψάξτε το καλά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
έγινε τώρα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Του συγκεκριµένου ονόµατος έγινε από τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά. Ξέρω τι σας λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Την
προηγούµενη περίοδο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ψάξτε το λίγο παραπάνω, κύριε Τσιάρα, γιατί δεν τα βρίσκαµε.
Ήταν τα 4/5 τότε.
Ξέρω καλά το θέµα του ΕΣΡ, κύριε Τσιάρα. Το έχω πληρώσει
µε αίµα, ένα εκατοµµύριο ευρώ και πλέον. Δεν ξέρω εγώ τον Κουτροµάνο, νοµίζετε; Από το χωριό σας, κοντοχωριανός σας, αλλά
ευτυχώς δεν είστε εσείς σαν τον Κουτροµάνο.
Εµείς, λοιπόν, θα πούµε την αλήθεια. Δεν διαπλεκόµαστε, δεν
έχουµε εξαρτήσεις. Οι νόµοι του ΕΣΡ είναι µια εφεύρεση των κυβερνήσεων, ώστε να φιµώνουν µε νοµικίστικο τρόπο τους αντιπάλους τους. Απόδειξη το ΕΣΡ. Οι άνθρωποι του ΕΣΡ είναι
επιλεγµένοι, ανίδεοι, άχρηστοι, άµισθοι -το επαναλαµβάνω- αργόµισθοι. Το λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ.
Ήρθε εδώ ο Πρόεδρος και είπε: «Δεν µπορούµε να κάνουµε τη
δουλειά µας. Δεν µπορούµε να ελέγξουµε τις δηµοσκοπήσεις.
Άτυπα καταργήθηκε ο νόµος». Αυτός ήταν δικαστής και ήρθε και
σας είπε εδώ στη Βουλή ότι «ατύπως καταργήθηκε ο νόµος των
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δηµοσκοπήσεων για τον έλεγχο από εµάς»! Και τον έχουµε εκεί
αντί να τον πάρει από το αυτί ο Πρωθυπουργός και να του πει
«φύγε από δω µέσα, ρε συ, αφού το λες και µόνος σου ότι είσαι
άχρηστος, αργόµισθος».
Είναι ο συγκεκριµένος πρόεδρος -θα το πω ευθέως- και µνησίκακος και εµµονικός. Θέλετε αποδείξεις; Θα σας τις πω τώρα.
Είναι µια παρεούλα. Πραγµατικά παρεούλα! Όλες οι αποφάσεις
που λαµβάνουν είναι εναντίον των µικρών καναλιών. Στα µεγάλα
ο «µέγας» κ. Κουτροµάνος σκύβει. Για «ΣΚΑΪ», «MEGA», δεν µιλάει, δεν λαλάει και αλλού κοιτάει. Όταν έχει να κάνει µε µικρούς
-και αυτό είναι δικαιοσύνη ξέρετε- η ανεξάρτητη αρχή επιβάλλει
διοικητικές κυρώσεις. Είναι µία µορφή δικαιοσύνης. Αφήσατε, λοιπόν, κύριε Τσιάρα, έναν κύριο δικαστή άσχετο µε τα τηλεοπτικά,
έναν απίθανο τύπο, έναν ανίδεο άνθρωπο που δεν ήξερε όταν
τον ρώτησα εγώ τι σηµαίνει «WeTransfer», δεν ήξερε τι σηµαίνει
µοντάζ, να αποφασίζει να έχει άποψη για την τηλεόραση, τον κ.
Κουτροµάνο. Πρέπει να ντρέπεστε όλοι σας. Πρέπει να ντρεπόµαστε όλοι. Έναν άνθρωπο ανίδεο που παριστάνει τον θεό, που
δεν καταλαβαίνει τίποτα!
Εδώ, λοιπόν, θα σας καταθέσω την προσωπική µου µαρτυρία
µε αποδείξεις, κύριε Υπουργέ. Εδώ έχω, λοιπόν, τα πρόστιµα που
επεβλήθησαν -1 εκατοµµύριο περίπου- από τον κ. Κουτροµάνο.
Από αυτόν επιβλήθηκαν. Και θα του πω κάτι ως µήνυµα: Του χρόνου τον Νοέµβριο θα φύγει από κει, θα ξηλωθεί, τελειώνει η θητεία του. Θα τον βρω κάπου ως πολίτη, σε ένα καφέ και θα του
πω: Είναι δυνατόν ένας µόνο άνθρωπος να κάνει δέκα καταγγελίες µέσα σε τρεις µήνες για εκποµπές µου που δεν µεταδόθηκαν.
Ακούστε: Έκανε καταγγελία τον Οκτώβριο και η εκποµπή ήταν
για τον Φεβρουάριο. Είναι δυνατόν να δέχεται το ΕΣΡ αυτό το
πράγµα; Ο ίδιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λυµπεράκης από την Κρήτη, -κάτι είναι, περιφερειακός σύµβουλος,
δεν ξέρω- νοµίζω ότι είναι, δέκα καταγγελίες! Πρόστιµο 1 εκατοµµύριο και να κινδυνεύουν πεντακόσιες θέσεις εργασίας, να κινδυνεύουν δεκαοκτώ κανάλια, να κινδυνεύουν να κλείσουν δέκα
καταστήµατα, µία µικρή βιοµηχανική µονάδα. Για να καταλάβετε
το έγκληµα αυτού του ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει. Να πληρώνεται, όµως, ξέρει! Βέβαια! Τα λεφτά τα παίρνει! Οι καρεκλοκένταυροι, λοιπόν, και οι αργόµισθοι. Ένας τύπος που κατήγγειλε
το 2020 κατήγγειλε για κάτι που έκανα το 2015, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Κύριε Τσιάρα, µε ακούτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας
ακούω πολύ καλά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Καταγγέλλει ο κύριος αυτός για κάτι που έκανα το 2015 το 2020.
Τι καταγγέλλει; Ότι παρουσίασα ένα βιβλίο µε τα χειρόγραφα
του Ιησού. Το 2015 έγινε αυτό σε παρουσίαση βιβλίου. Εγώ το
είχα παρουσιάσει. Δεν ξανάγινε από τότε. Το 2020 το κατήγγειλε.
Τότε το θυµήθηκε. Και τα δέχεται το ΕΣΡ. Και άλλα περίεργα. Και
ακούστε τώρα: Τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι λαθροεισβολείς αυτοί που µπήκαν από τον Έβρο -την έκανε δηµοσίως
σε πολλά κανάλια- δεν την τιµώρησε το ΕΣΡ. Για τη δήλωση τη
δική µου ότι είναι λαθροεισβολείς αυτοί που µπήκαν από τον
Έβρο επέβαλε πρόστιµα 250 χιλιάδων ευρώ το ΕΣΡ.
Πείτε µου ποια δικαιοσύνη, κύριε Τσιάρα; Ποια δικαιοσύνη;
Πείτε µου εσείς αν αυτή είναι δικαιοσύνη. Τον επιλέξατε. Εδώ οι
άνθρωποι δεν ξέρουν ότι το Ισλάµ είναι θρησκεία. Εγώ µιλούσα
για θρησκείες και αυτοί µου έλεγαν ότι είναι έθνος το Ισλάµ και
µε τιµώρησαν και µε 30 χιλιάδες ευρώ πρόστιµο. Για να καταλάβετε ποιους επιλέγετε στη δικαιοσύνη.
Ο κατά δήλωσή του, λοιπόν, αργόµισθος -το είπε ο άνθρωπος,
«εγώ δεν δουλεύω, αλλά πληρώνοµαι»-, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στα εβδοµήντα του -δεν ξέρω
πόσο-, που δεν ξέρει τα βασικά της τηλεόρασης, θα ελέγχει
εµένα. Ο πρόεδρος που δεν τηρεί τον νόµο για τις δηµοσκοπήσεις, όπως οµολόγησε ο ίδιος, ο οποίος κατήργησε, λέει, άτυπα
το ΕΣΡ τον νόµο αυτόν διότι λέει «δεν ελέγχουµε» και αντί να τον
τραβήξουµε από το αυτί -το επαναλαµβάνω- και να του πούµε:
«Έλα εδώ. Τι κάνεις;» Τι να πω; Ξέρω εγώ!
Δεν ξέρω. Δεν θα πω τι κάνει το ΕΣΡ. Θα πω όµως το εξής:
Εγώ ως Βελόπουλος τα λάθη µου έµαθα να τα πληρώνω. Η Ελληνική Λύση τα λάθη της θα τα πληρώσει, όποια και αν είναι
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αυτά. όµως, κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό. Θα ζητήσω προσωπική συνάντηση µαζί του γιατί δεν πάει άλλο, για να του θέσω
το θέµα του ΕΣΡ. Αποφεύγει επιµελώς να δώσει λύση.
Δεν µπορεί -ακούστε- µε βάση το πρόγραµµα της Ελληνικής
Λύσης που είναι κατατεθειµένο στον Άρειο Πάγο να λέµε ότι η
πρότασή µας είναι τα ακατοίκητα νησιά. Είναι η άποψή µας. Μπορεί να διαφωνείτε. Λέµε όµως µε δοµές ανθρώπινες µε παροχές
κανονικές. Με τιµωρούν και γι’ αυτό. Ο Άρειος Πάγος δέχτηκε
το πρόγραµµά µου και αυτοί µε τιµωρούν για ρητορική µίσους!
Για να καταλάβετε τι εξουσία δώσατε σε πολύ µικρούς τύπους,
οι οποίοι νοµίζουν ότι είναι θεοί. Και σταµατώ εδώ για να µην σας
κουράσω περισσότερο.
Θα σας πω όµως το εξής: Εµείς προσφύγαµε και στο Σ.τ.Ε..
Κάνω έκκληση προς τους ανθρώπους του Σ.τ.Ε., γιατί υπάρχουν
έντιµοι δικαστές, να αποφασίσουν τα νόµιµα, να αποφασίσουν
τα σωστά, τα ηθικά και τα νόµιµα, να µην πάρουν εντολή από κανέναν και αλλάξουν τη νόµιµη απόφαση που αφορά το δίκαιο των
καναλιών, των επιχειρήσεων. Σας είπα πως για µένα είναι πολύ
σηµαντικό να καταλάβουν κάποιοι ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
Και θα καταθέσω στα Πρακτικά για ακόµη µια φορά -και θα ζητήσω και µε έγγραφο στον Πρωθυπουργό- όλες αυτές τις τιµωρίες των καναλιών από έναν άνθρωπο ο όποιος δεν καταλαβαίνει
ότι στερεί το ψωµί από τα παιδιά κάποιων ανθρώπων, όχι τα δικά
µου, γιατί εγώ µπορώ να φύγω, να κλείσω τις εταιρείες µου και
να πάω στο εξωτερικό. Μπορώ να το κάνω, είµαι ικανός και γι’
αυτό, να τις κλείσω. Υπάρχουν όµως πεντακόσιοι εργαζόµενοι.
Δεν τον νοιάζει, δεν τον αφορά τον κύριο πραγµατικά και ενοχλούµαι.
Η απόδειξη αυτού που λέω, κύριε Τσιάρα, είναι ότι τα δύο µέλη
που µπήκαν εσχάτως συνεχώς απουσιάζουν από ψηφοφορίες,
αντιδρούν. Είναι όµως δύο. Οι άλλοι είναι η παρεΐτσα, η οµαδούλα. Για να µην πω συµµορία, λέω οµαδούλα. Οι δύο που
πήγαν τελευταία δεν αντέχουν την αδικία και αποχωρούν. Δεν
είναι εκεί στις αποφάσεις. Τι χρείαν έχουµε περισσότερων στοιχείων για να αποδείξουµε ότι οι άνθρωποι είναι ανίκανοι, δεν είναι
αδέκαστοι και κυρίως είναι άδικοι. Όπως έλεγε, κύριε Υπουργέ,
και ο Αριστοτέλης, «σε τίποτα δεν διαφέρει το να µην υπάρχουν
νόµοι από το να µην εφαρµόζονται οι νόµοι». Το ΕΣΡ δεν εφαρµόζει κανέναν νόµο ή εφαρµόζει τον νόµο αλά καρτ, όπως βολεύει στο σύστηµα.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε απέναντι στο σύστηµα. Εδώ έχω τις
προτάσεις µας, κύριε Υπουργέ. Σας είχαµε καταθέσει τις προτάσεις µας για τη δικαιοσύνη πολλαπλώς. Επιµένουµε ότι τους
ανώτατους δικαστές, αλλά και τους δικαστές, πρέπει να τους
ελέγχουν -εντός εισαγωγικών-, να τους προωθούν, να τους εκλέγουν, να τους επιλέγουν οι ίδιοι οι δικαστές, οι ίδιοι άνθρωποι
που είναι µέσα στη δικαιοσύνη, χωρίς κοµµατική πίεση, χωρίς
κριτήρια, αν θέλετε, κοµµατικά ή προσωπικά συµφέροντα. Πρέπει να είναι µία διαδικασία διαφανής. Δεν πάει άλλο αυτό το σκοτάδι. Δεν γίνεται.
Και κλείνοντας ένα µήνυµα σε όλους τους Έλληνες για τον
αστυνοµικό που συνέλαβαν χθες την Τουρκία: Πρέπει κάποιοι να
καταλάβουν ότι όσοι µεταβαίνουν στα Σκόπια, όσοι µεταβαίνουν
στη Βουλγαρία, όσοι µεταβαίνουν στην Τουρκία ή στη κατεχόµενη Βόρεια Κύπρο µας να ξέρουν ένα πράγµα ότι βοηθούν
άλλες οικονοµίες, ότι βοηθούν άλλους λαούς και όχι την πατρίδα,
την εντόπια παραγωγή. Να ξέρουν επίσης όσοι πάνε στην Τουρκία για τουριστικούς λόγους ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθούν
µε χειροπέδες για κάποια ασήµαντη αφορµή. Να ξέρουν επίσης
ότι όσοι αγοράζουν είδη καπνιστού, οινοπνευµατώδη ενισχύουν
µέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης το Ταµείο Υποστήριξης
της Αµυντικής Βιοµηχανίας της Τουρκίας, δηλαδή του όπλου,
της σφαίρας που θα σκοτώσει το παιδί του, που θα σκοτώσει τον
ίδιο. Μέσω αυτού του ταµείου χρηµατοδοτούνται όλα τα οπλικά
συστήµατα της Τουρκίας.
Ας καταλάβουν, λοιπόν, οι Έλληνες. Κανένα ευρώ στην Τουρκία, κανένα ευρώ στα Κατεχόµενα, κανένα ευρώ σε εχθρούς της
Ελλάδος. Μόνο έτσι, µε πρωτοβουλίες των Eλλήνων θα µπορέσουµε να αλλάξουµε την Ελλάδα. Αν περιµένουµε από την όποια
κυβέρνηση, τότε θα αποτύχουµε, όπως απέτυχε η Μεταπολίτευση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δι’ αυτού, λοιπόν, του λόγου κάνουµε µία έκκληση στους Έλληνες: Επιλέξτε ορθά, επιλέξτε σωστά, επιλέξτε αντικειµενικά,
επιλέξτε ελληνικά µε βάση το πρόγραµµα και το σχέδιο της Ελληνικής Λύσης. Η ψήφος στην Ελληνική Λύση είναι στην Ελλάδα.
Ψήφος στην Ελληνική Λύση είναι ψήφος στο αύριο. Ψήφος στην
Ελληνική Λύση είναι το αύριο της χώρας. Εµείς µιλάµε για τους
Έλληνες, την Ελλάδα και λέµε το εξής: Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα
οι Έλληνες. Όχι πρώτα όλοι οι άλλοι και µετά οι Έλληνες. Πρώτα
η Ελλάδα. Πρώτα οι Έλληνες.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής ο κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που µιλάµε για τη
δικαιοσύνη θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να σκύβει µε τη
µέγιστη δυνατή περίσκεψη και την πιο καθαρή µατιά σε ένα
θεσµό συνταγµατικά κατοχυρωµένο που ασκεί µια ανεξάρτητη
εξουσία.
Πρέπει να οµολογήσουµε ότι είναι γεγονός ότι όσες προσπάθειες και να έγιναν στο παρελθόν, τις περισσότερες από τις
οποίες έκανε η δική µας παράταξη, η οποία σε µια θητεία της
ίδρυσε και την αντίστοιχη σχολή, τα προβλήµατα παραµένουν
πολλά και παρά τη σωρεία των δικαστών µε συνείδηση του
ρόλου και της λειτουργίας τους οξύνονται και πολλαπλασιάζονται διαρκώς. Ιδιαίτερα πολλαπλασιάζονται στη σηµερινή εποχή
όπου όλες οι τεκτονικές αλλαγές, που γεµίζουν ανασφάλεια, αβεβαιότητα και φόβο τους πολίτες, καθιστούν την αντιµετώπιση των
προβληµάτων παραβατικότητας, ανοµίας, εγκληµάτων κατεπείγουσας προτεραιότητας.
Το φαινόµενο σήµερα µεγαλώνει και πρέπει να παραδεχτούµε
εδώ στο Κοινοβούλιο ότι οι αλλαγές που συντελούνται στον
θεσµό, που επαναλαµβάνω τις περισσότερες από τις οποίες τις
έκανε η δική µας παράταξη, είναι βραδύτερες από τις αλλαγές
που απαιτούν οι περιστάσεις και αυτό είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο, πολύ σηµαντικό θέµα.
Δεν είναι τυχαίο ότι στη συνταγµατική Αναθεώρηση του 2019
προτείναµε την αναβάθµιση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου σε ένα συµβούλιο υψηλής στάθµης µε µια γενναία τροποποίηση της ισχύουσας διάταξης. Θέλαµε να απαντήσουµε µε
τρόπο πιο ριζικό στο κεντρικό αίσθηµα των πολιτών που συνεχώς
τροφοδοτείται εν πολλοίς από το έλλειµµα εµπιστοσύνης του θεσµού µε βάση τον τρόπο που δικάζονται, εξετάζονται, αξιολογούνται και αποφασίζονται τα προβλήµατα που έχουν σε σχέση
µε τη δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια πολυεπίπεδη µεταρρύθµιση
στον χώρο αυτό σηµαίνει ουσιαστικά πέντε πράγµατα, κατά τη
γνώµη µας:
Πρώτον, ο εκσυγχρονισµός της βασικής νοµοθεσίας, η υπόθεση, δηλαδή, των κωδίκων, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην ποιοτική βελτίωση της απόδοσης της δικαιοσύνης, στην κατάργηση
της πολυνοµίας, στη δυνατότητα οι αποφάσεις να παίρνονται µε
πιο καθαρά κριτήρια.
Δεύτερον, οι εναλλακτικές µορφές επίλυσης διαφορών. Μιλάµε για τη διαµεσολάβηση, που ουσιαστικά απαλλάσσει από το
πολυάριθµο και ανεκτέλεστο των δικαστικών υποθέσεων, αποσυµφορίζει ουσιαστικά τα δικαστήρια και τη δυνατότητα που
έχουν, άρα, να παίξουν πιο σηµαντικό ρόλο και πιο καθαρό στο
κράτος δικαίου.
Τρίτον, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη όπου χτυπάµε τη γραφειοκρατία µε έναν επιτέλους αποτελεσµατικό τρόπο.
Τέταρτον, η δικαστική εκπαίδευση, επιµόρφωση, αξιολόγηση,
που είναι η ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού.
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Και, πέµπτον, ένας νέος δικαστικός χάρτης µε µια ανατροπή,
αλλαγή χωροταξική και θεµατική ανακατανοµή των δικαστηρίων,
έτσι ώστε να γίνουν σε σηµερινές συνθήκες πιο αποτελεσµατικά
και να παίρνουν πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά τις αποφάσεις.
Είναι πέντε πολύ συγκεκριµένοι άξονες που απαιτούν ένα συνεκτικό σχέδιο µεταρρυθµίσεων. Ό,τι συµβάλλει γενικά ή ειδικά
χωρίς να συνοδεύεται από αρνητικές διατάξεις που αναιρούν το
περιεχόµενο αυτής της µεταρρύθµισης το θεωρούµε θετικό και
το υπερψηφίζουµε.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση εντάσσεται στον άξονα της δικαστικής εκπαίδευσης, επιµόρφωσης
και αξιολόγησης, δεν τροποποιεί απλά, αλλά ουσιαστικά αντικαθιστά τον υπάρχοντα νόµο, δεν τον τροποποιεί απλά, έχει θετικά
σηµεία και για αυτό και η θέση µας είναι θετική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι ένα σχολείο επιλογής, εξειδίκευσης, επιµόρφωσης
και αξιολόγησης µε στόχο ένα δικαστικό σώµα υψηλής στάθµης,
σύγχρονης εκπαίδευσης και λειτουργίας.
Όσον αφορά στην επιλογή, στον τρόπο που γίνεται επιλογή,
έχει κάνει και η εισηγήτριά µας την παρατήρηση σε ό,τι αφορά
στον διαγωνισµό κ.λπ. ότι πρέπει να γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια και προφανώς να µην εµφιλοχωρεί η αµφιβολία ότι η συνέντευξη µε το µεγάλο ποσοστό που δίνεται σε αυτή µπορεί να
αλλοιώσει τα πραγµατικά γεγονότα της γνωστικής, ας πούµε, δυνατότητας που έχουν οι υποψήφιοι.
Σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση, είναι η κλαδική κατανοµή, είναι
αυτό που χρειάζεται να γίνει µε ξεχωριστά σώµατα σε κάθε επίπεδο που έχουν σχέση µε ξεχωριστές δικαστικές υποθέσεις. Δηλαδή, δεν µπορεί να µην υπάρχει µια διαδικασία κάποιας ειδικής
µεταχείρισης από συγκεκριµένους ειδικούς για τα θέµατα του
πόθεν έσχες, παραδείγµατος χάριν, ή τα θέµατα του οικονοµικού
εγκλήµατος ή άλλα θέµατα. Έχει γίνει µια κάποια εξειδίκευση,
αλλά δεν αρκεί.
Όσον αφορά την επιµόρφωση, όταν όλα τρέχουν µε την ταχύτητα αστραπής, οι δηµόσιοι λειτουργοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι
πρέπει να γίνονται γνώστες των θεµάτων και των διαδικασιών,
έτσι ώστε να µπορούν να συµβαδίζουν µε την εποχή µας.
Και, τέλος, η αξιολόγηση σηµαίνει να γίνεται ουσιαστικά και
όχι τυπικά, έτσι ώστε να υπάρχουν ανεξάρτητοι, πραγµατικά ανεξάρτητοι δικαστές.
Όλα αυτά τα θέµατα, προφανώς, αποτελούν αντικείµενο της
σηµερινής πρότασης, της κυβερνητικής. Εµείς πιστεύουµε ότι
είναι επείγουσα ανάγκη η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
να λειτουργεί µε αξιοκρατικό και αποδοτικό τρόπο, µε το καλύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό, µε το βέλτιστο πρόγραµµα σπουδών για τους νέους δικαστές και εισαγγελείς.
Το κράτος δικαίου, δυστυχώς, στη χώρα µας εξακολουθεί
παρά τα βήµατα που έγιναν να είναι ζητούµενο και εδώ θα πρέπει
να υπάρχει, επειδή αφορά µια πραγµατικά ανεξάρτητη εξουσία,
και µια πολύ συγκεκριµένη συναινετική και ουσιαστική µέσα από
συστηµατικό διάλογο, µέσα από τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, κατοχύρωση αυτής της τεράστιας υπόθεσης που αφορά τη
δηµοκρατία µας.
Εµείς ψηφίζουµε την κυβερνητική πρόταση και ελπίζουµε κάποτε το συνολικότερο µεταρρυθµιστικό σχέδιο να συµπεριλάβει
και τους πέντε τοµείς που προανέφερα µε έναν συνεκτικό τρόπο,
έτσι ώστε πραγµατικά να γίνει µια ριζική αλλαγή που θα βοηθήσει
στην πιο γρήγορη αντιµετώπιση αυτών των µεγάλων προβληµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ θερµά τον
κ. Σκανδαλίδη και για την περιεκτικότητα της τοποθέτησής του.
Εδώ ισχύει απόλυτα το «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το
πολύ».
Και συνεχίζουµε µπαίνοντας στον κατάλογο των Βουλευτών
συναδέλφων µε τον κ. Παναγή Καππάτο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Καππάτο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
την οµιλία µου για το νοµοσχέδιο ακούγοντας τον κ. Βελόπουλο,
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τον Αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, θα ήθελα να σταθώ σε ένα σηµείο της αρχής του λόγου του. Είπε: «Δεν υπάρχει δικαιοσύνη».
Είναι βαριά κουβέντα, πολύ βαριά κουβέντα να ακούγεται από
πολιτικό Αρχηγό στην Αίθουσα της δηµοκρατίας, στο σαλόνι της
δηµοκρατίας που είναι το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Οι τρεις άξονες της δηµοκρατίας στη χώρα µας, µία εκ των
τριών πυλώνων της δηµοκρατίας είναι η δικαστική εξουσία, η
ανεξάρτητη δικαστική εξουσία. Δεν µπορεί, λοιπόν, αυτή τη δικαστική εξουσία να έρχεται και να την ισοπεδώνει ουσιαστικά µε
τη φράση αυτή ότι «δεν υπάρχει δικαιοσύνη» ο Αρχηγός, µάλιστα, ενός πολιτικού κόµµατος.
Και έχω δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Δεν µπορεί να ακούγεται διότι έξω στα δικαστήρια είναι ο κόσµος, ο απλός κόσµος,
ο οποίος παλεύει για το προσωπικό του δίκιο, παλεύει για τη δική
του δηµοκρατία στους δικαστές. Και επιτρέψτε µου, επειδή τυγχάνει να είµαι νοµικός και µαχόµενος δικηγόρος τριάντα δύο
χρόνια, να γνωρίζω ότι υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει δικαστικό
σύστηµα, µε όποια, προβλήµατα, αν θέλετε, που υπάρχουν σε
αυτό. Άρα µπορούµε να συζητήσουµε για προβλήµατα, αλλά δεν
µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Νοµίζω ότι ήταν
µια βαριά κουβέντα, η οποία δεν έπρεπε να ακουστεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο µε τον τρόπο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ).
Έρχοµαι στο σηµερινό νοµοσχέδιο και πριν ξεκινήσω πάλι για
το νοµοσχέδιο θα ήθελα να σχολιάσω την τροπολογία, την υποχρεωτικότητα της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο. Για εκείνον που έχει την επιµέλεια ή την
πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή
ή την εποπτεία του ως προς την φοίτησή του προβλέπεται ποινή
φυλάκισης µέχρι δύο έτη και χρηµατική ποινή.
Πρόκειται για ρύθµιση, που επιβάλλεται από µία διπλή αναγκαιότητα: Από τη µία πλευρά, την προστασία του συνόλου του
πληθυσµού από τη διασπορά του κορωνοϊού και από την άλλη,
τη διασφάλιση του δικαιώµατος της πρόσβασης των παιδιών
στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισµούς.
Δεν µιλάµε, εποµένως, για την υποχρέωση µόνο των γονέων
να παρακολουθούν την απρόσκοπτη φοίτηση των παιδιών τους
στο σχολείο. Μιλάµε, ταυτόχρονα, για το δικαίωµα των παιδιών
στην παιδεία, στη µόρφωση και την πρόσβαση στα σχολεία και
τις σχολικές αίθουσες, την κοινωνικοποίησή τους και όχι την αποξένωσή τους από το φυσικό περιβάλλον τους, που µια τέτοια
αποξένωση µόνο προβλήµατα θα προκαλέσει στην ψυχική προσωπικότητα των παιδιών. Είναι ένα δικαίωµα που η οργανωµένη
πολιτεία έχει χρέος να διαφυλάξει και το πράττει µε τη σηµερινή
τροπολογία. Με δεδοµένα τα παραπάνω, δεν βρίσκω κάποια εύλογη ένσταση στο περιεχόµενο της τροπολογίας την οποία και
υποδεχόµαστε θετικά.
Εισέρχοµαι τώρα στο κύριο µέρος της εισήγησής µου, που
αφορά στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όταν το
1994 ιδρυόταν η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και έναν
χρόνο αργότερα υποδεχόταν τους πρώτους σπουδαστές της,
ήταν πραγµατικά µια σπουδαία στιγµή για την οργάνωση και τη
θεσµική λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης. Πώς, άλλωστε,
θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά, όταν η ανάγκη στελέχωσης
του δικαστικού κλάδου απαιτούσε την εκπαίδευση και κατάρτιση
ενός υψηλού επιπέδου δικαστικών λειτουργών; Είναι, µάλιστα, η
ίδια η πραγµατικότητα που επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη λειτουργία της σχολής έως και σήµερα. Είκοσι έξι σειρές σπουδαστών έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
και υπηρετούν ως δικαστικοί λειτουργοί στα δικαστήρια και τις
εισαγγελίες της χώρας.
Την ίδια στιγµή, ένας σηµαντικός αριθµός εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών έχει παρακολουθήσει επιτυχώς µια σειρά επιµορφωτικών σεµιναρίων σε κρίσιµα, επίκαιρα νοµικά ζητήµατα,
αλλά και θεµατικές ευρύτερου ενδιαφέροντος, που εµπίπτουν
στη φύση του δικαστικού λειτουργήµατος. Σήµερα, είκοσι επτά
χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου που έθετε τη σχολή σε λειτουργία, µια σειρά αντικειµενικών δεδοµένων µάς κατευθύνει στο
να ενισχύσουµε τον εκπαιδευτικό και επιµορφωτικό χαρακτήρα
της Σχολής των Δικαστικών Λειτουργών.
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Το πρώτο δεδοµένο αφορά στη λειτουργία του ίδιου του θεσµού της δικαιοσύνης. Οι σηµαντικές καθυστερήσεις κατά τη
διαδικασία απονοµής της, καθώς και τα προβλήµατα που έχουµε
αναδείξει ως παθογένειες και για τα οποία έχουµε κληθεί να νοµοθετήσουµε, δεν αφήνουν περιθώρια αµφιβολιών για τη σηµασία της εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών στην
κατεύθυνση της άµβλυνσης αυτών των δυσλειτουργιών.
Το δεύτερο δεδοµένο συνδέεται µε τις στάσεις που η σύγχρονη ψηφιακή εποχή επιβάλλει στον τρόπο οργάνωσης της δικαιοσύνης. Στο κατώφλι του 2022, την εποχή της τέταρτης
βιοµηχανικής επανάστασης και της ψηφιοποίησης σειράς τοµέων της δηµόσιας διοίκησης, της επαγγελµατικής µας ζωής και
της καθηµερινότητάς µας, είναι προφανές ότι οι συνθήκες ζωής
συγκριτικά µε εκείνες του 1994 διαφέρουν σηµαντικά. Αυτή η
απόσταση δεν µπορεί παρά να επηρεάζει και τον τρόπο οργάνωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Τόσο ο µετασχηµατισµός του τρόπου µε τον οποίο οργανώνεται η κοινωνία
µας, όσο και οι ανάγκες που γεννά η ψηφιακή αλλαγή, υποχρεώνουν τον σύγχρονο δικαστικό λειτουργό να προσαρµοστεί στην
εν λόγω µεταβολή.
Το τρίτο δεδοµένο βρίσκεται σε ευθεία σύνδεση µε τα δύο
προηγούµενα και πρόκειται για την οργάνωση της ίδιας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Η ψηφιακή εποχή που ήδη
διανύουµε, επιβάλλει την κατάρτιση προγραµµάτων σπουδών
προσαρµοσµένων σε εκείνη, αλλά και τον σχεδιασµό ενός σύγχρονου οργανογράµµατος, ικανού να υποστηρίξει τις αυξηµένες
εκπαιδευτικές ανάγκες. Τόσο η διοικητική οργάνωση της σχολής
όσο και η διαδικασία επιλογής εκπαιδευοµένων ή εν ενεργεία λειτουργών προς επιµόρφωση είναι διαστάσεις που το παρόν σχέδιο νόµου επηρεάζει στην κατεύθυνση και τη λογική που µόλις
περιέγραψα.
Η ένταξη χρηµατοδότησης της σχολής στο Ταµείο Ανάκαµψης
και η παρακολούθηση του νοµοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι πρωτοβουλίες, που υιοθετούνται στο σχέδιο νόµου
που ψηφίζουµε σήµερα. Ο εξορθολογισµός, ακόµη, της εξεταστέας ύλης και του εισαγωγικού διαγωνισµού συνολικά, η πρόβλεψη τακτικών υποχρεωτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης για
όλους τους δικαστικούς λειτουργούς µέχρι και το βαθµό του
εφέτη, καθώς και η επέκταση των διεθνών συνεργασιών της σχολής είναι σηµαντικές παρεµβάσεις µε ιδιαίτερη προστιθέµενη
αξία.
Η εισαγωγή, τέλος, της νέας ρύθµισης που αφορά στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού είναι το αποτέλεσµα της συστηµατικής παρακολούθησης των διεθνών και ευρωπαϊκών
καλών πρακτικών. Πρόκειται για µοντέλα, που συστήνουν στους
διδάσκοντες περιγράµµατα και µεθόδους µεγιστοποίησης του
εκπαιδευτικού αποτυπώµατος. Η εµπειρία της πανδηµίας του κορωνοϊού ανέδειξε την αναγκαιότητα ανάπτυξης τέτοιου είδους
προγραµµάτων που µόνο να προσθέσουν µπορούν στην εκπαιδευτική αποστολή της σχολής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω την εισήγησή µου
µε µια αναφορά στην πρόσφατη ψήφιση του νοµοσχεδίου σχετικά µε τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και κάνω αυτή την αναφορά, για να καταδείξω πόσο σηµαντικά
είναι για εµάς η στήριξη και ο εκσυγχρονισµός των εκπαιδευτικών θεσµών, που εντάσσονται στην ευρύτερη λογική των παραγωγικών σχολών. Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των
δικαστικών λειτουργών, ακριβώς όπως εκείνη των επιτελικών
στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, περνά µέσα από τη διαµόρφωση ενός πλήρους συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου οργάνωσης των αντίστοιχων εθνικών σχολών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ.
Στην περίπτωση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
ακολουθούµε το πρόσφατο παράδειγµα επιτυχίας της Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης. Η εξωστρέφεια, οι διεθνείς συνεργασίες,
τα επικαιροποιηµένα προγράµµατα σπουδών και οι αναµορφωµένες διαδικασίες των εισαγωγικών εξετάσεων είναι κοινά χαρα-
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κτηριστικά που επιβεβαιώνουν την πρόθεσή µας να στηρίξουµε
τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισµό των θεσµών της δικαιοσύνης και της δηµόσιας διοίκησης.
Η πρόθεσή µας δεν αποδεικνύεται µόνον στο παρόν σχέδιο
νόµου, αλλά συνολικά µε την παρέµβασή µας σε µια σειρά προβληµάτων που ο θεσµός της δικαιοσύνης αντιµετωπίζει. Οι
τοµές, άλλωστε, για τις οποίες έχουµε ήδη νοµοθετήσει από το
καλοκαίρι του 2019 µέχρι και σήµερα, επιβεβαιώνουν την πρόθεσή µας αυτή.
Από την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και το νόµο για τη διαµεσολάβηση µέχρι τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και το οικογενειακό
δίκαιο,
αντιλαµβανόµαστε
το
εύρος
των
µεταρρυθµίσεων που έχουµε εισαγάγει ως Πλειοψηφία. Το σηµερινό σχέδιο νόµου εντάσσεται, εποµένως, σε µια συνολική φιλοσοφία που έχουµε υιοθετήσει και που επιτρέπει στον
ευαίσθητο θεσµό της δικαιοσύνης να προχωρήσει πολλά βήµατα
µπροστά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καππάτο.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα, θα δώσω τον λόγο στον κ.
Ιωάννη Βρούτση, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μετά από δύο, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσουν πρώτα οι δύο Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μετά από δύο µου είπατε; Νόµιζα ότι θέλατε για δύο λεπτά, συγγνώµη. Μετά από δύο
θα έχουµε θέµα, θα µιλήσει ο Υφυπουργός, συνεννοηθείτε.
Έχω τον κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Καµίνη και µετά
µπορείτε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, µετά από έναν οµιλητή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, από δύο. Θα συµφωνήσουµε. Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Δεν κατάλαβα τι συνεννόηση έγινε,
αλλά επειδή είµαι και στην εξεταστική επιτροπή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα µιλήσετε κανονικά,
κύριε Καµίνη, να ετοιµάζεστε. Μετά τον κ. Παπαηλιού είστε, κανονικά.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό κρίση νοµοσχέδιο
αφορά στην αναµόρφωση ή µάλλον στην τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Από τα επιµέρους στοιχεία, τα οποία συγκροτούν και διαµορφώνουν την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, προκύπτει και το
πρόσωπο του δικαστή που επιδιώκεται να αναδειχθεί, αλλά και
η σχέση του δικαστή µε την εκτελεστική εξουσία κατά την
άσκηση του δικαιοδοτικού έργου του.
Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και η αµεροληψία των
δικαστών είναι κοµβικής σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία
του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας. Η αξιοπιστία της, η
αξιοπιστία των αποφάσεών της και η εξ αυτής εµπιστοσύνη των
πολιτών προς αυτές αποτελούν όρους που πρέπει να ενισχύονται
συνεχώς. Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών αποτελούν τη βάση της δικαστικής ανεξαρτησίας.
Σε αυτό το πλαίσιο οι δικαστικοί λειτουργοί εκτός από υψηλή
νοµική συγκρότηση χρειάζεται να διαθέτουν ευρύτερη παιδεία,
κοινωνικές παραστάσεις, κοινωνική εµπειρία, ανεξαρτησία γνώµης, ανεπτυγµένη κριτική ικανότητα, επίγνωση -όχι απλά γνώσητης κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, αλλά και της διεθνούς
πραγµατικότητας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
κοινωνίας και του σύγχρονου κόσµου.
Οι καταιγιστικές εξελίξεις όσον αφορά την τεχνολογία, τις οικονοµικές αλλαγές στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, τις κοινωνικές διεργασίες και διαµορφώσεις προϋποθέτουν εκ µέρους
των δικαστικών λειτουργών ευρύτητα πνεύµατος, παραστάσεις
της πραγµατικής ζωής, γενικότερες γνώσεις και βέβαια, ανεξάρτητο και ελεύθερο πνεύµα. Οι νοµικές γνώσεις µόνες και η εξειδικευµένη γνώση δεν αρκούν. Η πρόσβαση στη γενική παιδεία
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είναι απαραίτητη. Δεν αρκεί οι δικαστές να είναι ένα είδος τεχνοκρατών της εφαρµογής του δικαίου. Επιπλέον δε, δεν πρέπει να
εργαλειοποιούνται προς την κατεύθυνση της χειραγώγησής τους
από την εκτελεστική εξουσία.
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και επιµόρφωση
των δικαστικών λειτουργών που θα αναπτύσσουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Η λειτουργία της σχολής συνδέεται µε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό αφορά και τις εξετάσεις για την
εισαγωγή σε αυτή, το περιεχόµενο σπουδών, τον τρόπο βαθµολόγησης, ακόµη και τις προϋποθέσεις ένταξης των αποφοίτων
στο δικαστικό σώµα, ή την επιλογή αυτών που θα µετάσχουν στα
προγράµµατα επιµόρφωσης.
Οι παρατηρήσεις των δικαστικών ενώσεων είναι ουσιαστικής
σηµασίας και πρέπει ή έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν, προκειµένου
να υπάρχει διαφανής και δηµοκρατική νοµοθετική διαδικασία,
διαδικασία που από την αρχή της κυβερνητικής νοµοθετικής
πρωτοβουλίας ήταν προβληµατική, αφού οι δικαστικές ενώσεις
είχαν αποκλειστεί από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή.
Η απολύτως αναγκαία και ουσιαστικής σηµασίας για το δικαστικό λειτούργηµα διαρκής επιµόρφωση και αξιολόγηση των λειτουργών της δικαιοσύνης ρυθµίζεται µε το νοµοσχέδιο µε τρόπο
-θα έλεγα- προβληµατικό και ακραία παρεµβατικό για την ανεξαρτησία του θεσµού. Αυτό το γενικότερο πλαίσιο εξειδικεύεται
-ανάλογα ή όχι- µε ρυθµίσεις που άλλες φορές ανταποκρίνονται
στην παραπάνω περιγραφείσα αποστολή του δικαστή και άλλες
όχι.
Ειδικότερα, ενώ αρχικά αυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας
από «0,5» σε «1», ως προς την κατοχή ενός ευρέος φάσµατος
γνώσεων πέραν της στενής νοµικής κατάρτισης, στη συνέχεια
αντικαθίσταται το αντικείµενο της «γενικής παιδείας» µε εκείνο
της «γενικής νοµικής παιδείας». Αυτό προσκρούει στην ανάγκη
διαµόρφωσης δικαστών µε ευρύτερο πεδίο γνώσεων και αντίληψη της πραγµατικής ζωής.
Τίθεται ανώτατο ηλικιακό όριο συµµετοχής στον διαγωνισµό
για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών τα
σαράντα έτη, άκρως προβληµατική διάταξη για πολλούς λόγους.
Αρχικά, αποτελεί κοινό τόπο ότι ο δικαστικός λειτουργός δεν
πρέπει απλά να κατέχει νοµικές γνώσεις, αλλά να έχει εµπειρία
επαγγελµατική και κοινωνική, δηλαδή να έχει αναπτύξει την ικανότητα να διαχειρίζεται περίπλοκες καταστάσεις όχι µόνο από
νοµική άποψη.
Είναι, άλλωστε, γεγονός ότι µάχιµος δικηγόρος µε εµπειρίες
µπορεί να γίνει κάποιος µετά την ηλικία των τριάντα, τριάντα
πέντε ετών, αν συνυπολογιστούν τα αναγκαία έτη σπουδών στη
νοµική σχολή, αλλά και το µεταπτυχιακό στάδιο. Αυτούς τους µάχιµους δικηγόρους µε πολυετή εµπειρία στα δικαστήρια και σε
µία παραγωγική ηλικία αποκλείει αυτή η διάταξη, η οποία βρίσκεται µακριά και από την ευρωπαϊκή πρακτική που καταργεί το ανώτατο όριο και επιβάλλει υψηλότερο κατώτερο όριο εισαγωγής.
Τίθεται ως αυτοτελές προαπαιτούµενο η επιτυχής εξέταση επί
ξένης γλώσσας και µάλιστα, πριν καν αξιολογηθούν οι υποψήφιοι
επί νοµικών θεµάτων. Είναι αυτονόητο ότι οφείλουν οι υποψήφιοι
να γνωρίζουν τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα, αλλά αυτό θα
έπρεπε να αξιολογείται σε δεύτερο στάδιο, δηλαδή µετά την εξέτασή τους σε νοµικά θέµατα.
Αλλάζει ο τρόπος βαθµολόγησης των υποψηφίων και συγκεκριµένα ενισχύεται ο συντελεστής βαρύτητας για την προφορική
εξέταση στο 30% από το 15% που ίσχυε µέχρι σήµερα. Η αλλαγή
αυτή και προβληµατίζει, αλλά και ενισχύει την καχυποψία για την
αναγκαιότητά της. Με αυτή την ποσόστωση δεν ενισχύονται η
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διαφάνεια, η ισότητα και η αντικειµενικότητα, µε συνέπεια τη διαµόρφωση ενός -θα έλεγα- αναξιοκρατικού πλαισίου κατά παράβαση της αρχής της αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία των
εξετάσεων. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες αδικίες, ενστάσεις,
η εν γένει αµφισβήτηση προκύπτουν στις προφορικές εξετάσεις.
Κύριε Υπουργέ, υπό την πίεση των πραγµάτων και των ισχυρών αντιρρήσεων τόσο των δικαστικών ενώσεων, αλλά και του
συνόλου της Αντιπολίτευσης φαίνεται ότι θα κάνετε -γιατί δεν τις
έχουµε δει ακόµη εγγράφως- αλλαγές σε συγκεκριµένες ρυθµίσεις που οδηγούν στη διαµόρφωση ενός προτύπου δικαστή, που
δεν συνάδει µε τις ανάγκες και τα δεδοµένα της εποχής. Πάντως
αυτές οι αλλαγές τις οποίες φαίνεται ότι θα προωθήσετε είναι
καλοδεχούµενες.
Και ένα τελευταίο ως προς τα προγράµµατα επιµόρφωσης για
τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς. Φαίνεται ότι αποσύρεται το πιστοποιητικό ευδόκιµης παρακολούθησης, το οποίο
δεν θα µπαίνει στον υπηρεσιακό φάκελο του δικαστή. Και αυτό
διότι δεν πρέπει να συγχέεται η συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα
επιµόρφωσης µε την αξιολόγηση. Το είχαν προτείνει οι δικαστικές ενώσεις, δεδοµένου, µάλιστα, ότι η αξιολόγηση των δικαστών γίνεται τακτικά, ανά έτος και δεύτερον, ότι η αξιολόγηση
αφορά το δικαιοδοτικό έργο τους. Σε αυτό αναφέρθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών µε επιστολή της, η οποία, µάλιστα,
αναφέρει ότι η συγκεκριµένη διάταξη που προωθούσατε -και φαίνεται ότι θα την αποσύρετε- είναι διάταξη η οποία υπεισέρχεται
και επεµβαίνει στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Συνεπώς θα έλεγα ότι µε αυτές τις αλλαγές, τις οποίες φαίνεται ότι θα προωθήσετε, γίνεται µία βελτίωση των πραγµάτων.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόµη ισχυρές ενστάσεις,
οι οποίες αν εισακούονταν θα µπορούσαν να διαµορφώσουν ένα
υπόδειγµα, ένα πρότυπο δικαστή διαφορετικό από αυτό που
είναι γνωστό µέχρι σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Να ενηµερώσω ότι τώρα θα µιλήσει ο κ. Καµίνης από το Κίνηµα
Αλλαγής, στη συνέχεια ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, µέχρι να καθαριστεί το Βήµα, για
να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, βεβαίως.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να καταθέσουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις -σχετικά έγκαιρα
αυτή τη φορά, αυτό είναι το σηµαντικό- και να σας πω ότι µεταξύ
αυτών είναι και η αλλαγή των ποσοστών που υπάρχουν στη γραπτή και στην προφορική δοκιµασία, που πλέον για να µην είναι
τόσο µεγάλο το ένα ποσοστό, όπως διατυπώθηκε και από τους
συναδέλφους και από τις δικαστικές ενώσεις, αλλά για να έχει
πραγµατικά αξία η προφορική εξέταση, η προφορική διαδικασία,
διαµορφώνονται τα ποσοστά 75% για τα γραπτά και 25% για τα
προφορικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρακαλώ, καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Έλεγα, λοιπόν, ότι µετά τον κ. Καµίνη που θα µιλήσει τώρα, θα
πάρει τον λόγο ο κ. Βρούτσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας. Δεν θέλω να παρεξηγηθείτε
που βάζω δύο µαζί. Ο κ. Χήτας ως οµιλητής έχει µισό χρόνο.
Μετά είναι ο κ. Κούβελας και µετά ο κύριος Υφυπουργός.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Καµίνης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, µετά τον κύριο Υφυπουργό να πάρω τον λόγο εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, κύριε Ξανθόπουλε. Γιατί όχι;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ή µπορείτε να µου δώσετε τον
λόγο, αφού µιλήσει ένας συνάδελφος. Ας µεσολαβήσει συνάδελφος µετά τον κύριο Υπουργό και µετά εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, κύριε Ξανθόπουλε.
Ορίστε, κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Εθνική Σχολή Δικαστών ιδρύθηκε το 1994 από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν µία ακόµη δοµή αριστείας, όπου ο
δόκιµος δικαστής, αφού είχε εισαχθεί µε ένα σύστηµα αξιοκρατικών και αντικειµενικών εξετάσεων, θα λάµβανε όλες εκείνες τις
αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε την επόµενη µέρα να
µπορεί να απονέµει δικαιοσύνη σε κάθε βαθµό και σε κάθε δικαιοδοσία.
Χρειαζόµαστε έναν άρτια εκπαιδευµένο και µε υψηλό αίσθηµα
καθήκοντος δικαστή περισσότερο, θα έλεγα, από ό,τι σε άλλες
χώρες, γιατί στη δική µας χώρα, όπως και σε κάποιες άλλες
ακόµα, ισχύει το σύστηµα του διάχυτου ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων, γεγονός που σηµαίνει ότι ο κάθε δικαστής,
ακόµη και ο πιο αποµακρυσµένος ειρηνοδίκης, έχει το δικαίωµα
να εξετάζει τη συνταγµατικότητα του νόµου και να µην εφαρµόζει το νοµοθετικό κείµενο που έχει µπροστά του αν κρίνει ότι δεν
συµµορφώνεται, δεν συµβαδίζει µε το Σύνταγµα. Αυτή είναι µία
εξαιρετική αρµοδιότητα έκτακτου χαρακτήρα, γιατί εάν εξαντλήσει όλους τους βαθµούς δικαιοδοσίας, οδηγεί ουσιαστικά ή µπορεί να οδηγήσει στη µαταίωση της βούλησης του νοµοθέτη.
Πρέπει, λοιπόν, ο δικαστής ενώπιον του οποίου άγεται οποιαδήποτε υπόθεση να έχει στέρεες νοµικές γνώσεις, τις οποίες
βέβαια δε θα εµπεδώσει µόνο σε ένα πρόγραµµα δεκαέξι µηνών,
αλλά και θα τις εµπλουτίσει στη συνέχεια µε τη διαρκή επιµόρφωση.
Ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολής, παρατηρούµε στο νοµοσχέδιο µια τάση συγκέντρωσης αρµοδιοτήτων
στον γενικό διευθυντή µε µία παράλληλη ενίσχυση των αρµοδιοτήτων των διευθυντών κατάρτισης και επιµόρφωσης που φτάνουν µέχρι και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.
Ως προς τη θεµατική τού εισαγωγικού διαγωνισµού συζήτηση
έχουν προκαλέσει, κυρίως, τρία ζητήµατα: η µείωση του ορίου
ηλικίας για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, η διακριτή εξέταση
της αγγλικής γλώσσας και η επαύξηση του συντελεστή βαρύτητας της προφορικής δοκιµασίας στον τελικό βαθµό του υποψηφίου.
Ως προς τη µείωση του ηλικιακού ορίου από τα σαράντα πέντε
στα σαράντα ένα έτη µετά από τη διενέργεια δύο εισαγωγικών
διαγωνισµών, υπάρχει το επιχείρηµα ότι κάποιος που εισάγεται
στο δικαστικό σώµα στα σαράντα πέντε δεν προλαβαίνει να σταδιοδροµήσει, αφού το όριο ηλικίας βάσει του Συντάγµατος είναι
τα εξήντα επτά έτη. Το ίδιο µπορεί να γίνει και µε τα σαράντα
ένα έτη. Αν µιλούσαµε σε µια άλλη εποχή, όπου ο νέος επιστήµονας, νοµικός η δικηγόρος, είχε απορροφηθεί νωρίτερα στην
αγορά εργασίας, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι πράγµατι αξίζει να µειωθεί το όριο ηλικίας. Όµως, το να το µειώνουµε σήµερα
που συµβαίνει το εντελώς αντίθετο πιστεύω ότι είναι κάτι που
µπορεί να µη συµβαδίζει µε τις ανάγκες της εποχής µας.
Ως προς το ζήτηµα της ξένης γλώσσας, δεν χωρεί καµµία αµφιβολία ότι ένας σύγχρονος δικαστής πρέπει να έχει άριστη
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γνώση, τουλάχιστον, των αγγλικών, για να µπορεί να εµβαθύνει
µε άνεση στη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αλλά και για να έχει τη δυνατότητα µιας επαφής µε τη
σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία και βεβαίως να διευκολύνεται και
στην επικοινωνία του µε τους συναδέλφους του στην Ευρώπη
στο πλαίσιο της EUROJUST ή άλλων συναφών οργανισµών.
Είναι αλήθεια ότι τα προηγούµενα έτη υπήρχε µια κριτική στον
συνυπολογισµό του βαθµού της ξένης γλώσσας στον τελικό
βαθµό στη βάση ότι ο υποψήφιος δεν κρίνεται επακριβώς για τις
νοµικές του γνώσεις. Νοµίζω ότι είναι καιρός πια να απαλλαγούµε από αυτή την αντίληψη. Καλώς, κατά τη γνώµη µου, δίνεται αυτή η προέχουσα θέση στην ξένη γλώσσα. Δεν
δικαιολογείται πια άνθρωποι οι οποίοι ασκούν ένα τόσο υψηλό
λειτούργηµα να µην έχουν άριστη γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον των αγγλικών.
Το στοιχείο στο οποίο θα επιµείνω είναι η προφορική δοκιµασία. Όσον αφορά στην προφορική συνέντευξη που προβλέπεται
και µάλιστα παίρνει ένα αυξηµένο ποσοστό από το 15% στο
30%...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Στο
25%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το άλλαξε πριν από
λίγο ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το είπα
µόλις τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ναι; Ωραία.
Θα έπρεπε, λοιπόν, να έχει αυξηµένες εγγυήσεις, κύριε
Υπουργέ. Ποιες είναι αυτές οι αυξηµένες εγγυήσεις; Όπως έχω
πει ξανά, είναι ο δηµόσιος χαρακτήρας της προφορικής συνέντευξης. Όταν ήµουν στον Συνήγορο του Πολίτη και κατέθεταν
υποψηφιότητες άνθρωποι µε πάρα πολύ υψηλά προσόντα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Έχει
δηµόσιο χαρακτήρα η συνέντευξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Το καταγράφω αυτό, γιατί δεν το είχα
καταλάβει.
Το άλλο που θα πρέπει να εξετάσετε, γιατί και πάλι έχει αυξηµένο συντελεστή σε σχέση µε το παρελθόν, είναι να υπάρχει πιθανόν µια κληρωτίδα από την οποία θα βγαίνουν οι ερωτήσεις.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ τον δηµόσιο χαρακτήρα ως κάτι
βασικό. Να θυµίσω ότι παλιότερα οι εξετάσεις για την εισαγωγή
στο Συµβούλιο της Επικρατείας ήταν δηµόσιες και ήταν µία πάρα
πολύ σηµαντική τελετή, ήταν µία πολύ σοβαρή διαδικασία αυτή
η οποία διεξαγόταν ενώπιον του δικαστηρίου. Γι’ αυτό το Συµβούλιο της Επικρατείας έφτασε στο σηµείο να έχει δικαστικούς
λειτουργούς πολύ υψηλής ποιότητας, έφτασε στο σηµείο να έχει
έναν υψηλό µέσο όρο επάρκειας δικαστικών λειτουργών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι θετικό ότι και ειρηνοδίκες θα αποφοιτούν πια από την
Εθνική Σχολή Δικαστών. Είναι, επίσης, θετικό ότι θεσπίζονται διακριτές κατευθύνσεις στην κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης, καθώς και ότι δίνεται έµφαση πια στην πρακτική άσκηση.
Όµως, ενώ θεσπίζετε τις διακριτές κατευθύνσεις, δεν παρέχεται
επαρκής χρόνος εµβάθυνσης. Μετά το στάδιο της κοινής φάσης,
προβλέπονται µόλις τέσσερις µήνες για την ειδίκευση, όπου ο
ένας µήνας είναι ο Αύγουστος και τρεις µήνες φυσικά δεν επαρκούν.
Τέλος, ανακύπτει ένα ζήτηµα µε την αξιολόγηση των σπουδαστών από τον πρωτοείσακτο βαθµό του βασικού διδάσκοντα, ο
οποίος υποκαθιστά επί της ουσίας όλους εκείνους που έρχονται
να διδάξουν στην Εθνική Σχολή Δικαστών.
Απονευρώνεται ο θεσµός του διδάσκοντα στη σχολή. Δεν νοείται διδασκαλία µαθήµατος χωρίς την αξιολόγησή του από τον
ίδιο τον διδάσκοντα. Αν θεωρείτε ότι ένας διδάσκων, που έχει
λίγες ώρες δεν πρέπει να βαθµολογεί, δώστε του περισσότερες
ώρες ή εκχωρήστε τη διδασκαλία εξ ολοκλήρου στους βασικούς
διδάσκοντες.
Επιπλέον, πουθενά στο άρθρο 27 δεν εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης. Εισάγετε ένα συγκεντρωτικό σύστηµα αξιολό-
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γησης των δόκιµων δικαστών µε µία δόση αυθαιρεσίας, γιατί
υπόκειται στην καλή προαίρεση του βασικού διδάσκοντα.
Θεωρώ, επίσης, θετικό ότι το άρθρο 49 περιγράφει αναλυτικά
τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών στην
Εθνική Σχολή. Καλό θα ήταν να υπάρχει και η πρόβλεψη το µητρώο αυτό να είναι ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα της Σχολής Δικαστών, ώστε να είναι ανά πάσα στιγµή δηµόσια προσβάσιµο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καµίνη.
Ο κύριος Υπουργός έχει κάνει αλλαγή στο ποσοστό κατά τη
διάρκεια της προφορικής εξέτασης.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης και να ετοιµάζεται ο κ.
Χήτας.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου -άλλωστε το επιτρέπει και η ίδια η κοινοβουλευτική διαδικασία- πριν µπω στο περιεχόµενο του πολύ
σηµαντικού αυτού νοµοσχεδίου, που εισάγει η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναφερθώ σε κάτι εξίσου σηµαντικό το οποίο οφείλω ως νησιώτης, ως Αιγαιοπελαγίτης και
ως Κυκλαδίτης Βουλευτής να αναφέρω στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Χθες επετεύχθη στο ECOFIN µία πολύ σηµαντική συµφωνία,
µία συµφωνία η οποία αλλάζει δεδοµένα τα οποία δροµολογούσαν µια πολύ αρνητική εξέλιξη. Και συγκεκριµένα, µε βάση την
εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018 υπήρχε η κατεύθυνση η ευρωπαϊκή οδηγία να περιλαµβάνει µία ενιαία µορφή
στους συντελεστές του ΦΠΑ, ακυρώνοντας και καταργώντας
αυτό που ως εθνική επιτυχία είχε πετύχει ο Κωνσταντίνος Καραµανλής µε την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, το 1992. Αυτή την επιτυχία, η οποία δυστυχώς χάθηκε το
προηγούµενο διάστηµα, κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση, το
Υπουργείο Οικονοµικών, ο Υπουργός Οικονοµικών, η Γενική
Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, η Αθηνά Καλύβα,
µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις να ακυρώσει, να αλλάξει
και από χθες πλέον η νέα αυτή πολιτική συµφωνία σε επίπεδο
ECOFIN τροποποιεί τα δεδοµένα και πλέον ανοίγει ο δρόµος οριστικά και αµετάκλητα µε τη νέα αυτή ευρωπαϊκή συµφωνία στη
δυνατότητα επαναφοράς του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, της Δωδεκανήσου, του βορείου Αιγαίου, των Κυκλάδων,
κάτι που είναι δίκαιο, σωστό, κάτι αναγκαίο. Το είχαµε πει πάρα
πολλές φορές από αυτό εδώ το Βήµα της Βουλής υπερασπιζόµενοι το µέτρο αυτό, το καθεστώς αυτό, το ειδικό καθεστώς του
µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, καθότι το θέµα δεν ήταν
µόνο η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος µέσα από
τον µειωµένο ΦΠΑ, το ειδικό καθεστώς µείωσης κατά 30% των
συντελεστών ΦΠΑ, ήταν και η αντοχή όσον αφορά στο βιοτικό
επίπεδο των κατοίκων, των νησιωτών, που δεν είναι όλοι επιχειρηµατίες. Υπάρχουν εργαζόµενοι, υπάρχουν συνταξιούχοι,
υπάρχουν δηµόσιοι υπάλληλοι των οποίων το βιοτικό επίπεδο
µειώθηκε δυστυχώς µέσα από την αύξηση των συντελεστών
ΦΠΑ, και την κατάργησή τους το 2015.
Μετά τη χθεσινή συµφωνία ανοίγει πλέον ο δρόµος οριστικά
και αµετάκλητα -το επαναλαµβάνω-, εάν και εφόσον η Κυβέρνηση το αποφασίσει, να επανέλθουµε στους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ, στο ειδικό καθεστώς. Εκτιµώ και πιστεύω και
εύχοµαι να µη µείνει κενό γράµµα και η Κυβέρνηση πολύ σύντοµα -καθότι αυτό βρίσκεται σε αναλογία και µε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας- να προχωρήσει στην οριζόντια
εφαρµογή, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, αυτού του εθνικού στόχου που είχαµε πετύχει στο παρελθόν, χάσαµε για ένα διάστηµα
και τώρα πλέον δίνεται οριστικά η δυνατότητα να επανέλθουµε.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα αυτή η συµφωνία, η οποία
περιλαµβάνει µέσα και άλλα στοιχεία για µειωµένο ΦΠΑ στις κατοικίες, κάτι πολύ σηµαντικό για την αναπτυξιακή δυναµική αλλά
και για τον πρωτογενή τοµέα της χώρας µας, όπως κι η θέση της
ελληνικής κυβέρνησης από το 2004 για τα γεωργικά µηχανήµατα
και τον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ και στο βαµβάκι. Αυτό το επίτευγµα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο ήρθε χθες
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ως πολύ θετικό στοιχείο, αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης στο
ECOFIN, είναι κάτι το οποίο αποτελεί πλέον µια ανοιχτή πρόκληση για την ελληνική Κυβέρνηση και τους νησιώτες που περιµένουν την επαναφορά των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ.
Οφείλω δηµόσια να ευχαριστήσω -γιατί όλα αυτά τα χρόνια
έδιναν τη µάχη αυτή και δεν υπέστειλαν ποτέ τη σηµαία της εθνικής αυτής προσπάθειας- την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον περιφερειάρχη, όλους τους δηµάρχους των νησιών του Αιγαίου,
που µαζί δίναµε µάχη όλο αυτό το διάστηµα για να επανέλθει το
ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιό µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ άκουσα µε προσοχή και τους εισηγητές και τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Ας
δούµε όµως τι αφορά. Το νοµοσχέδιο αυτό αφορά την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών της χώρας µας. Είναι σηµαντικό;
Απάντηση: ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό το νοµοσχέδιο; Άκουσα από όλους -και εδώ υπάρχει κοινή συµφωνία- ότι
ένα κράτος δικαίου αποτελεί θεµέλιο της δηµοκρατίας. Όλοι το
είπαν και συµφωνούµε όλοι σε αυτό. Είναι αναγκαία προϋπόθεση
για ένα κράτος δικαίου να έχει καλούς δικαστές. Τι σηµαίνει
καλοί δικαστές; Σηµαίνει υψηλό επίπεδο µόρφωσης, νοµική κατάρτιση, ακεραιότητα, ήθος, ανεξαρτησία, ευθυκρισία και πολλά
άλλα, που θα µπορούσε να προσθέσει κάποιος. Άρα είναι, πάρα
πολύ, σηµαντικός ο τρόπος µε τον οποίο εκπαιδεύονται αυτοί οι
δικαστές στους οποίους επενδύουµε ως πολιτεία για να έχουµε
το στοιχείο του κράτους δικαίου, που είναι συστατικό της δηµοκρατίας µας.
Τι επιχειρεί, λοιπόν, το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο κάνει κάτι
πολύ απλό, αυτονόητο. Η Εθνική Σχολή Δικαστών, που ιδρύθηκε
το 1994 µε βάση το άρθρο 88 παράγραφος 3 του Συντάγµατος,
ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1995. Ήταν πετυχηµένος θεσµός;
Απάντηση: ναι, ήταν πετυχηµένος θεσµός. Λειτούργησε µέχρι
τώρα µε τον τρόπο που λειτούργησε, όµως όπως µε όλους τους
θεσµούς µέσα στην πορεία των ετών δηµιουργούνται κενά, δηµιουργούνται θέµατα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν µέσα από
την ίδια την κοινωνική εξέλιξη και την κοινωνική πραγµατικότητα.
Επιχειρεί, λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης µετά από είκοσι
επτά ολόκληρα χρόνια να έρθει και να κάνει παρέµβαση στην
Εθνική Σχολή Δικαστών, κάτι πολύ σωστό, αυτονόητο, όπως είπα
πριν. Αυτή την Εθνική Σχολή Δικαστών και το νοµοσχέδιο το συγκεκριµένο το έφερε ο ίδιος ο Υπουργός κ. Τσιάρας, το έγραψε
στο γραφείο του; Απάντηση: όχι. Ο πολιτικός προϊστάµενος του
Υπουργείου Δικαιοσύνης έδωσε εντολή στους ίδιους τους δικαστές, που ασχολούνται µε την Εθνική Σχολή Δικαστών επί επτά
ολόκληρους µήνες να επεξεργαστούν το νοµοσχέδιο και µε σεβασµό στην άποψή τους έφερε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
προς ψήφιση στη Βουλή.
Ήταν άτεγκτος, δεν δέχτηκε καµµία αλλαγή; Βεβαίως και όχι.
Είδατε και λίγο πριν τον Υπουργό να καταθέτει νοµοτεχνικές βελτιώσεις και από την επιτροπή που συζητήθηκε το νοµοσχέδιο
µέχρι τώρα πάρα πολλές από τις ενστάσεις και παρατηρήσεις
όλων των κοµµάτων έγιναν δεκτές. Άρα ουσιαστικά έχουµε µία
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που κινείται στην
κατεύθυνση τού να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει αυτόν τον
πολύ σηµαντικό θεσµό της Εθνικής Σχολής Δικαστών και ταυτόχρονα να δέχεται παρατηρήσεις οι οποίες ακούστηκαν από τις
πτέρυγες της Βουλής, όπως επιβάλλει η δηµοκρατική διαδικασία
και ο δηµοκρατικός διάλογος και να τις υιοθετεί. Έχουµε λοιπόν
ένα καλό νοµοσχέδιο που αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό που θέλουµε όλοι: στη δηµιουργία καλών δικαστών.
Μπαίνει ένα ερώτηµα: Ποιοι θα διοικούν αυτή την Εθνική
Σχολή Δικαστών; Είναι άνθρωποι που επιλέγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή η εκάστοτε κυβέρνηση; Απάντηση: όχι. Το διοικητικό
συµβούλιο, όπως αποτυπώνεται εδώ στον νόµο, είναι καθαρά θεσµικό. Οι θέσεις όλων αυτών οι οποίοι θα είναι στη διοίκηση του
εθνικού κέντρου των δικαστών είναι άτοµα τα οποία είναι υψηλού
κύρους, αδιαµφισβήτητου κύρους και είναι και θεσµικοί όσον
αφορά τον χώρο της δικαιοσύνης. Είναι παραδείγµατος χάριν ο
πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι δικαστικοί υψηλού κύρους, οι οποίοι έρχονται µε
βάση τον νόµο και µπαίνουν στη διαδικασία να ενταχθούν στο δι-
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οικητικό συµβούλιο, όπως προβλέπει ο νόµος, και αυτοί θα αποφασίζουν για το µέλλον, την προοπτική και τα προβλήµατα της
Εθνικής Σχολής.
Με λίγα λόγια, τι επιχειρεί το νοµοσχέδιο; Δύο πράγµατα. Σε
έναν πετυχηµένο θεσµό -στο οποίο συµφωνούµε όλοι- από το
1994-1995 που λειτούργησε, µετά από είκοσι επτά χρόνια κρίνεται πλέον η ανάγκη αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Είκοσι επτά ολόκληρα χρόνια κύλησαν και
πλέον έρχεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
κρίνει ότι πρέπει να αλλάξουν ορισµένα πράγµατα µετά από εισήγηση των ίδιων των δικαστών και εισάγει διατάξεις µέσα από
τις οποίες, πρώτον, βελτιώνεται το επίπεδο σπουδών -συµφωνούµε όλοι σε αυτό- και δεύτερον, καθίσταται υποχρεωτική η συνεχής επιµόρφωση.
Κι εδώ εγείρεται ένα ερώτηµα: Πόσες φορές σε αυτήν την Αίθουσα για άλλα πράγµατα έχουµε πει ότι χρειάζεται συνεχής επιµόρφωση;
Είναι κανείς πλέον να πάρει θέση ότι µετά την αποφοίτησή του
από το πανεπιστήµιο ή από µία σχολή, που κάνει το µεταπτυχιακό
του, τελειώνουν όλα; Όλοι οι χώροι οι επαγγελµατικοί της χώρας
µας, συνεχώς, επιµορφώνονται είτε θεσµικά είτε ατοµικά ο καθένας, µέσα από την ενασχόλησή του µε το επάγγελµά του και
τη συνεχή εκµάθηση και εµβάθυνση των γνώσεων των επιστηµονικών του επαγγέλµατος που ασκεί. Δεν γίνεται χωρίς συνεχή
επιµόρφωση πλέον στο παγκόσµιο περιβάλλον, το ανταγωνιστικό, που ζούµε.
Άρα, το νοµοσχέδιο αυτό, ακριβώς αυτό επιχειρεί και νοµίζω
ότι οι ενστάσεις που ακούγονται σήµερα, µέχρι το τέλος της διαδικασίας ψηφοφορίας πρέπει να αρθούν. Διότι δεν άκουσα κριτική ουσιαστική που να αµφισβητεί το νοµοσχέδιο την ουσία του
και το περιεχόµενό του. Στην κριτική η οποία ακούστηκε, οι περισσότερες αιτιάσεις, ήταν σε ζητήµατα που δεν αφορούν το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο αυτό πρέπει να το αξιολογήσουµε στο
περιεχόµενό του, εάν και εφόσον αναβαθµίζει τις σπουδές των
δικαστών, εάν και εφόσον είµαστε ή όχι σύµφωνοι µε τη συνεχή
επιµόρφωση των δικαστών. Αυτό είναι το ζητούµενο και δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος που να είπε από τους εισηγητές ή από
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ότι δεν συµφωνεί.
Εκτιµώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που
είναι το ζητούµενο για να έχουµε καλούς δικαστές, αδέκαστους
δικαστές, δικαστές οι οποίοι θα αποφοιτούν από την Εθνική
Σχολή και θα είναι και ανεξάρτητοι και πιο πλούσιοι σε γνώσεις
και, ταυτόχρονα, θα επιµορφώνονται συνεχώς, για να ασκήσουν
την επόµενη ηµέρα τον πολύ κρίσιµο και σηµαντικό ρόλο της δικαιοσύνης, µια δικαιοσύνη που –επαναλαµβάνω-είναι ένας από
τους τρεις πυλώνες της δηµοκρατίας µας και που σε αυτήν την
Αίθουσα –συµφωνούµε όλοι- ότι πρέπει να την εµπλουτίσουµε,
να τη δυναµώνουµε και µε αυτήν τη διάσταση του κράτους δικαίου.
Τα περισσότερα από τα οποία εξειδικεύουν το νοµοσχέδιο τα
είπε πολύ αναλυτικά και πολύ εµπεριστατωµένα ο εισηγητής µας
ο κ. Γιάννης Λαµπρόπουλος, ο οποίος περιέγραψε µε ακρίβεια
όλες τις πτυχές της συγκεκριµένης διαδικασίας.
Άρα, στο κλείσιµο αυτής της διαδικασίας, πιστεύω και εύχοµαι
να πρυτανεύσει η λογική, να πρυτανεύσει η θετική πλευρά πάνω
στο νοµοσχέδιο και να ψηφιστεί από όλα τα κόµµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Και έζησαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα», κύριε Βρούτση.
Ωραία τα είπατε. Σαν παραµύθι ακούστηκε. Ήρθε η ώρα να τα
φτιάξουµε όλα, θα τα κάνουµε όλα. Αυτά που δεν πετύχατε σαράντα επτά, σαράντα οκτώ χρόνια που κυβερνάτε αυτή τη χώρα,
θα τα κάνετε σήµερα µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Κύριε Υπουργέ και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θέλω να
κάνω µια µικρή αναφορά ότι κάπου, κάποιος εδώ, πριν από λίγο,
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ένας Βουλευτής σας, κάτι είπε, µετά την οµιλία του Προέδρου
της Ελληνικής Λύσης. Είπε ότι δεν επιτρέπεται να ακούγεται από
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Οµάδας να λέµε ότι ο κόσµος δεν
έχει εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη κ.λπ.». Τι σας πειράζει εσάς,
δηλαδή; Που λέµε την αλήθεια; Δεν έχετε µάθει να ακούτε την
αλήθεια; Δεν ξέρετε τι επικρατεί εκεί έξω;
Το αντίθετο. Ένας πολιτικός Αρχηγός οφείλει να λέει την αλήθεια στους Έλληνες. Εσείς δηλαδή είστε υπερήφανοι για την εικόνα της ελληνικής δικαιοσύνης;
Αυτά που είπε, λοιπόν, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν ισχύουν;
Δεν το ξέρετε; Τώρα το ακούτε, πρώτη φορά; Βγείτε έξω, κάντε
µια δηµοσκόπηση εκεί έξω, αλλά κανονική δηµοσκόπηση, όχι σαν
αυτές τις δικές σας, που έβγαζε τον τρίτο του ΠΑΣΟΚ πρώτο και
όλα αυτά τα µυστήρια που κάνετε. Κανονική δηµοσκόπηση. Μια
σφυγµοµέτρηση και ρωτήστε τον κόσµο ποια είναι η άποψή του.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Τσιάρα, πρέπει να γνωρίζετε ότι πετυχηµένος Υπουργός δεν είναι αυτός που παράγει πολλούς νόµους, είναι αυτός που εκτελεί ορθά και αποτελεσµατικά τους
νόµους. Εντάξει, για το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης τα
έχουµε πει εκατό φορές ότι χρήζει ολικής µεταρρύθµισης.
Κάντε, λοιπόν, αυτή τη σφυγµοµέτρηση που σας είπα και δείτε
ποια είναι η άποψη του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών,
για την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτά περιέγραψε ο Κυριάκος Βελόπουλος προηγουµένως, απλά πράγµατα, αυτά που ισχύουν.
Κύριε Τσιάρα και κύριε Κώτσηρα, δύο-τρία σχόλια, για να πάω
σε κάποια άλλα θέµατα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που δίνει υπερβολικές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Εσείς τοποθετείτε τον γενικό διευθυντή, εσείς τοποθετείτε τον
διευθυντή οικονοµικού προγραµµατισµού, τους διευθυντές κατάρτισης, τους διευθυντές επιµόρφωσης, όλους. Με τι κριτήρια,
βέβαια, δεν µας είπατε ότι τους τοποθετείτε.
Φέρνετε νοµοσχέδια και µας κάνετε να αναρωτιόµαστε –πολλές φορές το έχουµε πει αυτό- …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: … αν έχουµε να κάνουµε µε νοµοθέτες ή µε φωτογράφους, γιατί τα περισσότερα που κάνετε είναι
φωτογραφικά. Αυτό κάνετε.
Λέτε, µεταξύ άλλων, στο 9 άρθρο, ότι ανάµεσα στις αρµοδιότητες του γενικού διευθυντή, που εσείς τοποθετείτε, είναι η δυνατότητα απαλλαγής εγκαλούµενη από πειθαρχική ποινή. Γιατί;
Γιατί τέτοιες εξουσίες;
Στο άρθρο 20 αυξάνετε τον συντελεστή της προφορικής δοκιµασίας. Καταλήξαµε τελικά στο 75-25. Είχαµε πάει στο 20-80,
70-30 και τα λοιπά. Ο καθένας από εδώ καταλαβαίνει για ποιον
λόγο το κάνετε. Βάζετε τον υποκειµενικό παράγοντα βαθιά στο
παιχνίδι. Ο υποκειµενικός παράγοντας. Θεωρία, εντάξει.
Άρθρο 17. Αλλάζετε το όριο ηλικίας των υποψηφίων και το ρίχνετε από τα σαράντα πέντε στα σαράντα. Να ρωτήσω κάτι;
Ένας ο οποίος είναι σαράντα ενός ετών δεν µπορεί να γίνει δικαστής; Δεν ψάχνουµε για αθλητές, δικαστές ψάχνουµε. Εν πάση
περιπτώσει, τα ανέλυσε ο Αντώνης Μυλωνάκης πάρα πολύ καλά
πριν.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω δυο, τρία σχόλια σε κάποια θέµατα επικαιρότητας. Γιατί, δυστυχώς, αυτή την εποχή, κύριοι
Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι, βλέπουµε την πατρίδα µας
πραγµατικά να δοκιµάζεται αφού βλέπουµε, τουλάχιστον στο
κοµµάτι της πανδηµίας –πανδηµία, οικονοµία, δύο βασικά θέµατα- να έχετε αποτύχει παταγωδώς και θα σας εξηγήσουµε
γιατί.
Χθες βρέθηκα σε ένα τηλεοπτικό πάνελ –σπάνιο αυτό, αλλά
µας δίνουν και τον λόγο πού και πού να µιλάµε- µε έναν Βουλευτή σας, πρώην Υπουργό, τον κ. Καράογλου. Χθες, λοιπόν, την
ώρα της εκποµπής εγώ ανατρίχιασα. Χωρίς να τον ρωτήσει κανείς, µίλησε ο ίδιος –διευκρινίζοντας ότι δεν εκφράζει, λέει, την
Κυβέρνηση, τη Νέα Δηµοκρατία, εκφράζει προσωπική άποψηγια όλους, από τα βρέφη µέχρι τους ενενήντα πέντε, εκατό χρόνων, για υποχρεωτικό εµβολιασµό». Τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού για όλους τους πολίτες.
Προφανώς και ο άνθρωπος δεν εξέφραζε την προσωπική
άποψη µόνο, όπως λέει. Λειτούργησε ως πολιτικός λαγός. Βγείτε
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δυο-τρεις να το πείτε και σιγά-σιγά να έρθουν εξελίξεις. Ανατριχιαστικό, µην πω φασιστικό. Ανατριχιαστικό, πραγµατικά.
Υπάρχει ένας εδώ µέσα, κύριε Υπουργέ, να βάλουµε τη λογική
λίγο να δουλέψει, είστε λογικός άνθρωπος, και οι δύο Υπουργοί
και οι συνάδελφοι. Τα κρούσµατα αυξάνονται κατακόρυφα. Ναι;
Ναι. Μάλιστα. Οι εµβολιασµένοι που είναι πάρα πολλοί –70% περίπου- και κολλάνε και µεταδίδουν. Γιατί δεν παίρνουµε και κάποια µέτρα για όλους και για αυτούς; Τι µέτρα εννοούµε; Μάσκα,
παντού. Τήρηση αποστάσεων. Δεν ισχύουν αυτά για τους εµβολιασµένους; Αποφυγή συνωστισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους,
µπαρ, κλαµπ, κ.λπ.. Εβδοµαδιαία τεστ δεν πρέπει να κάνουν
αυτοί οι άνθρωποι; Δηλαδή, εάν κολλήσουν οι εµβολιασµένοι και
έρθετε εδώ, δεν θα κολλήσετε και τους υπόλοιπους; Δεν πρέπει
να ελέγχονται αυτοί οι άνθρωποι;
Άρα, τι αποδεικνύεται; Ότι δεν σας ενδιαφέρει η προστασία
των πολιτών. Όχι. Σας ενδιαφέρει η τιµωρία των υπολοίπων. Αυτό
σας ενδιαφέρει. Γιατί αν ήσασταν λογικοί άνθρωποι…
Ο αριθµός των µαθητών στις τάξεις δεν έχει περιοριστεί. Δεν
έχει αλλάξει αυτό. Μέσα µαζικής µεταφοράς: της τρελής γίνεται.
Ακόµη περιµένουµε τις µελέτες του κ. Μητσοτάκη να µας πει ότι
δεν κολλάµε στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Άρα, λοιπόν, τίποτε από αυτά δεν έχετε κάνει. Άρα τα κρούσµατα αυξάνονται….
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω ένα κοµµάτι της δευτερολογίας µου και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Έχετε τις επτά χιλιάδες υγειονοµικούς στον τέταρτο µήνα αναστολής. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Και για ποιο σύστηµα
υγείας µιλάµε µε τόσο προσωπικό σε αναστολή; Είµαστε σε πόλεµο και στέλνετε τους πολεµιστές στα σπίτια τους; Αναβάλλονται χειρουργεία καθηµερινά. Το προσωπικό δεν φτάνει! Δεν τα
ξέρετε αυτά, δεν τα βλέπετε; Όσο δεν θέλετε να βλέπετε το πρόβληµα κατάµατα, αυτό θα µεγαλώνει.
Στοιχεία, θέλετε αριθµούς; Τη Δευτέρα, κύριε Πρόεδρε, η Γαλλία είχε εκατόν ενενήντα δύο θανάτους από επιπλοκές του κορωνοϊού, η Ελλάδα είχε εκατόν δεκαέξι. Η Γαλλία έχει εξήντα
επτά εκατοµµύρια κόσµο, εµείς δέκα-έντεκα εκατοµµύρια. Πώς
γίνεται αυτό; Τι δεν κάνουµε καλά; Σε ποσοστό 70% εµβολιασµένοι στη Γαλλία, 66%-67% στην Ελλάδα. Ίδιοι οι αριθµοί. Εξαπλάσιο πληθυσµό η Γαλλία, σχεδόν ίδιους θανάτους εµείς. Γιατί;
Πώς γίνεται αυτό εξηγήστε µας. Πώς γίνεται στη Γερµανία που
είναι πλήρως εµβολιασµένοι σε ποσοστό 68%;
Στην Ελλάδα ίδιο ποσοστό περίπου. Γιατί στη Γερµανία είχαν
τη Δευτέρα, χθες, 1,38 θανάτους ανά εκατοµµύριο και εµείς είχαµε έντεκα; Πώς γίνεται αυτό; Εξηγήστε µας. Κάτι δεν πάει
καλά.
Κι επειδή άκουσα και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο πάλι,
προσέξτε λίγο και στο κοµµάτι της πανδηµίας και στο κοµµάτι
της οικονοµίας. Μην εµπαίζετε τον κόσµο. Περνάει δύσκολα ο
κόσµος εκεί έξω. Μην τον τρελαίνετε. Σας ακούει και χάνει τα λογικά του ότι τα κάνετε καλά, ότι πάνε όλα τέλεια, ότι η οικονοµία
ανακάµπτει.
Θριαµβολογούµε. Ακούω τον Άδωνι χθες δεξιά και αριστερά
«Θρίαµβος της οικονοµίας», «Ανάπτυξη», «Αύξηση του ΑΕΠ»,
«Μείωση της ανεργίας». Σας ακούει ο κόσµος. Τι είναι αυτά που
κάνετε; Παίζετε µε τα νούµερα. Βιάζετε τη λογική του κόσµου.
Πανηγυρίζετε για άλλη µια φορά. Μας λέτε για το ΑΕΠ. Ποιο
ΑΕΠ; Αύξηση 13,4%, λέτε, του ΑΕΠ. Με δανεικά 43,3 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή τι κάναµε; Δανειστήκαµε 43,3 δισεκατοµµύρια, τα
ρίξαµε και αυξήσαµε το ΑΕΠ 13,4%.
Το ΑΕΠ µας όµως, κύριε Τσιάρα, το 2020-2021 θα είναι κατά 5
δισεκατοµµύρια χαµηλότερο από το 2019. Άρα τι πανηγυρίζετε;
Πάλι πιο κάτω θα είµαστε. Το εµπορικό έλλειµµα έχει αυξηθεί,
έχει εκτοξευθεί. Λέτε αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Ναι, αλλά υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές και υπάρχει τεράστια διαφορά εµπορικού ελλείµµατος. Πείτε τα στον κόσµο. Πού ζείτε;
Δεν το έχω µαζί µου να σας το δείξω τώρα. Μου ήρθε το ρεύµα
και το αέριο. Πλήρωνα περίπου 100 ευρώ τον µήνα. Μου ήρθε
308 ευρώ. Τα έχω εκεί, θα σας τα δείξω τώρα. Και µου ήρθε και
το αέριο χθες 290 ευρώ από 80 ευρώ. Εγώ µπορώ να τα πλη-
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ρώσω όµως. Ο κόσµος εκεί έξω τι θα κάνει;
Αύξηση 400% στα φυτικά λιπαρά, λάδια και τα λοιπά. Αυτά που
πάει να ψωνίσει κάθε µέρα ο µεροκαµατιάρης σας λέω. Αύξηση
50%-60% στα δηµητριακά, 50% στα υλικά συσκευασίας, 18% στη
ζάχαρη, 120% στα ενοίκια και στο ηλεκτρικό ρεύµα. Το καταλαβαίνετε; Πού ζείτε; Μαζέψτε τους Υπουργούς σας, να µην βγαίνουν και πανηγυρίζουν για οικονοµικό θρίαµβο. Μαζέψτε τους οι
πιο λογικοί εδώ µέσα τουλάχιστον.
Το κόστος παραγωγής από το ρεύµα που πληρώνουµε τώρα
είναι 240 ευρώ, όταν το κόστος παραγωγής από λιγνίτη είναι 120
ευρώ, τα µισά. Όχι! Να κλείσουν οι λιγνίτες! Θα τα πούµε αύριο
αυτά στο νοµοσχέδιο για τους λιγνίτες. Μια µικρή βιοµηχανία,
µια µικροµεσαία βιοµηχανία πλήρωνε 19.000 ευρώ ρεύµα και
πληρώνει 47.000 ευρώ. Πείτε µου πώς να αντέξει αυτός ο άνθρωπος. Πώς να αντέξει και να γίνει ανταγωνιστικός; Πείτε µου λίγο
εσείς. Και όλα αυτά στα Πρακτικά.
Ερώτηση: Μα, είστε Αντιπολίτευση, λέτε, λέτε. Μέτρα και προτάσεις. Σας τα έχουµε πει εκατό φορές.
Πάνω σε αυτά και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Μείωση φόρων και
ΦΠΑ έχουµε πει εκατό φορές στα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιµα και την ενέργεια. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Κάτω τα χέρια από λιγνίτες, τώρα που είµαστε µέσα στο κέντρο
της θύελλας της ενεργειακής κρίσης.
Είναι άδικο το κράτος να εισπράττει, κύριε Τσιάρα, αυξηµένους φόρους από τις αυξηµένες τιµές στα είδη πρώτης ανάγκης.
Τι έχουµε πει; Όταν αυτό, ξαναλέω, κάνει 10 ευρώ και το κράτος
εισπράττει 24%, δηλαδή 2,4 ευρώ, όταν θα κάνει 15 ευρώ αυτό
-που κάνει 15 ευρώ- αυτό που εισπράττει το κράτος είναι 3,6
ευρώ. Γιατί; Να συνεχίσει το κράτος να εισπράττει 2,4 ευρώ. Άρα
µειώνω τους φόρους, δεν χάνει το κράτος, θα εισπράττει ό,τι εισέπραττε µέχρι τώρα και θα ρίξει την τιµή του προϊόντος είτε
είναι καύσιµο είτε είναι ενέργεια είτε είναι γάλα είτε είναι κρέας
είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν το καταλαβαίνετε;
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά. Δεν µας ενδιαφέρει
η καταστροφή σας, γιατί εκεί οδεύετε. Όταν η κάθε κυβέρνηση
χάνει την επαφή της µε τον λαό, µε τους Έλληνες πολίτες, δεν
έχει ιδέα τι γίνεται εκεί έξω -οι Βουλευτές ξέρετε τι γίνεται εκεί
έξω, γιατί γυρνάτε στις περιοχές σας όπως γυρνάµε κι εµείς- θα
την πληρώσετε πολιτικά εσείς και θα ψάχνετε την ψήφο σας.
Εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές δεν θα ξαναδείτε ούτε στα καλύτερα όνειρά σας.
Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η καταστροφή των Ελλήνων,
γιατί τελικά πάλι οι Έλληνες θα πληρώσουν τα δικά σας λάθη και
τις δικές σας εγκληµατικές πολιτικές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Δηµήτριος Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία, µετά ο Υφυπουργός και µετά η κ. Ράπτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς αποτελεί µια
ακόµη πραγµατική µεταρρύθµιση στον χώρο της δικαιοσύνης.
Μάλιστα είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι από την πλειονότητα των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν συµµερίζονται αυτήν
την άποψη και εισέβαλαν θετικά στη συζήτηση που έχει προηγηθεί µέχρι τώρα.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο εδώ και δυόµισι χρόνια θέτουν
τις βάσεις για να πετύχουµε το διπλό στοίχηµα που βάλαµε από
την πρώτη στιγµή. Από τη µία, να περιφρουρηθεί και να ενισχυθεί
η ασφάλεια δικαίου και από την άλλη, να βελτιωθεί η ποιότητα
και να έχουµε επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Είναι αλήθεια ότι η πανδηµία επηρέασε τη λειτουργία των δικαστηρίων όσο καµµία άλλη δηµόσια λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά,
η Ελλάδα παύει σιγά-σιγά να είναι ουραγός της Ευρώπης µε δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος µας για την καθυστέρηση ως προς την έκδοση αποφάσεων από τα δικαστήριά µας
και βελτιώνουµε τη θέση µας µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις
που γίνονται εδώ και δύο χρόνια. Όµως παραµένουµε δυστυχώς
στην τελευταία θέση ή περίπου στην τελευταία θέση στο ζήτηµα
της διαρκούς κατάρτισης των δικαστών µας.
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Το κλίµα αυτό αλλάζει επίσης µε τις συνεχείς βαθιές τοµές που
γίνονται στον χώρο της δικαιοσύνης. Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει τις σηµαντικές παρεµβάσεις που γίνονται τα τελευταία
δύο χρόνια και απολαµβάνουν της εµπιστοσύνης του δικαστικού
κόσµου, των δικαστικών υπαλλήλων, των δικηγόρων και τελικά,
των ίδιων των πολιτών.
Είχαµε τη διαµεσολάβηση, τον θεσµό που καθιερώθηκε, τον
νέο κώδικα για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τους νέους ποινικούς κώδικες, τον νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, παρεµβάσεις στον Αστικό Κώδικα και στα
ζητήµατα του Οικογενειακού Δικαίου. Φυσικά υπάρχουν και άλλα
τα οποία πρέπει να γίνουν για τους δικαστικούς υπαλλήλους,
ώστε να αποδώσουν και αυτοί ακόµη καλύτερα στο σηµαντικό
έργο που έχουν να φέρουν σε πέρας.
Όµως σήµερα το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε κάνει καίριες
παρεµβάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών µετά από πολλά χρόνια, όπου δεν είχαν αλλάξει τα πράγµατα στο µεταξύ. Οι ίδιοι οι
φορείς, ο διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών παρουσίασαν στην επιτροπή τους λόγους για τους οποίους είναι επιβεβληµένες αυτές οι αλλαγές τις οποίες συζητάµε.
Μεγάλα προβλήµατα, καταστάσεις οι οποίες δεν προσιδιάζουν
µε το κλίµα της εποχής, την ψηφιακή εποχή ούτε βέβαια και στο
δικαιικό µας σύστηµα ή το σύστηµα µιας σύγχρονης ευρωπαϊκής
χώρας, όπως είµαστε πλέον στον χάρτη αυτό.
Συνεπώς η ανάγκη εκσυγχρονισµού της Σχολής Δικαστών είναι
κοινός τόπος. Και βέβαια, όλοι µας αντιλαµβανόµαστε ότι όσο
περισσότερο το νοµικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλάζει τόσο
πιο προσεκτικοί, σε µεγαλύτερη εγρήγορση πρέπει να βρισκόµαστε, σε σχέση µε τέτοιου είδους αλλαγές.
Έχει παράδοση η Σχολή Δικαστών. Το ’94 ιδρύθηκε βάσει του
άρθρου 88 του Συντάγµατος, από το ’95 λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζει µέχρι και σήµερα να είναι η µήτρα από όπου
έχουν προέλθει σπουδαίοι δικαστικοί λειτουργοί που κοσµούν
τις δικαστικές έδρες όλης της χώρας.
Όµως η δικαστική εκπαίδευση δεν πρέπει να σταµατήσει, δεν
µπορεί να σταµατήσει, πρέπει να έχει ως διαρκή στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης µε ικανούς δικαστές, µε υψηλό πολιτειακό κύρος, µε απαραίτητες γνώσεις και αυτό είναι αδήριτη
ανάγκη της κοινωνίας µας.
Η παρουσία δικαστών µε σύγχρονη σκέψη, µε ανεξαρτησία
γνώµης, µε γνώση και αντίληψη της κοινωνικής πραγµατικότητας, γνώση και αντίληψη του οικονοµικού περιβάλλοντος, όχι
µόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού, είναι τα ελάχιστα
τα οποία σήµερα έχει γίνει δεκτό πως πρέπει να διαθέτει ο Έλληνας δικαστής.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτήν τη λογική, σε αυτήν την
κατεύθυνση, ενισχύουµε τη σχολή και τη λειτουργία της, επιδιώκοντας άριστη κατάρτιση και διαρκή επιµόρφωση. Είναι µια ξεχωριστή µεταρρύθµιση και τοµή που επέρχεται.
Έτσι λοιπόν, µε όρους σύγχρονους, επιλέγονται, καταρτίζονται και αξιολογούνται, και µε κανόνες σύγχρονους, οι απόφοιτοι
που πρόκειται να στελεχώσουν τα δικαστήρια της χώρας µας στη
συνέχεια. Η σχολή θα συνεργάζεται διαρκώς µε φορείς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα, µε φορείς τέτοιους, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, µακριά από τη λογική της στείρας αποστήθισης,
όπως ακούστηκε από συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Συµµετέχει επίσης σε πολλά ευρωπαϊκά προγράµµατα κατάρτισης, αλλά συνεργάζεται και µε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα, µε διεθνείς
οργανισµούς, µε διεθνή δικαστήρια.
Συνεπώς αναβαθµίζεται, εκσυγχρονίζεται και λειτουργεί πλέον
στο σύγχρονο περιβάλλον, το διεθνές και όχι µόνο το ελληνικό.
Ακόµη και η υποστήριξή της από το Ταµείο Ανάκαµψης έχει επιτευχθεί, πέραν από την ενίσχυση που θα έχει από τον τακτικό
προϋπολογισµό, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο.
Η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των οργάνων της σχολής, δηλαδή του διοικητικού συµβουλίου, του γενικού διευθυντή, των διευθυντών κατάρτισης όλων των τοµέων είναι κάτι το οποίο
προβλέπεται και ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην παρακολούθηση
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του νοµοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της
νοµολογίας του δικαστηρίου της και του Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Πρώτη φορά καθιερώνεται και λειτουργεί η κατεύθυνση των
ειρηνοδικών, γεγονός πολύ σηµαντικό, δεδοµένου ότι και η ύλη
αλλά και το οικονοµικό αντικείµενο αυτών των δικαστηρίων έχει
διευρυνθεί, όπως ξέρουµε. Θα δηµοσιεύεται πλέον έγκαιρα η
προκήρυξη του διαγωνισµού, έτσι ώστε να µην υπάρχει αβεβαιότητα ανάµεσα στους υποψήφιους ούτε καθυστερήσεις.
Η γραπτή εξέταση θα έχει συντελεστή βαρύτητας 75%, όπως
διαµορφώνεται τελικά, και η προφορική δοκιµασία 25%. Δίνεται,
λοιπόν, επιπλέον αξία και ορθώς γίνεται αυτό.
Η πρακτική άσκηση, στην οποία βέβαια όλοι µας αντιλαµβανόµαστε ότι πρέπει να αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία, θα γίνεται εξ
ολοκλήρου στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Εδώ, σ’ αυτό το σηµείο, θα πρέπει να σηµειώσω, κύριε
Υπουργέ, ότι δίνεται σηµασία στη διαδικασία της διαβούλευσης
αλλά και στις συζητήσεις των αρµόδιων επιτροπών. Αυτό αποτελεί µια πολύ καλή πρακτική, που την ακολουθείτε συστηµατικά,
και αυτό εδώ µόνο σε καλή νοµοθέτηση µπορεί να αποδώσει. Άλλωστε για εµάς, για την Κυβέρνησή µας, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες δεν είναι στατικές, τυπικές διαδικασίες, αλλά είναι
απολύτως ουσιαστικές. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο σας άκουσε,
αξιολόγησε, παρενέβη, και στο ζήτηµα της πρακτικής άσκησης
και στον τόπο που αυτή θα γίνεται µετά την εκπαίδευση στη
σχολή αλλά και ως προς τον συντελεστή βαρύτητας γραπτής και
προφορικής διαδικασίας.
Έτσι καταλήγουµε σε ένα νοµοθέτηµα το οποίο είναι ακόµη
ευρύτερης αποδοχής από το Σώµα. Μακριά από εγωισµούς, µακριά από πολιτικά γινάτια, είστε το Υπουργείο και η πολιτική ηγεσία που αναζητείτε και βρίσκετε λύσεις στα θέµατα.
Η επίδοση των εκπαιδευόµενων θα αξιολογείται από τους εκπαιδευτές µε βάση την εργασία και την προσωπικότητα. Προστίθεται και η ψυχιατρική διερεύνηση της προσωπικότητάς τους,
που θα πραγµατοποιείται δύο φορές, κάτι το οποίο έχει κριθεί
αναγκαίο και είναι µια διεθνής πρακτική. Πολύ σηµαντικό όµως
είναι ότι συνεχιζόµενη κατάρτιση προβλέπεται επιπλέον και για
τους ίδιους τους εκπαιδευτές, για το διδακτικό προσωπικό. Αυτή
είναι µια καλή διεθνής πρακτική. Εφαρµόζεται σε χώρες όπου
διαθέτουν υψηλό νοµικό πολιτισµό αλλά και σε διεθνείς οργανισµούς.
Από τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γίνεται αντιληπτό ότι βασικός στόχος µας είναι η αλλαγή κουλτούρας του
δικαστικού περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος εργασίας του λειτουργήµατος αυτού, µέσα από ένα σύγχρονο µοντέλο εκµάθησης, που θα βοηθήσει στην κατάρτιση και στην ποιοτική
αναβάθµιση του Έλληνα δικαστή και τελικά στην ταχύτερη απονοµή δικαιοσύνης αλλά και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου.
Διότι µην ξεχνάµε ότι ένας καλά καταρτισµένος και επαρκής
δικαστικός λειτουργός είναι αυτός που θα δώσει λύση σε όλα τα
σοβαρά, στα δύσκολα ζητήµατα που θα τεθούν υπ’ όψιν του.
Είναι εκείνος που θα διαµορφώσει τη σύγχρονη νοµολογία που
έχει ανάγκη η κοινωνία µας και τελικά οι ίδιοι οι πολίτες.
Όπως έχουµε παραδεχθεί άλλωστε, αποτελεί πρόβληµα όταν
οι δικαστές επηρεάζονται από τον καιρό της ηµέρας, ενώ αντίθετα επιβάλλεται να συµβαδίζουν µε το κλίµα της εποχής. Κυρίως όµως θέλουµε δικαστές εκείνους που κατά τον Σωκράτη
«Ακούν ευγενικά, απαντούν µε συνέπεια, σκέφτονται ορθά και
αποφασίζουν τελικά αµερόληπτα».
Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να υπερψηφίσουµε το σχέδιο
νόµου και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά. Εκεί
που είναι χτισµένη και η σχολή στη Θεσσαλονίκη χαίρεσαι να πηγαίνεις.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Κώτσηρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, ξεκινώ την τοποθέτησή µου σε σχέση
µε τη χθεσινή αναφορά που έκανε και ο κύριος Υπουργός για τη
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θέση σε λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου προστασίας ανήλικων θυµάτων «Το σπίτι του παιδιού» στην Αθήνα. Είχαµε τη
χαρά χθες να επισκεφθούµε µε τον κύριο Υπουργό τον συγκεκριµένο χώρο, ο οποίος πλέον λειτουργεί µετά την επίλυση πολλών προβληµάτων τεχνικών, οργανωτικών, διοικητικών και
υπηρεσιακών καθ’ όλο αυτό το διάστηµα. Καταφέραµε να θέσουµε σε λειτουργία «Το σπίτι του παιδιού» της Αθήνας, το οποίο
πράγµατι είναι ένας θεσµός οποίος έχει να εισφέρει σηµαντικά
οφέλη στον ευρύτερο χώρο της δικαιοσύνης, στην προστασία
των ανηλίκων, και αισθανόµαστε την ικανοποίηση ότι µε τις παρεµβάσεις µας, σε συνεργασία και µε την «ΚΤΥΠ Α.Ε.» καθ’ όλο
αυτό το διάστηµα, µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε συνεχείς πρωτοβουλίες για να αλλάξουν και να τροποποιηθούν προβλήµατα και προβληµατικά σηµεία, στο πλαίσιο
που υπήρχαν, να είναι εφικτή η λειτουργία του.
Με τον τρόπο αυτόν, µπορέσαµε να διευκολύνουµε τις δικαστικές και τις εισαγγελικές αρχές, προκειµένου να υπάρχει µια
διαδικασία κατάθεσης των ανήλικων θυµάτων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, προκειµένου να υπάρχει βέλτιστη απονοµή της
δικαιοσύνης στον πολύ ευαίσθητο αυτό χώρο, που αφορά τα
συγκεκριµένα θύµατα, συγκεκριµένων αδικηµάτων, ιδιαίτερης
ποινικής απαξίας και ιδιαιτέρως ευαίσθητων.
Αυτή είναι µια πολιτική η οποία αποτελεί για το Υπουργείο Δικαιοσύνης γενικότερα προτεραιότητα, διότι αφ’ ενός εντάσσεται
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού που
έχει υιοθετηθεί από τον εθνικό µηχανισµό, έχει υπογραφεί ήδη
από πολλούς Υπουργούς και αφορά οριζόντιες δράσεις σε
σχέση µε την προστασία των ανηλίκων και των δικαιωµάτων του
παιδιού για το διάστηµα 2021-2023 και είναι σε συνέχεια λοιπών
δράσεων, όπως ήταν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, που είχαν έµφαση στην προστασία
της ανηλικότητας και ειδικά σε ότι έχει να κάνει µε τις διώξεις
αδικηµάτων που αφορούν τη γενετήσια ελευθερία των ανηλίκων,
τον τρόπο δίωξης, τις ποινές. Αυτό, σε συνδυασµό µε τη διαδικασία κατάθεσης που προσπαθούµε να βελτιώσουµε, θεωρώ ότι
δηµιουργεί ένα ευµενέστερο, ένα πιο ποιοτικό πλαίσιο πραγµατικής προστασίας των ανηλίκων σ’ αυτές τις ευαίσθητες διαδικασίες.
Έχουµε έρθει επίσης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ενταχθούν στα εργαστήρια δεξιοτήτων τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα του παιδιού. Έχει συσταθεί
οµάδα εργασίας που αξιολογεί το πλαίσιο για την εµπορία ανθρώπων, το οποίο ξέρουµε και το έχουµε συζητήσει επανειληµµένως ότι έχει ένα µεγάλο κοµµάτι που αφορά τα ανήλικα
θύµατα trafficking.
Επίσης προσφάτως, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού,
ανακοινώθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των
παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, στο οποίο ενεργό
δράση έχει και η παριστάµενη σήµερα Βουλευτής κ. Ράπτη, µε
την οποία επανειληµµένως έχουµε έρθει σε επικοινωνία προκειµένου να θέσει ζητήµατα που αφορούν την προστασία των ανηλίκων και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να µπορέσουµε να
προχωρήσουµε µαζί σε συνέργειες, οι οποίες θα είναι επ’ ωφελεία αυτού του πολύ ευαίσθητου στόχου που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και στον οποίο δίνει έµφαση συνολικά η ελληνική
Κυβέρνηση.
Σε συνέχεια αυτού -και το συνδέω µε το νοµοσχέδιο το οποίο
συζητάµε σήµερα- δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η επιµόρφωση των
δικαστών έχει βασικό ρόλο στο νοµοσχέδιο το οποίο έχει έρθει
προς ψήφιση σήµερα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η συνεχής
εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών είναι βασικός άξονας
πάνω στον οποίο θα χτιστεί ο δικαστής του µέλλοντος. Και για
αυτόν τον λόγο, το ανέφερα και στην επιτροπή και µου είχε πει,
µάλιστα, ο κ. Ξανθόπουλος γιατί αναφέροµαι στο άρθρο 42 και
όχι στο άρθρο 40, που υπήρχε η γενικότερη συζήτηση. Το ανέφερα, διότι πράγµατι, στο άρθρο 42 υπάρχει ένα µεγάλο εύρος
σύγχρονων θεµατικών στις οποίες δεν διαφωνούµε προφανώς,
οι οποίες διαµορφώνουν όµως ένα περιβάλλον εργασίας για τον
δικαστή του µέλλοντος σε πολύ ευαίσθητα θέµατα, ένα εκ των
οποίων είναι και η φιλική στα παιδιά δικαιοσύνη και η προστασία
των ανηλίκων και η προστασία των ατόµων µε αναπηρία, όπως
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και γενικότερες θεµατικές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Και το λέω αυτό, διότι όλα αυτά µαζί µπορούν να δηµιουργήσουν και να καλλιεργήσουν ένα πνεύµα ευµενέστερο και ουσιαστικότερο στον δικαστή του µέλλοντος, προκειµένου να
αξιολογεί µε ιδιαίτερη ευαισθησία και τέτοια ζητήµατα, που
συχνά τίθενται. Το νοµοθετικό πλαίσιο επικαιροποιείται, όπως κάναµε πρόσφατα, οι ανάγκες εξελίσσονται, η κοινωνία προχωράει
και ο δικαστής δεν µπορεί να είναι αποκοµµένος από τέτοιου είδους ζητήµατα τα οποία έχουν τεθεί στο νοµικό περιβάλλον εργασίας.
Θεωρώ ότι θα ενισχύσει και την εικόνα της χώρας και τη θέση
της στο European Justice Scoreboard. Όπως έχουµε τονίσει, δυστυχώς, η χώρα µας το 2019 ήταν στην τελευταία θέση µε µηδενικές δράσεις. Το 2020 βελτιώθηκε η θέση της. Προσπαθούµε µε
όλες αυτές τις δράσεις να βελτιώσουµε και αυτή την εικόνα της
χώρας στο διεθνές γίγνεσθαι, αλλά κυρίως να βοηθήσουµε επί της
ουσίας να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας νοµικό, ουσιαστικό, δικονοµικό που θα προστατεύει τους ανήλικους σε όλες τις
εκφάνσεις, τις δράσεις και της τυχόν θυµατοποίησής τους.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, αµφιβολία ότι η Εθνική Σχολή Δικαστών
παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του δικαστή
του µέλλοντος, καταρτίζει τους νέους δικαστές, επιµορφώνει
τους υπηρετούντες, αναβαθµίζει το επίπεδο απονοµής της δικαιοσύνης, στηρίζεται σε αυτή το δικαιοδοτικό µας οικοδόµηµα.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή οι µελλοντικοί
δικαστικοί λειτουργοί λαµβάνουν τις αναγκαίες γνώσεις, οι
οποίες θα είναι ωφέλιµες για τη µελλοντική τους θητεία στο πολύ
δύσκολο λειτούργηµα που έχουν να επιτελέσουν βάσει των συνταγµατικών προβλέψεων.
Και πράγµατι, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών επιτελεί
έναν σηµαντικό ρόλο. Έχει επιτύχει τον σκοπό για τον οποίον δηµιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990, αλλά όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα, όπως όλοι συµφωνήσαµε, δηµιουργήθηκαν ανάγκες,
προέκυψαν καινούργια δεδοµένα, µεταβαλλόµενες συνθήκες οι
οποίες δηµιούργησαν την ανάγκη της πολιτείας να παρέµβει. Και
παρεµβαίνει µε έναν τρόπο µέσω του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που θα συνδράµει στη βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης στη χώρα µας για τα πολλά επόµενα χρόνια µέσω ενός
καλύτερου περιβάλλοντος εκπαίδευσης, συνεχούς, διά βίου και
τακτικής εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών.
Θα οδηγήσει προφανώς και αυτό σε περιορισµό του χρόνου
που απαιτείται για την απονοµή της δικαιοσύνης σε συνδυασµό
µε την ποιότητα. Θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε οι
µελλοντικοί, αλλά και οι εν ενεργεία δικαστές να ανταποκρίνονται
στις νέες νοµοθετικές αντιλήψεις και στις µεταβαλλόµενες κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες και προκλήσεις µέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας επιµόρφωσης και µε αυτόν τον τρόπο
αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιµα εκπαιδευτικά εργαλεία και τα µαθησιακά δεδοµένα, ώστε σε αυτή την εκπαιδευτική και επιµορφωτική διαδικασία, την πολύ κρίσιµη διαδικασία για τον δικαστή
του µέλλοντος, να υπάρχει µια µοντέρνα και µια πιο σύγχρονη
αντίληψη.
Διότι άκουσα και την κ. Αδαµοπούλου, που έθεσε κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, ότι πράγµατι, ο δικαστής συνεχώς
επιµορφώνεται, συνεχώς υπάρχει η ανάγκη αξιολόγησης και παρακολούθησης από την ίδια τη φύση του λειτουργήµατός τους
από το νοµικό περιβάλλον. Όµως, η πολιτεία αυτό που πρέπει να
κάνει είναι θεσµικά να λειτουργήσει στο πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστών κατά κύριο λόγο, να µπορέσει να δώσει στο περιβάλλον εργασίας ασφάλεια και σύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης,
ώστε να έχουµε έναν δικαστικό λειτουργό στο µέλλον ο οποίος
θα ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της νοµικής επιστήµης.
Σηµαντικές παρεµβάσεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου
είναι η χρηµατοδότηση, όπως αναφέρθηκε, της Εθνικής Σχολής,
που εντάσσεται πλέον στο Ταµείο Ανάκαµψης και θα επιτρέψει
στη σχολή να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο και από υλικοτεχνική υποδοµή και από άποψη ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και
επιµορφωτικών της δραστηριοτήτων. Είναι η συνεχής -και είναι
στον πυρήνα της όλης διαδικασίας- παρακολούθηση των ευρω-
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παϊκών και διεθνών νοµικών δεδοµένων, ώστε, όπως είπα, να έρθουν σε επαφή µε την πραγµατική διάσταση και του περιβάλλοντος το οποίο διαµορφώνεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο στο δίκαιο. Είναι η λειτουργία και η πρόβλεψη ευαίσθητων
θεµατικών, όπως είναι αυτές που προανέφερα για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, για τα άτοµα µε αναπηρία, για τους ανηλίκους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα µου δώσετε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Για τα
άτοµα µε αναπηρία, για ιδιαίτερες θεµατικές, σύγχρονες, µοντέρνες, οικονοµικού δικαίου, θεσµικού δικαίου, δικονοµικού δικαίου, ώστε να υπάρξει µια ευρύτερη επιµόρφωση των
δικαστικών λειτουργών.
Είναι η λειτουργία για πρώτη φορά, επίσης, της Κατεύθυνσης
των Ειρηνοδικών, που διασφαλίζει την ενίσχυση της κατάρτισής
τους. Και πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι είναι πολύ σηµαντική αυτή
η πρόβλεψη, διότι στη δικαστηριακή πρακτική γνωρίζουµε ότι,
δεδοµένης και της αύξησης της ύλης που υπάρχει στα ειρηνοδικεία -είναι ένα πρώτο πολύ σηµαντικό και πολύ ουσιαστικό σηµείο επαφής της κοινωνίας µε τον χώρο της δικαιοσύνης τα
ειρηνοδικεία- είναι κρίσιµο να υπάρχει µια συντεταγµένη εκπαίδευση στους ειρηνοδίκες, όπως και γενικότερα το όλο πλαίσιο
της εκπαίδευσης το οποίο διαµορφώνεται και σε συνεργασία της
σχολής µε ευρωπαϊκούς φορείς, οι οποίοι ενισχύουν τη διεθνή
διάσταση της κατάρτισης των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και την παρακολούθηση των συνεχών διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, µε έντονο αποτύπωµα στην πρακτική τους
διάσταση, στην οποία δίνεται πολύ µεγάλη έµφαση στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Είναι, επίσης, η πρόβλεψη για την προφορική διαδικασία και η
ενίσχυση του ποσοστού µε έναν πολύ συντεταγµένο τρόπο. Εξηγήθηκε από τον κύριο Υπουργό στις επιτροπές το πόσο το υφιστάµενο πλαίσιο πολλές φορές οδηγούσε στην ουσία να µην
υπάρχει αξιολόγηση της προφορικής διαδικασίας. Με τις αλλαγές που γίνονται θεωρούµε ότι θα υπάρχει µια ισορροπία ανάµεσα στη γραπτή και στην προφορική αξιολόγηση, γιατί, όπως
όλοι τονίσαµε, η φύση του λειτουργήµατος του δικαστικού και
του εισαγγελικού λειτουργού προφανώς, διέρχεται και από την
αξιολόγησή του σε επίπεδο προσωπικότητας και για αυτόν τον
λόγο, υφίσταται η πρόβλεψη για την προφορική εξέταση, για να
υπάρχει µια πιο διευρυµένη και ισορροπηµένη αξιολόγησή του
για τα µελλοντικά του καθήκοντα.
Με αυτές τις σκέψεις και θεωρώντας ότι έγινε µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου και µε
τις αλλαγές που ανέφερε ο κύριος Υπουργός µέσω των νοµοτεχνικών βελτιώσεων και µέσω της αξιοποίησης των δεδοµένων
που τέθηκαν και από συναδέλφους των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αλλά και από τους φορείς, δείχνοντας ότι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, όπως κάνει πάντα από την αρχή της θητείας της
παρούσας Κυβέρνησης, λαµβάνει υπ’ όψιν των θεµάτων που τίθενται στον κοινοβουλευτικό διάλογο, θεωρώ ότι υπάρχει αυτή
τη στιγµή ένα περιβάλλον εργασίας ισορροπηµένο, το οποίο επιτυγχάνει τους στόχους και της καλής νοµοθέτησης, αλλά και της
ουσίας της νοµοθέτησης για µια σύγχρονη Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών, η οποία θα είναι το εργαλείο, το µοντέλο εντός του
οποίου θα διαµορφωθεί ο δικαστής του µέλλοντος, θα διαµορφωθεί ο δικαστής ο οποίος θα αξιολογήσει το σύγχρονο νοµοθετικό περιβάλλον των επόµενων ετών και προφανώς, θα
συνδράµει και αυτός στη διαµόρφωση µιας κοινωνίας η οποία θα
έχει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.
Όλα αυτά τα βήµατα σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται και
θεωρώ ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει έντονα µεταρρυθµιστικά στοιχεία τα οποία θα κρατήσουν για πολλά χρόνια τη
Σχολή Δικαστών σε ένα σύγχρονο, επαρκές περιβάλλον και
κρίνω ότι είναι σκόπιµο σήµερα, µε τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία, να στηριχθεί από τα κόµµατα της ελληνικής Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στούµε, κύριε Υπουργέ.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα, θα δώσω τον λόγο στην
Υπουργό Παιδείας, την κ. Κεραµέως, για την τροπολογία 1160
µε ειδικό 103.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ συγγνώµη για τη µικρή παρέµβαση. Θα είµαι πολύ σύντοµη.
Έχουµε καταθέσει από κοινού µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης
µια ρύθµιση που αφορά σε περιπτώσεις γονέων και κηδεµόνων
που κρατούν τα παιδιά τους µακριά από το σχολείο, επειδή ενδεχοµένως δεν θέλουν τα παιδιά τους να φορέσουν µάσκα, να
κάνουν self tests κ.ο.κ..
Και θέλω να είµαι ξεκάθαρη: Εδώ προστατεύουµε την πρόσβαση όλων των παιδιών µας στην εκπαίδευση. Θα ρωτήσει κάποιος: «Μα αφορά πολύ κόσµο;». Όχι είναι η απάντηση. Είναι
µεµονωµένες οι περιπτώσεις, αλλά και µία περίπτωση αρκεί. Η
πολιτεία οφείλει, κατά τη γνώµη µας, να προστατεύσει την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και γι’ αυτό προβλέπονται
επιπλέον ποινικές ευθύνες σε όσους γονείς ή κηδεµόνες κρατούν
τα παιδιά µακριά από την εκπαίδευση µε το δεδοµένο, θα θυµίσω, ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο
δηµοτικό και στο γυµνάσιο. Προβλέπονται, λοιπόν, ειδικές ρυθµίσεις µε ποινικές ευθύνες για όσους γονείς επιλέγουν να κρατήσουν τα παιδιά τους µακριά από την εκπαίδευση.
Να πω, επίσης, ότι µε την ίδια τροπολογία παρατείνεται µέχρι
το τέλος Μαρτίου του 2022 η προθεσµία για τη µετατροπή των
κέντρων διά βίου µάθησης στα κέντρα δια βίου µάθησης του
νόµου του 2020 και επίσης δίνεται στα πανεπιστήµιά µας η δυνατότητα παράτασης συµβάσεων καθαριότητας, απολύµανσης
και φύλαξης των κτηρίων έως το τέλος Μαρτίου 2022.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Θέλω να πιστεύω ότι τις
ρυθµίσεις αυτές και δη τη ρύθµιση που αφορά στην προστασία
των παιδιών µας και στην πρόσβαση όλων των παιδιών µας στην
εκπαίδευση θα την υπερψηφίσουν όλα τα κόµµατα της Βουλής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, επειδή εσείς εισηγηθήκατε την τροπολογία, σε σας απευθύνοµαι.
Στο άρθρο 3 για την υποχρεωτικότητα της φοίτησης αντιλαµβανόµαστε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ως έννοµη τάξη πρέπει να
πάρουµε τα µέτρα µας και να προστατέψουµε τα δικαιώµατα των
παιδιών. Θα ήθελα να ξέρω εάν όσον αφορά την επαπειλούµενη
ποινή των δύο ετών την εισάγετε µε µία αίσθηση αναλογικότητας
µε άλλα αδικήµατα ή αυτοτελώς χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν
το τι προηγήθηκε και το τι ισχύει. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής: Η εποπτεία
του ανηλίκου είναι µία γενική νοµική έννοια. Σε τι συνίσταται η
παραµέληση της εποπτείας; Σε µια βδοµάδα, σε πέντε µέρες, σε
τρεις µήνες, σε έξι µήνες; Έχετε µια αίσθηση; Θεωρώ ότι για ένα
πολύ σοβαρό θέµα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία
πρέπει να την αποσύρετε από την τροπολογία, να έρθουµε να
καθίσουµε ήρεµα και ψύχραιµα και να τη συζητήσουµε, να θεσπίσουµε πρόσφορα και αναλογικά µέτρα για την τιµωρία αυτών
που έχουν την ευθύνη των παιδιών τα οποία δεν πηγαίνουν σχολείο για τους «χι» λόγους και πρωτίστως να το διαχωρίσουµε από
τις κοινωνικές αιτίες που προκαλούν τη σχολική διαρροή.
Τα υπόλοιπα κατά την τοποθέτησή µου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, θέλουµε να σας ρωτήσουµε κάτι. Φέρνετε µια τροπολογία ξαφνικά χωρίς να έχει
γίνει κανένας διάλογος µε κανέναν. Ότι είναι υπαρκτό πρόβληµα,
το αναγνωρίζουµε όλοι. Γιατί δεν µπορούσατε…
Τι συµβαίνει, κύριε Τσιάρα;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Υπήρχε
η διάταξη. Ήταν πταίσµα και καταργήθηκαν τα πταίσµατα. Δεν
είναι κάτι καινούργιο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Το 2019 καταργήθηκε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ξαναλέω ότι έρχεται µία διάταξη η
οποία είναι οριζόντια. Είναι ή δεν είναι;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Απολύτως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι.
Για να δούµε, λοιπόν. Το 11% των παιδιών εγκαταλείπει τα
σχολεία. Αυτό είναι το επίσηµο ποσοστό του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ή δεν είναι; Είναι. Ποιους αφορά ξέρετε πολύ καλύτερα. Και εµείς γνωρίζουµε το ποιους αφορά.
Έρχεστε, λοιπόν, µε αυτήν την τροπολογία -θα µπορούσε να
συζητήσει κανείς για τους αρνητές- και λέτε ότι όποιος δεν στέλνει το παιδί του ή το εµποδίζει κ.λπ. θα τιµωρείται µε φυλάκιση
µέχρι δύο χρόνια. Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα γιατί υπάρχουν
κοινωνικές διαστάσεις. Αντικειµενικά στην τροπολογία -δεν καταλογίζω προθέσεις- συµπεριλαµβάνονται οι πάντες, και εκείνοι
που δεν µπορούν να τα στείλουν, µονογονεϊκές οικογένειες για
διάφορους λόγους, οι οποίοι έχουν αναλυθεί, και οι αρνητές των
εµβολίων οι οποίοι συνειδητά δεν στέλνουν τα παιδιά τους. Και
ζητάτε να συµφωνήσουµε σε µία τέτοια οριζόντια ρύθµιση.
Και σας λέω και κάτι ακόµα. Θα σας πω ένα παράδειγµα. Δύο
γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους. Τους τιµωρείτε µε δύο χρόνια φυλάκιση. Τι θα γίνουν τα παιδιά; Υπάρχουν κοινωνικές υποδοµές; Υπάρχει εξατοµίκευση; Εµείς αυτό λέµε τόσο καιρό εν
όψει της πανδηµίας.
Γελάτε, κύριε Τσιάρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη µάσκα δεν φαίνεται. Μην το λέτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν γελάτε, κύριε Τσιάρα, να κάνετε
καµµιά γύρα και στον κόσµο τον απλό να δείτε τι γίνεται µε αυτά
τα θέµατα και τι δυσκολίες υπάρχουν όχι µόνον εκεί, αλλά και
αλλού. Ας µην ανοίξω το στόµα τώρα και αρχίζω και γενικεύω.
Πόσα παιδιά δεν πάνε στο πανεπιστήµιο γιατί δεν µπορούν να
πληρώσουν τα ενοίκια οι γονείς τους; Και δεν κάνετε τίποτα γι’
αυτό.
Πείτε µας τι θα κάνετε. Γιατί θέτουµε αυτό το ερώτηµα; Διότι
δεν κάνετε τίποτα γενικά, επειδή δεν υπάρχουν κοινωνικές υποδοµές για να αντιµετωπιστεί το 11% που δεν έχει σχέση µε την
πανδηµία, υπήρχε και πριν την πανδηµία. Τι απαντάτε σε όλα
αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κατανοητό, κύριε Παφίλη.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Υπουργέ, η συγκεκριµένη
διάταξη πράγµατι υπήρχε στον νόµο. Προέβλεπε ότι η σχετική
παράβαση θα τιµωρείται ως πταίσµα και θα τιµωρείται συγκεκριµένα µε διοικητικό πρόστιµο. Τώρα το µετατρέπετε σε πληµµέληµα και προβλέπετε βαριά ανώτατη ποινή.
Μας είπατε ότι η τροποποίηση αυτή σχετίζεται µε τους γονείς
οι οποίοι αποτρέπουν τα παιδιά τους από το να φορούν µάσκα ή
να κάνουν το self test. Κατ’ αρχάς αυτά τα µέτρα έχουν αποδειχθεί ότι είναι ανεπαρκή διότι τα σχολεία έχουν γίνει υγειονοµικές
βόµβες και άρα η διασπορά του ιού δεν έχει αποτραπεί από τα
συγκεκριµένα µέτρα. Το να µην αφήνει ένας γονιός το παιδί του
να πηγαίνει στο σχολείο είναι πράγµατι κακή άσκηση επιµέλειας
και ανεξάρτητα από την πανδηµία σχετίζεται µε τη γενικότερη
διαρροή, που έχει να κάνει και µε τους δείκτες φτώχειας. Ένα
παιδί µπορεί να είναι από µία πολύ φτωχή οικογένεια. Ξέρουµε
το κοινωνικό πρόβληµα.
Σε ό,τι αφορά όµως την πανδηµία, το να µην αφήνει ο γονιός
το παιδί του όχι να τηρεί τα υγειονοµικά µέτρα τα οποία επαναλαµβάνω ότι είναι ανεπαρκή, αλλά το να µην το αφήνει να πηγαίνει στο σχολείο διότι τα σχολεία είναι υγειονοµικές βόµβες, αυτό
είναι υπό σκέψη αν αποτελεί κακή άσκηση επιµέλειας, διότι,
κυρία Υπουργέ, τι κάνατε τόσο καιρό για να διασφαλίσετε υγειονοµικά τα σχολεία; Αραιώσατε τις αίθουσες, τα τµήµατα; Τον Σε-
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πτέµβρη υπήρξε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σε συνάντηση µε την ΟΛΜΕ ότι δεν θα αραιώσετε τα τµήµατα. Έχουν συγχωνευθεί τµήµατα, έχουν στοιβαχθεί τα παιδιά σε αίθουσες άνω
των είκοσι πέντε και τριάντα ατόµων. Έχουν γίνει προσπάθειες να
ανευρεθούν άλλες αίθουσες, να επιταχθούν χώροι προκειµένου
να χρησιµοποιηθούν ως αίθουσες; Όχι. Καθιερώσατε την ιχνηλάτηση στα σχολεία δωρεάν µε µοριακό τεστ; Αυτό πρέπει να γίνει
για όλους όχι µόνο για τα σχολεία, διότι όταν πάει κάποιος και
κάνει τρία rapid tests και µε το µοριακό βγαίνει θετικός, ενώ µε τα
rapid tests βγαίνει αρνητικός, καταλαβαίνουµε και πόσο αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας και αξιοπιστίας είναι τα self tests.
Νοµίζoυµε, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά έχουν
εκτεθεί σε κινδύνους υγειονοµικούς. Τα σχολεία αυτήν τη στιγµή
δεν είναι ασφαλή. Η οποιαδήποτε άρνηση των γονέων όχι να τηρήσουν τα υγειονοµικά µέτρα -αυτό το συζητάµε-, αλλά να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία, διότι το Υπουργείο Παιδείας,
το Υπουργείο Υγείας δεν έχουν κάνει τίποτα ως συναρµόδια και
συνυπεύθυνα Υπουργεία για να διασφαλίσουν υγειονοµικά τα
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, µε ταυτόχρονη ενίσχυση του
ΕΣΥ και της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, είναι ευθύνη του
Υπουργείου. Δεν πρέπει να πηγαίνουµε να ποινικοποιούµε συµπεριφορές, να στοχοποιούµε γονείς οι οποίοι αυτήν τη στιγµή
λειτουργούν σε κάποιες περιπτώσεις και µε γνώµονα το βέλτιστο
συµφέρον των παιδιών τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Χήτα, έχετε τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα θα µιλήσω, γιατί τοποθετηθήκαµε για την τροπολογία αυτή και στη βασική οµιλία του εισηγητή µας, του κ. Αντώνη Μυλωνάκη.
Κατ’ αρχάς, το επαναφέρατε, κυρία Κεραµέως. Δεν υπήρχε τιµωρία. Είχε καταργηθεί το σχετικό του Ποινικού Κώδικα. Τώρα
επαναφέρετε ουσιαστικά την τιµωρία. Όµως, το συµπέρασµα, το
οποίο βγαίνει αβίαστα -και το τονίσαµε σε όλους τους τόνους και
προηγουµένως στην οµιλία µας- είναι ότι δεν σας ενδιαφέρει
πραγµατικά η προστασία των πολιτών. Δεν είναι στο µυαλό σας
η προστασία των πολιτών. Αυτό που σας ενδιαφέρει κυρίως είναι
να έχετε µια τιµωρητική διάθεση για όσους δεν συντάσσονται µε
αυτά τα οποία αποφασίζετε εσείς.
Ένα καίριο ερώτηµα το οποίο τέθηκε από όλους -το είπε και ο
Αντώνης ο Μυλωνάκης πριν-: Αν µπουν και οι δύο γονείς στη φυλακή; Στο πρώτο παιδί µε αναστολή. Στο δεύτερο παιδί µπήκε
φυλακή. Πού θα το πάµε το παιδί αυτό; Υπάρχουν οι δοµές, οι
κοινωνικές δοµές;
Δεύτερον, πραγµατικά στις τάξεις έχει περιοριστεί ο αριθµός
των µαθητών; Λέµε αυτονόητα πράγµατα και κουράζουµε και τον
κόσµο, αλλά είναι ένα ερώτηµα πολύ σηµαντικό. Έχουν µειωθεί
στις τάξεις; Όχι. Άρα, ο κίνδυνος παραµένει ο ίδιος –ναι- να γυρίσει σπίτι και να σε κολλήσει είτε είσαι εµβολιασµένος είτε δεν
είσαι. Μα, έχω ρωτήσει. Θα γυρίσει το παιδί και θα σε κολλήσει.
Γιατί λέω ότι δεν σας ενδιαφέρει πραγµατικά η προστασία των
πολιτών. Γιατί αν σας ενδιέφερε στο κόµµατι το δικό σας, το
θέµα της παιδείας δηλαδή, θα είχατε αραιώσει τα παιδιά στις αίθουσες, θα είχε περιοριστεί, λοιπόν, ο αριθµός των µαθητών στις
αίθουσες, θα είχατε περιορίσει τον αριθµό των επιβατών στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, όπου και εκεί δεν κάνατε τίποτα, θα
είχατε πάρει µέτρα για την αποφυγή συνωστισµού ιδίως σε κλειστούς χώρους, που ξέρουµε πλέον όλοι -το έχουµε παραδεχθεί
όλοι- ότι οι εµβολιασµοί και νοσούν και µεταδίδουν.
Άρα, αφού νοσώ και µεταδίδω, άµα µε βάλεις µαζί µε σαράντα
άτοµα, θα γίνει της τρελής. Αν µε βάλεις µαζί µε τετρακόσια
άτοµα σε ένα κλαµπ από το πρωί, θα γίνει της τρελής. Άρα, τα
µέτρα σας δεν έχουν ουσιαστικά κοινωνικό χαρακτήρα για την
προστασία του πολίτη. Είναι καθαρά τιµωρητικά. Δεν ξέρω πραγµατικά που σας οδηγεί αυτός ο κατήφορος, ο πολιτικός εννοώ
κατήφορος, σε καµµία άλλη περίπτωση κάτι άλλο. Όµως, το είπαµε και πριν: Δεν µας ενδιαφέρει το ότι εσείς πολιτικά έχετε
απώλεια και θα χάσετε και θα καταστραφείτε. Ό,τι θέλετε κάντε.
Την πληρώνει ο κοσµάκης. Αυτό είναι το πρόβληµα.
Πραγµατικά δεν έχω τι να πω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Ορίστε, κυρία υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παρ’ ότι δεν αφορά αµιγώς το θέµα, αλλά θα απαντήσω µε µεγάλη χαρά στο θέµα των µέτρων στα σχολεία.
Στα σχολεία µας εφαρµόζουµε από τον Σεπτέµβριο µια πολιτική που έχει να κάνει και µε µέτρα προστασίας εντός σχολικής
τάξης, αλλά και µε πάρα πολλά αυξηµένα τεστ. Η µαθητική κοινότητα, η εκπαιδευτική κοινότητα είναι η µόνη η οποία ελέγχεται
στο σύνολό της. Κάθε βδοµάδα όλα τα παιδιά, πλην αυτών που
είναι εµβολιασµένα, κάνουν δύο τεστ στην εβδοµάδα. Επιπλέον,
σε περίπτωση που υπάρξει κρούσµα οι στενές επαφές του κρούσµατος κάνουν πόσα τεστ; Επτά την εβδοµάδα, ένα κάθε µέρα.
Είναι όλα δωρεάν και εργαστηριακά και self.
Πριν από µερικές ηµέρες ήµουν στο Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν άκουσα καµµία χώρα να
κάνει επτά δωρεάν τεστ την εβδοµάδα. Επαναλαµβάνω: Επτά.
Γιατί έχει σηµασία αυτό; Γιατί η διεθνής πρακτική δείχνει ότι
ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό εργαλείο αυτήν τη στιγµή είναι
το αυξηµένο testing. Ελέγχεις κάθε µέρα τις στενές επαφές και
βλέπεις ανά πάσα στιγµή αν τυχόν είναι φορέας του ιού και συνεπώς µε αυτόν τον τρόπο µπορείς και σταµατάς τη διασπορά
του ιού.
Και να πω κάτι; Σταµατάς τη διασπορά του ιού µέσα στο σχολείο, αλλά αυτό βοηθά και την κοινωνία, γιατί όταν έχεις ένα τεράστιο πληθυσµιακό σύνολο, όταν έχεις συνολικά ένα
εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες ανθρώπους στα σχολεία συνολικά, το γεγονός ότι όλοι αυτοί ελέγχονται συστηµατικά είναι καταλυτικό στο να ελεγχθεί η διασπορά συνολικά στην κοινωνία.
Άρα, έχουµε πρωτόκολλα στα σχολεία, αυξηµένο testing, το
οποίο δεν σας κρύβω κοστίζει πάρα πολύ. Είναι µια συνειδητή
απόφαση της Κυβέρνησης να επενδύσει στο αυξηµένο testing
και να επενδύσει αφ’ ενός για να προστατεύσει τη δηµόσια και
την ατοµική υγεία και αφ’ ετέρου να διασφαλίσει τη δια ζώσης
λειτουργία των σχολείων.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Και απαντώ σε εσάς. Ότι τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, παρ’ ότι η πανδηµία είναι σε εξέλιξη, όπως
την ξέρουµε όλοι, έχουµε σχεδόν χίλια λιγότερα κρούσµατα στα
σχολεία σε µόλις δύο εβδοµάδες. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Ότι
τώρα που µιλάµε έχουµε περίπου δεκαπέντε τµήµατα κλειστά
στη χώρα σε πάνω από ογδόντα πέντε χιλιάδες τµήµατα.
Αυτή είναι, λοιπόν, η αποτυχία; Το ότι έχουµε 0,01% κλειστά
τµήµατα; Θεωρώ πραγµατικά ότι είναι θλιβερό να κάνει κανείς
αντιπολίτευση σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδοµένα είναι
ξεκάθαρα και αυτά δείχνουν. Τα σχολεία ακολουθούν την πανδηµία, δεν την οδηγούν. Και αυτό πιστώνεται στους εκπαιδευτικούς µας, στους µαθητές µας και στους γονείς τους.
Έρχοµαι, λοιπόν, στα θέµατα της τροπολογίας που τέθηκαν
από τους συναδέλφους. Ρωτήσατε πώς καθορίστηκε η ποινή. Η
ποινή καθορίστηκε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Τονίζω ότι είναι µέχρι διετία και χρηµατική ποινή. Και σχετικά µε
την επιµέλεια είναι σαφές ότι αυτό κρίνεται κατά περίπτωση από
τα δικαστήρια. Κρίνεται από τα δικαστικά όργανα πώς ακριβώς
ασκείται η επιµέλεια. Είναι νοµίζω ξεκάθαρα αυτά τα πράγµατα.
Να πούµε και το εξής: Υπήρχε πρόβλεψη. Ήταν πταίσµα. Καταργήθηκε το 2019 από την προηγούµενη Κυβέρνηση και ερχόµαστε τώρα και περνάµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα, ένα ξεκάθαρο
µήνυµα ότι δεν µπορεί κανείς να στερήσει σε ένα παιδί την εκπαίδευση.
Να µιλήσουµε λίγο ανοιχτά, ευθέως; Η εκπαίδευση στη χώρα
µας είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο
δηµοτικό και στο γυµνάσιο για να δώσουµε στα παιδιά µας τα
εφόδια που οφείλουµε να τους δώσουµε. Τι συζητάµε; Να είναι
υποχρεωτική, αλλά να µην υπάρχει καµµία κύρωση; Να είναι υποχρεωτική στα χαρτιά; Θέλουµε ή δεν θέλουµε να σπουδάσουν
τα παιδιά µας; Δηλαδή, συζητάµε τώρα αν είναι φυσιολογικό
ένας γονιός, ο οποίος δεν θέλει να κάνει self-test στο παιδί του,
το παιδί του να στερείται την εκπαίδευση, αυτό το πολυτιµότατο
αγαθό;
Εµείς ως Κυβέρνηση αυτό το θωρακίζουµε και για αυτό και
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επιµένουµε πόσο σηµαντικό είναι και ας είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Ήταν µια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Παιδείας να προστατεύσουµε το κάθε
ένα παιδί, τον κάθε µαθητή και την κάθε µαθήτρια να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Και πάµε στους οµιλητές που έδειξαν πολλή υποµονή. Μία από
αυτές είναι η κ. Ράπτη από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται
ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, επίσης, από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Ράπτη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να µιλήσω στη σηµερινή συνεδρίαση γιατί το υπό
ψήφιση νοµοσχέδιο περιλαµβάνει εκτός των πολλών σηµαντικών
αλλαγών και διατάξεις που είναι εναρµονισµένες µε το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκµετάλλευση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Βήµα της Βουλής.
Πριν φτάσω σε αυτό, θα ήθελα να επισηµάνω την πολύ ουσιαστική διάσταση του νοµοσχεδίου που µεταρρυθµίζει πλήρως το
νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
τόσο ως προς την οργάνωση και λειτουργία της όσο και ως προς
τον τρόπο εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των µελλοντικών και
εν ενεργεία δικαστικών.
Δεν υπάρχει αµφιβολία πως η εκπαίδευση και η κατάρτιση των
δικαστών αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την ποιότητα,
αλλά και τον χρόνο απονοµής της δικαιοσύνης. Οι δικαστές πρέπει να είναι πάντοτε καλά ενηµερωµένοι για τις νοµοθετικές και
νοµολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και
σε ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος που απασχολούν τη δικαιοσύνη.
Μέχρι σήµερα η οργάνωση της Σχολής Δικαστών λόγω των
πολλών νοµοθετικών αλλαγών βασιζόταν σε ένα κατακερµατισµένο πλαίσιο µε περιορισµένες εκπαιδευτικές µεθόδους και
χωρίς την απαιτούµενη ευρύτητα των διδασκόµενων αντικειµένων που απαιτεί το σύνθετο λειτούργηµα του δικαστή. Αυτό αλλάζει.
Το νοµοσχέδιο αυτό προχωρά σε δοµικές αλλαγές, σε ένα νέο
σύστηµα διευθυντών κατάρτισης και εκπαίδευσης, σε ποιοτικότερα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στο λειτουργικό
οργανόγραµµα της νέας σχολής, σε αναδιάταξη της ύλης και
των εξεταζόµενων µαθηµάτων, στην καινοτόµο ρύθµιση των δύο
σταδίων κατάρτισης στη σχολή µε έµφαση στον πρακτικό προσανατολισµό της εκπαίδευσης των σπουδαστών, στον καθορισµό τεσσάρων κύκλων επιµόρφωσης που αφορούν στους εν
ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, στην εισαγωγή ιδιαίτερου βάρους στη δηµιουργία οµάδων εργασίας, στη δυνατότητα της
σχολής να διοργανώνει διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές δικαστικών λειτουργών και στη διαδικασία εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού µέσα από το training trainers που αποτελεί
διεθνή εκπαιδευτική πρακτική.
Πάω στον δεύτερο λόγο της τοποθέτησής µου που είναι ενδεικτικός της νέας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που διατρέχει το
νοµοσχέδιο.
Όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες µέρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών
από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκµετάλλευση. Πρόκειται για
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο προστασίας για την πρόληψη και αντιµετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Καθηµερινά, δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί έρχονται σε επαφή µε
παιδιά-θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης. Η διαχείριση αυτών των
υποθέσεων είναι τόσο λεπτή και ευαίσθητη που απαιτεί αυξηµένο
βαθµό ειδικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στο συγκεκριµένο
θέµα. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά που είναι θύµατα
σεξουαλικής κακοποίησης θα έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση, υποστήριξη και προστασία κατά τη συµµετοχή τους στην
ποινική διαδικασία και ότι θα αναγνωρίζονται και θα αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και ευαισθησία σε κάθε επαφή µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων ή τη δικαιοσύνη.
Με ευκαιρία αυτό το νοµοσχέδιο, στο πλαίσιο του εθνικού σχε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

δίου δράσης είχα προτείνει στον κύριο Υπουργό και στον κύριο
Υφυπουργό, την ενσωµάτωση της προστασίας της ανηλικότητας
και των φιλικών διαδικασιών της δικαιοσύνης προς το παιδί στην
επιµόρφωση των δικαστών ως επιπρόσθετη θεµατική. Χαίροµαι
ιδιαίτερα που ανταποκρίθηκαν πλήρως σε αυτή την πρόταση
προσθέτοντας αυτήν την πρόβλεψη στο άρθρο 42, δηλαδή την
προστασία ανηλίκων και τη φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη ως
ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό θεµατικό αντικείµενο. Είναι ενδεικτικό, µάλιστα, της ευαισθησίας τους το ότι πήγαν ένα βήµα παραπέρα, δηλαδή, στο να µπει η παραπάνω θεµατική στο
πρόγραµµα τακτικής επιµόρφωσης.
Θεωρώ, επίσης, απαραίτητη µία αναφορά σε µία ακόµη προτεραιότητα του εθνικού σχεδίου δράσης που δεν περιλαµβάνεται
στον παρόντα νόµο, αλλά µε µεγάλη ικανοποίηση την βλέπουµε
να υλοποιείται χάρη στην εξαιρετική δουλειά του Υπουργείου.
Και αυτό δεν είναι άλλο από το «Σπίτι του Παιδιού», το οποίο ξεκινά να λειτουργεί για πρώτη φορά στην Αθήνα ως ένας ειδικά
διαµορφωµένος χώρος ακρόασης των παιδιών, φιλικός προς τα
παιδιά, όπου διεξάγεται η µία και µόνη δικανική εξέταση-κατάθεση του παιδιού-θύµατος.
Η λειτουργία «Σπίτι του Παιδιού» που αναµένεται να ξεκινήσει
και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αποτελεί µία πρόταση του εθνικού σχεδίου δράσης που υλοποιείται µε τις συντονισµένες προσπάθειες του Υπουργείου και είναι πολύ ενθαρρυντικό να
βλέπουµε προτάσεις του σχεδίου να υλοποιούνται τόσο σε θεσµικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας πως το εθνικό
σχέδιο δράσης αποτελεί για τη χώρα µια µεγάλη ευκαιρία να
δράσουµε συντονισµένα απέναντι στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί, επίσης, µία µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, ώστε να αναβαθµίσει το επίπεδο
εκπαίδευσης των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος από τη Νέα
Δηµοκρατία και µετά θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, στον κ. Ξανθόπουλο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία της δικαιοσύνης είναι βασική προϋπόθεση, όχι µόνο για τη λειτουργία του
πολιτεύµατος και της δηµοκρατίας, αλλά και για την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας και την αντιµετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών και προβληµάτων. Συχνά, µιλάµε για την ανάγκη επιτάχυνσης της απονοµής δικαιοσύνης,
αλλά δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε και την ανάγκη για ποιοτική αναβάθµιση. Οι πολίτες δεν ζητούν µόνο γρήγορες, αλλά
και ορθές και δίκαιες αποφάσεις και αναµφίβολα για την ποιοτική
αναβάθµιση είναι καθοριστικός ο ρόλος της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Για τον λόγο αυτό, το παρόν σχέδιο νόµου που αποτελεί τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση στη δικαστική εκπαίδευση από την
ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δικαστών πριν από είκοσι επτά χρόνια, έχει ιδιαίτερη σηµασία και αξία. Πρόκειται για ένα σχέδιο
νόµου που καταρτίστηκε µε βάση το πόρισµα της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, που συστάθηκε µε σκοπό να αναµορφώσει πλήρως το νοµοθετικό πλαίσιο τόσο ως προς την
οργάνωση και τη λειτουργία σχολής, όσο και ως προς τον τρόπο
επιλογής, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των µελλοντικών και εν
ενεργεία δικαστικών λειτουργών.
Το παρόν σχέδιο νόµου κάνει ένα βήµα ακόµα µπροστά για τη
βελτίωση της απονοµής δικαιοσύνης. Επιδιώκει να εξελίξει τη δικαιοσύνη, να δηµιουργήσει τα κατάλληλα εφόδια σε σύγχρονους
δικαστές µε ήθος και πίστη στη δηµοκρατία.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι το επίπεδο των δικαστών µας
είναι υψηλό. Όµως, πρέπει να το διατηρήσουµε, να το προσαρµόσουµε στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες ανεβάζοντας το
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ακόµα ψηλότερα. Εµείς έχουµε εµπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές. Στελέχη της προηγούµενης Κυβέρνησης ασκούσαν κριτική στον τρόπο λειτουργίας τους και, ακόµα και σήµερα,
στελέχη της Αντιπολίτευσης υποτιµούν την ποιότητα της δικαιοσύνης. Οι ίδιοι, φυσικά, δεν πρόλαβαν να κάνουν πολλά και να
την αναβαθµίσουν στα χρόνια της διακυβέρνησής τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι ένας κρίσιµος θεσµός για τη δικαιοσύνη, ένας θεσµός που διανύει την τρίτη δεκαετία της λειτουργίας του και
βρίσκεται σε µια νέα εποχή προκλήσεων, µια εποχή στην οποία
πρέπει να παρέχει επαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση στους
νέους δικαστικούς λειτουργούς, επιµόρφωση στους εν ενεργεία,
αλλά και να εισάγει καινοτοµίες που θα ενισχύσουν τη δικαιοσύνη και θα εστιάσουν στην αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.
Με το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπεται η χρηµατοδότηση της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από το Ταµείο Ανάκαµψης. Πρόκειται αναµφίβολα για µια σηµαντική ενίσχυση στους
οικονοµικούς πόρους της σχολής που θα ενισχύσουν τη λειτουργία της.
Αξίζει, επίσης, να αναφερθώ στη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων
του διοικητικού συµβουλίου, του γενικού διευθυντή και των διευθυντών κατάρτισης και επιµόρφωσης όλων των κατευθύνσεων,
καθώς και των συµβουλίων σπουδών της σχολής που προβλέπεται µε το παρόν σχέδιο νόµου, µια νοµοθετική παρέµβαση που
προάγει την εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων µε σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής, όσο και την καλύτερη παρακολούθηση του νοµοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη
νοµολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Ο εισαγωγικός διαγωνισµός έχει πλέον τρία στάδια και στο
πρώτο καθίσταται αναγκαίο προαπαιτούµενο η καλή γνώση
ξένης γλώσσας. Η καθιέρωση της ξένης γλώσσας δεν προτάθηκε µόνο γιατί αποτελεί ένα σηµαντικό προσόν για τον σύγχρονο Έλληνα δικαστή, προτάθηκε και για ένα ακόµα πιο
σηµαντικό λόγο: Η χώρα µας ανήκει στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και έχει ενεργή παρουσία σε θεσµικά όργανα της Ευρώπης, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων. Τα θεσµικά αυτά όργανα χρησιµοποιούν περισσότερες από µία γλώσσες για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, γεγονός που προϋποθέτει την καλή γνώση ξένων
γλωσσών και από τους δικαστές και για την ενεργή συµµετοχή
στις διαδικασίες, αλλά και για την παρακολούθηση των εξελίξεων. Δεν µπορώ να κατανοήσω τις αντιδράσεις στην πρόβλεψη
του παρόντος σχεδίου νόµου.
Εν συνεχεία, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συµµετέχουν
στο δεύτερο που αφορά τη γραπτή εξέταση και, τέλος, στο τρίτο
που αφορά την προφορική εξέταση. Στο σηµείο αυτό, οφείλω να
εστιάσω στην αλλαγή του ποσοστού που διαµορφώνεται στον
τελικό βαθµό. Συγκεκριµένα, αλλάζει το 85/100 στα γραπτά και
15/100 στα προφορικά και διαµορφώνεται πλέον στο 75/100 και
25/100 αντίστοιχα, σύµφωνα και µε την τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγο.
Ο δικαστής είναι ο άνθρωπος ο όποιος έχει επίδραση σε έναν
µεγάλο αριθµό ανθρώπων γύρω του. Εποµένως, ο τρόπος µε τον
οποίον εκθέτει τις γνώσεις του, την κρίση του και ο τρόπος που
ασκεί τα καθήκοντά του επηρεάζει την κοινή γνώµη. Για τον λόγο
αυτό, από την πρώτη στιγµή της εισαγωγής του εκάστοτε υποψηφίου πρέπει να εκτιµηθεί η προσωπικότητά του, αλλά και η θέληση του και η δυνατότητά του να λειτουργεί δηµόσια µαζί µε
άλλους ανθρώπους µε µοναδικό σκοπό την ορθή απονοµή της
δικαιοσύνης.
Ένα ακόµα σηµείο στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω είναι ότι
για πρώτη φορά καθορίζονται τέσσερις κύκλοι επιµόρφωσης που
αφορούν τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς. Οι κύκλοι
αυτοί αφορούν οκτώ ηµέρες σεµιναρίων σε οκτώ χρόνια δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαστικούς λειτουργούς να συµµετέχουν,
εφόσον το επιθυµούν, σε επιµορφωτικά σεµινάρια που αφορούν
την οργάνωση και τη διοίκηση των δικαστηρίων, τη δικαστική επικοινωνία, τη δικαστική δεοντολογία και το οικονοµικό δίκαιο.
Νοµίζω ότι στο σηµείο αυτό θα πρέπει να είµαστε όλοι σύµφω-
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νοι, καθώς η επιµόρφωση είναι ένα αναγκαίο στοιχείο για την ποιοτική αναβάθµιση της δικαιοσύνης. Άλλωστε, αυτό επιβάλλεται
από την ίδια τη φύση του έργου του δικαστή που είναι σύνθετη,
πολύπλοκη και απαιτεί προσαρµογή σε νέα δεδοµένα και εξελίξεις.
Στα αντικείµενα της επιµόρφωσης, άλλωστε, περιλαµβάνονται
και οι εξελίξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σύγχρονες τάσεις της νοµολογίας, τα προβλήµατα του δικονοµικού και
σωφρονιστικού συστήµατος και η εφαρµογή νέων τεχνολογιών,
ιδίως µε τη χρήση της πληροφορικής και της τεχνητής νοηµοσύνης.
Δεν θα µπορούσα, επίσης, να παραλείψω την πρόβλεψη ότι
όλες οι διαδικασίες πλέον, οι οποίες αφορούν τόσο την προεισαγωγική όσο και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, διενεργούνται ηλεκτρονικά, γεγονός που αποτελεί ένα ακόµα βήµα για την
ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, όπως σηµαντικό βήµα αποτελεί και
το ηλεκτρονικό πινάκιο που ανακοινώθηκε πριν από λίγες µέρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδιαµφισβήτητα, βρισκόµαστε
µπροστά σε ένα ακόµα µεταρρυθµιστικό βήµα που αφορά την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των δικαστών µας, την οργάνωση
και τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Η Εθνική Σχολή
Δικαστών αναµορφώνεται, εξειδικεύει και αναβαθµίζει το πρόγραµµα σπουδών της, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην προσωπικότητα του δικαστή. Καλείται πλέον να λειτουργήσει µε νέα
δεδοµένα που προέρχονται από τις προκλήσεις που απασχολούν
την ίδια την κοινωνία, διαµορφώνοντας τον χώρο για τη λειτουργία
της ελληνικής δικαιοσύνης στα επόµενα χρόνια.
Είναι ένα βήµα σηµαντικό, αλλά δεν µπορεί να είναι το µοναδικό
και δεν είναι αρκετό. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήµατα και είµαι
σίγουρος ότι το επόµενο διάστηµα θα ανοίξει η συζήτηση για µια
ακόµα µεταρρύθµιση στον δικαστικό κλάδο που θα περιλαµβάνει
την αντικειµενική και αξιοκρατική εξέλιξη, την αξιολόγηση και τον
πειθαρχικό έλεγχο των δικαστικών λειτουργών.
Η προσπάθεια, λοιπόν, για την ενίσχυση της δικαιοσύνης συνεχίζεται και σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να πάρουµε όλοι θέση
όχι µε στείρα άρνηση, αλλά µε εποικοδοµητική κριτική και προτάσεις, γιατί ο στόχος είναι κοινός και η προσπάθεια πρέπει να είναι
κοινή για µια δικαιοσύνη σύγχρονη, αποτελεσµατική, ανεξάρτητη
και αµερόληπτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Νικολακόπουλε και για την τήρηση του χρόνου.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης».
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κάθε συζήτηση νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει
και κοινωνικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον και βεβαίως, διεξάγεται
σε ένα κλίµα συναίνεσης και συγκλίσεων, αλλά αρκεί µία τροπολογία της κ. Κεραµέως από κοινού µε το Υπουργείο για να δείξει
τις πραγµατικές διαστάσεις και τις πραγµατικές αντιθέσεις.
Θα ξεκινήσω µε αυτό καθ’ εαυτό το νοµοσχέδιο.
Είναι κοινός τόπος ότι η δικαιοσύνη αποτελεί ουσιαστικά το «ultimum refugium», το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη απέναντι
πρωτίστως στην κρατική αυθαιρεσία και δεύτερον, στις διαφωνίες
που έχει στο πλαίσιο της κοινωνικής συµβίωσης. Η δικαιοσύνη
αποτελεί στοιχείο του πολιτικού συστήµατος, αποτελεί οδοδείκτη
προόδου µιας κοινωνίας και συν τοις άλλοις αποκρυσταλλώνει την
κοινωνική δυναµική µιας κοινωνίας.
Πυλώνας της δικαστικής εξουσίας είναι οι δικαστές. Και είναι
αυτονόητο ότι όλοι µας έχουµε ένα µεγάλο ενδιαφέρον και για την
ποιότητα των δικαστών και βεβαίως, για την παραγωγική σχολή
των δικαστών, που είναι η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
την αναµόρφωση της λειτουργίας της οποίας συζητάµε σήµερα.
Θέλω να κάνω µια επισήµανση. Οι επιλογές που κάνετε στο
Υπουργείο θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου και γι’ αυτό θα πρέ-
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πει να έχουν τη συναίνεση όλων µας και γι’ αυτό πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν περισσότερο αποτέλεσµα συγκλίσεων και συνεργασίας, ακριβώς γιατί έχουν στόχο την παραγωγή καλύτερων
δικαστών και θα έχουν αποτελέσµατα σε ένα βάθος χρόνου,
όπου ενδεχοµένως κανείς µας δεν θα είναι µέρος αυτής της Αίθουσας.
Νοµιµοποιούµαστε ως ΣΥΡΙΖΑ να ενδιαφερόµαστε για τη λειτουργία της Σχολής Δικαστών όχι µόνο από τη θεσµική µας λειτουργία, αλλά και λόγω των αποτελεσµάτων στα οποία έχουµε
καταλήξει και τα οποία έχουµε καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Είµαστε αυτοί που αυξήσαµε τον αριθµό των υποψηφίων.
Είµαστε αυτοί που θεσµοθετήσαµε την κατεύθυνση των ειρηνοδικών και πολύ σωστά έρχεται η Κυβέρνηση και την υλοποιεί.
Η κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε είχε θετικά
αποτελέσµατα, διότι ο κύριος Υπουργός ουσιαστικά κατήργησε
και αυτή την αντιεπιστηµονική και παράλογη διάταξη που προσδιόριζε ότι το 10% θα καταγράφεται στο πρώτο επίπεδο των δικαστών. Κανείς δεν αποκλείει οι άριστοι δικαστές να είναι
λιγότεροι ή περισσότεροι από το 10% και αυτός ο κορσές ήταν
κάτι το οποίο πολύ σωστά κάνατε και το αποσύρατε.
Προφανώς και το πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο
ενσωµατώνεται στον φάκελο των δικαστών δεν είχε λόγο και
σωστά το αποσύρατε, γιατί ακριβώς ακολουθούσε και επηρέαζε
την εξέλιξη του δικαστή, ενδεχοµένως χωρίς να είναι µία θεσµοθετηµένη διαδικασία.
Εντάξατε τη δυνατότητα των δικαστών να ασκούνται και στην
Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Δεχθήκατε τις παρατηρήσεις της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και πλέον τα µαθήµατα αυτής της κατεύθυνσης θα είναι όχι
εισαγωγικά, αλλά µετά το πρώτο εξάµηνο.
Όλες αυτές είναι πολύ θετικές επιλογές τις οποίες και στηρίζουµε και υποστηρίξαµε και προτείναµε και όχι µόνον εµείς, αλλά
και η πλειοψηφία της Αντιπολίτευσης, αλλά, βεβαίως και οι δικαστικές ενώσεις.
Πρέπει, όµως, να επισηµάνω την αρχική µας επιφύλαξη, γιατί
ακριβώς οι δικαστές που παράγουµε ως ελληνική πολιτεία είναι
οι εφαρµοστές του δικαίου και εκτός από την εξαιρετική ποιότητα που οφείλουν να έχουν στο επιστηµονικό πεδίο πρέπει να
έχουν και µια ώσµωση µε το κοινωνικό γίγνεσθαι. Δεν είναι δικαστές µονής κατεύθυνσης, είναι δικαστές συνολικής στάσης.
Αντλώ από την εισηγητική έκθεση του ιδρυτικού νόµου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, όπου αναφέρεται ότι οι
δικαστές πρέπει να διακατέχονται από δικαιοκρατική επαγρύπνηση και ευαισθησία, όπου ο δικαστής είναι διαιτητής κοινωνικών συγκρούσεων και εγγυητής και ερµηνευτής του δικαίου,
όπου η πολιτεία ευθύνεται για τη διαµόρφωση του επιστηµονικού
και εµπειρικού υπόβαθρου του δικαστή. Η έκθεση καταλήγει µε
µία επισήµανση: «Η Εθνική Σχολή Δικαστών δεν είναι µεταπτυχιακό πανεπιστηµιακό ινστιτούτο. Είναι επαγγελµατική σχολή κατάρτισης δικαστών».
Κατά την άποψή µου, λοιπόν, η εισηγητική έκθεση φωτίζει τον
δρόµο που πρέπει να ακολουθήσουµε. Και αυτό που εµείς προτείναµε από την πρώτη αρχή και είναι έλλειµµα στη διαφαινόµενη, στην προτεινόµενη αλλαγή του πλαισίου της Εθνικής
Σχολής Δικαστών είναι ότι ουσιαστικά προωθείται, επισπεύδεται
µία µονοµέρεια της κατάρτισης των δικαστών που έχει σχέση
µόνο µε τη νοµική επιστήµη. Ξαναλέω σε όλους τους τόνους ότι
οι δικαστές που βγάζει η Εθνική Σχολή Δικαστών είναι εξαιρετικής νοµικής επάρκειας. Αυτό που πρέπει να φροντίσουµε ως νοµοθετικό Σώµα είναι να έχουν µία γείωση στην κοινωνία, να
επινοήσουµε και να θεσµοθετήσουµε παράλληλες διδακτικές
δραστηριότητες µαζί µε τη διδασκαλία των αµιγώς νοµικών µαθηµάτων.
Πρότεινα κάτι, είπα µία σκέψη φωναχτά στην επιτροπή, µία εµπειρία -ας πούµε- από το ΚΕΘΕΑ θα ήταν χρήσιµη για να σπάσουν στερεότυπα και να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί πολύ κοντά
µε ένα µεγάλο κοµµάτι της δικαστικής ύλης που θα κληθούν να
διεκπεραιώσουν στο µέλλον. Ο δικαστής πρέπει να αντιλαµβάνεται τη δυναµική που επικρατεί στην κοινωνία, στους κοινωνικούς και στους συνδικαλιστικούς αγώνες. Το να κρίνεις µια
απεργία ως παράνοµη και καταχρηστική, χωρίς να µπαίνεις στη
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δυναµική της απεργίας και της αντιπαράθεσης και του τι διακυβεύεται σε αυτήν, είναι µία ξερά νοµική προσέγγιση που αφυδατώνει τη νοµική από την κοινωνική της λειτουργία. Είναι, δηλαδή,
παράµετροι που πρέπει να απασχολήσουν το νοµοθετικό Σώµα,
είναι παράµετροι που πρέπει να εισαχθούν στην κατάρτιση των
Ελλήνων δικαστών. Είναι παράγοντες που θα δώσουν στον δικαστή τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται πολύ καλά την κοινωνική
δυναµική και τις παραµέτρους των αποφάσεων τις οποίες θα εκδώσει.
Έτσι, λοιπόν, µε αυτή την έννοια καταλήγουµε κατ’ αρχάς να
υιοθετήσουµε τις προτάσεις του κυρίου Υπουργού, οι οποίες
είναι σε θετική κατεύθυνση και τις οποίες θα υπερψηφίσουµε.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη σηµερινή διαδικασία και την τροπολογία υπ’ αριθµόν 1160/103/7-12-2021, παρακολουθούµε πάλι άλλο
ένα επεισόδιο στη σειρά της τυχαίας και κακής νοµοθέτησης.
Έρχεται µία τροπολογία µε τρία άρθρα, εκ των οποίων καθένα
έχει διαφορετικό τοµέα και καθένα έχει µια διαφορετική ιστορία
να αφηγηθεί.
Το πρώτο άρθρο, λοιπόν, µιλάει για την προθεσµία της µετατροπής των κέντρων διά βίου µάθησης, η οποία έληγε στο τέλος
του χρόνου και παρατείνεται µέχρι τις 31-3-2022. Είναι θετική,
αναµφίβολα.
Πρώτον, ήταν τσαπατσουλιά, ήταν προχειρότητα, ήταν αβελτηρία, όταν πριν από πολύ λίγο καιρό ορίζατε την καταληκτική
ηµεροµηνία ως 31-12-2021; Ασκήσαµε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Εµείς ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαµε ερώτηση και λέγαµε ότι πίσω από αυτήν την πολύ σφιχτή προθεσµία στην οποία
είναι αδύνατο να ανταποκριθεί η πλειονότητα των κέντρων διά
βίου µάθησης τάξης ένα και δύο, οι οποίες είναι ουσιαστικά µικρές επιχειρήσεις, επιχειρείται να συρρικνωθεί η αγορά δραµατικά προς όφελος των µεγάλων κέντρων διά βίου µάθησης.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα και τροποποιείτε -και ορθώς πράττετε- την καταληκτική προθεσµία µέχρι 31 Μαρτίου. Και πρέπει
να µας πείτε αν ήταν τσαπατσουλιά και προχειρότητα και το αντιλαµβάνεστε ή ακόµη χειρότερα, προσπαθήσατε να µεταφέρετε
ένα µεγάλο µέρος της επαγγελµατικής δραστηριότητας στα
πολύ µεγάλα γραφεία, στις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, αντιδράσαµε και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο και τώρα τα µαζεύετε και φέρνετε µία τροπολογία.
Αυτήν την τροπολογία, λοιπόν, τη συρράπτετε, την επισυνάπτετε, τη συναρθρώνετε µε το άρθρο 2 της συγκεκριµένης τροπολογίας, όπου λέει για τη δυνατότητα παράτασης συµβάσεων
καθαριότητας, απολύµανσης, φύλαξης των κτηρίων των ΑΕΙ και
επικαλείστε την από 14-3-2020 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Είµαστε, δηλαδή, στον Δεκέµβριο του 2021 και επικαλείστε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του Μαρτίου του 2020 και εδώ,
για να πείτε για το κατεπείγον και ότι δεν πρέπει να ακολουθηθούν οι νόµιµες διαδικασίες των διαγωνισµών;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Ποιο είναι αυτό το πράγµα το οποίο πλέον κυριαρχεί επί δύο
χρόνια στη χώρα και εσείς αιφνιδιαστήκατε και επικαλείστε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του Μαρτίου του 2020, για να
παρατείνετε την παρουσία αυτών των ανθρώπων στους οποίους
κατ’ ανάθεση ουσιαστικά χορηγήσατε αυτήν τη διαδικασία;
Πόσο, δηλαδή, προκλητικότεροι θα γίνεται όταν επικαλείστε την
ξαφνική και επείγουσα διαδικασία, έτσι ώστε να παραµείνουν οι
ίδιοι άνθρωποι και να παραταθούν αυτές οι συµβάσεις; Ειλικρινά,
καταλαβαίνετε ότι και µόνο από λόγους αρχής αυτό το πράγµα
δεν µπορεί να γίνει δεκτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κάνω χρήση και τµήµατος της δευτεροµιλίας µου, κυρία
Πρόεδρε, για να αναφερθώ στο κυρίως θέµα αυτής της τροπολογίας που δεν είναι άλλο από το άρθρο 3, το οποίο µιλάει για
την υποχρεωτικότητα της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο.
Για να συνεννοούµαστε, είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά πρέπει
να πηγαίνουν στο σχολείο. Το σχολείο δεν είναι µόνο διαδικασία
µάθησης, είναι διαδικασία κοινωνικοποίησης, είναι διαδικασία
σφυρηλάτησης ταυτότητας. Ως εκ τούτου, είναι αδιανόητο το
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παιδί να µην πηγαίνει στο σχολείο.
Δεύτερον, ευτυχώς είναι ελάχιστοι αυτοί οι γονείς οι οποίοι για
λόγους πανδηµίας και γιατί έχουν την άποψη ότι το παιδί δεν
πρέπει να φοράει µάσκα ή να κάνει αυτοδιαγνωστικά τεστ δεν
στέλνουν το παιδί στο σχολείο. Όµως, έστω και ελάχιστοι να
είναι, θα πρέπει να βρεθεί λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποια λύση φέρνετε, λοιπόν; Φέρνετε µια οριζόντια ρύθµιση
που συγκέντρωσε τα πυρά της Αντιπολίτευσης, γιατί αφορά επί
δικαίους και αδίκους. Ξέρουµε ότι η σχολική διαρροή είναι σε
ένα ψηλό ποσοστό. Ο κ. Παφίλης την προσδιόρισε στο 11% και
αφορά κυρίως οµάδες που έχουν πρόβληµα κοινωνικής ένταξης.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και µε το πρόσχηµα της πανδηµίας, για την οποία πανδηµία συµφωνούµε όλοι ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα, εισηγείστε µία διάταξη µε µια οριζόντια
ρύθµιση, επαπειλούµενη ποινή τα δύο χρόνια. Με τα δύο χρόνια
την εξισώνετε µε την παράνοµη βία, µε το άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα. Δεν υπάρχει µια αναλογικότητα; Γι’ αυτό λέω ότι
όσες προσπάθειες και να κάνετε, αυτή η λογική που σας διαπερνά, της αυστηροποίησης των ποινών και της αντιµετώπισης
των κοινωνικών προβληµάτων µε το κνούτο της καταδίκης και
του ποινικού νόµου, δεν σας αφήνει να αγιάσετε.
Θα µπορούσε, όπως είπα στην κυρία Υπουργό, να την αποσύρει και να κάνουµε µία συζήτηση, γιατί όλοι, όλες οι πτέρυγες
της Βουλής, είµαστε πρόθυµοι να βρούµε τη βέλτιστη λύση. Για
παράδειγµα, στον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα ήταν πταισµατικού χαρακτήρα. Θέλετε να την αυστηροποιήσετε; Βάλτε κοινωνική εργασία. Μέχρι δύο χρόνια φυλάκισης; Δεν υπάρχει
καµµία αναλογία; Δεν υπάρχει καµµία αίσθηση του τιµωρητικού
χαρακτήρα αυτής της ποινής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα σας
απαντήσω.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα πείτε, κύριε Υπουργέ,
αλλά είναι εντυπωσιακό ότι για κάθε κοινωνικό πρόβληµα έχετε
µία ποινική αντιµετώπιση.
Επαναλαµβάνουµε ότι όντως είναι πρόβληµα και τραγικό άνθρωποι που έχουν ανορθολογικές απόψεις να στερούν τα παιδιά
τους από τη φοίτηση, αλλά δεν θέτετε το θέµα στο Κοινοβούλιο
για να πούµε τις απόψεις µας και να συνεισφέρουµε. Μας φέρνετε µία τροπολογία συραµµένη µε δύο τροπολογίες σε άσχετα
αντικείµενα και ουσιαστικά δηµιουργείτε µια ενιαία ποινή για
όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν εντάσσονται στον ίδιο κανόνα.
Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτού του είδους η νοµοθέτηση,
αυτού του είδους η προσέγγιση και αυτού του είδους η τακτική
δεν µπορεί να µείνει αναπάντητη. Δεν έχουµε καµµία σχέση µε
τους ανθρώπους που είναι απέναντι στον ορθολογισµό. Εµείς
στην Αριστερά είµαστε κατ’ εξοχήν τέκνα του ορθού λόγου. Είναι
προφανές ότι τα εµβόλια και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας αποτελούν τις µόνες άµυνες που έχουµε ως κοινωνία απέναντι στον ιό.
Με αυτές τις πρακτικές και αυτές τις διαδικασίες τροφοδοτείτε
ουσιαστικά τις αντιδράσεις και το κύµα του ανορθολογισµού και
κυρίως επιρρίπτετε επί δικαίων και αδίκων µία ευθύνη την οποία
δεν ξέρω πώς θα σηκώσουµε ως κοινωνία.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, ζητούµε εκ νέου την απόσυρση
αυτής της τροπολογίας. Μολονότι έχει, όπως σας είπα, το θετικό
της παράτασης στο κέντρο διά βίου µάθησης, δεν µπορούµε να
την υπερψηφίσουµε. Όµως, αποσύρετε το άρθρο 3 και φέρτε το
γρήγορα σε µία διαβούλευση για να τοποθετηθούµε τα κόµµατα
και να βρούµε τη βέλτιστη λύση, έτσι ώστε και η κοινωνική ηρεµία να µη διασαλευθεί και τα παιδιά να µπορούν να πάνε στο σχολείο, αλλά πρωτίστως να µην πληρώσουν αθώοι αυτήν την
οριζόντια ποινική αντιµετώπιση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντινίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρό-
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εδρε, όπως και τον εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι αναδείχθηκαν επαρκώς σε ακόµη ένα σχέδιο
νόµου της δικαιοσύνης οι αδυναµίες και οι δυσλειτουργίες του
θεσµού. Είναι αυτές που ενώ όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου
τις έχουν καταγράψει και συνοµολογήσει διαχρονικά, η ελληνική
πολιτεία δεν έχει καταφέρει ακόµα να τις αντιµετωπίσει δραστικά
και αποτελεσµατικά.
Είναι αυτές που µε τολµηρές µεταρρυθµίσεις επιχειρεί να βελτιώσει βήµα-βήµα η σηµερινή Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία
του αρµόδιου και επισπεύδοντας Υπουργείου µε τοµές τόσο
στους βασικούς κώδικες της δικαιοσύνης που αναφέρονται στο
εφαρµοστικό και δικαιοδοτικό πεδίο, όσο και στο λειτουργικό και
υπηρεσιακό µε την εισαγωγή νέων θεσµών, τη δηµιουργία σύγχρονων δοµών και την εγκατάσταση και διάθεση στους χρήστες
και στους λειτουργούς των υπηρεσιών πολλών ψηφιακών µέσων.
Συνολικά όλες αυτές οι παρεµβάσεις κατατείνουν στον διττό
στόχο της ταχείας και ποιοτικής απονοµής της δικαιοσύνης.
Στη διαχρονική, λοιπόν, αυτή προσπάθεια η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ένας θεσµός που έχει ήδη διανύσει δύο
δεκαετίες λειτουργίας και βρίσκεται ήδη στην τρίτη, έχει ουσιαστική συµβολή στη διαδικασία στελέχωσης του δικαστικού σώµατος, αλλά και στην επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστών.
Όπως κάθε οργανισµός, όµως, πρέπει να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζεται. Έτσι, λοιπόν, και η Εθνική Σχολή Δικαστών πρέπει
να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα και στο ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Και ας µην ξεχνάµε ότι η Σχολή Δικαστών, για
εµάς τουλάχιστον τους βορειοελλαδίτες αποτελεί µια κατάκτηση
απέναντι στο συγκεντρωτικό κέντρο και συνεπώς θέλουµε και
επιδιώκουµε τη διαρκή αναβάθµισή της.
Επιχειρούνται, λοιπόν, µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου καινοτόµες παρεµβάσεις, όπως η χρηµατοδότηση της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από το Ταµείο Ανάκαµψης, γεγονός που
της παρέχει µεγαλύτερη αυτάρκεια και οικονοµική ασφάλεια, η
διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των οργάνων της διοίκησης και
εκείνων που είναι επιφορτισµένα µε το διδακτικό και επιµορφωτικό αντικείµενο της σχολής, που και αυτή αυξάνει την αυτοτέλεια του οργανισµού, η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην
παρακολούθηση του νοµοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νοµολογίας του δικαστηρίου της και του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, η έναρξη λειτουργίας για πρώτη φορά της κατεύθυνσης των ειρηνοδικών -πολύ
σηµαντική τοµή εν όψει και της διαρκώς αυξανόµενης ύλης των
υποθέσεων που δικάζονται σε αυτόν τον βαθµό της αρµοδιότητας-, η συµµετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισµό υποψηφίων που
έχουν την ιδιότητα του ειρηνοδίκη ή του µέλους του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους ή του δικαστικού υπαλλήλου µε πτυχίο
Νοµικής Σχολής, οι οποίοι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν συµπληρώσει τριετή θητεία στην υπηρεσία τους. Και εν προκειµένω, σε
σχέση δηλαδή µε τα όρια και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στη
διαγωνιστική αυτή διαδικασία, προβλέπεται δικαίωµα συµµετοχής σε όσους δεν υπερέβησαν το 40ό έτος της ηλικίας τους,
ρύθµιση που υπακούει στην ανάγκη, στον κανόνα της υπηρεσιακής εξέλιξης στο Σώµα.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει µία τροπολογία που αφορά
τους αστυνοµικούς υπαλλήλους, τους αξιωµατικούς αυτούς που
προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές της αστυνοµίας και
τους αξιωµατικούς που υπηρετούν στο Σώµα και ασκούν ειδικά
καθήκοντα στην Ελληνική Αστυνοµία, αλλά και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ώστε και αυτοί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις,
δηλαδή της κτήσης πτυχίου της Νοµικής, αλλά και εφόσον έχουν
συµπληρώσει τριετή θητεία σε αυτήν τη θέση εν όψει του ότι
αυτό συνιστά ένα τεκµήριο ενασχόλησης µε τη διαδικασία της
απονοµής της δικαιοσύνης να τύχουν και αυτοί του ιδίου δικαιώµατος συµµετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία.
Αλλαγή περαιτέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται
και στη διαδικασία εξέτασης της ξένης γλώσσας σε πρώτο χρόνο
και σε ξεχωριστή διαδικασία, µε τους διαγωνιζόµενους να εξετάζονται σε κοινά για όλες τις ξένες γλώσσες κείµενα. Στο συγκεκριµένο ζήτηµα είπα και στη συζήτηση στην επιτροπή ότι ίσως
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θα µπορούσαµε στο µέλλον να δούµε µια διαδικασία απόκτησης
της επάρκειας σε ανύποπτο χρόνο από πιστοποιηµένο φορέα,
προκειµένου να µην επιβαρύνεται η διαγωνιστική διαδικασία µε
αυτό το ξεχωριστό σκέλος, αναγνωρίζοντας πάντως τη µεγάλη
σηµασία της ικανοποιητικής γνώσης µιας ή και περισσότερων
ξένων γλωσσών από τους δικαστές µας.
Περαιτέρω, σηµαντικές είναι και οι προβλέψεις για την αυξηµένη βαρύτητα που θα δίνεται στην κατάρτιση των σπουδαστών
στο πρακτικό σκέλος, για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και τακτική επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, για
την υλοποίηση έκτακτων προγραµµάτων επιµόρφωσης για τους
δικαστές όλων των κλάδων και όλων των βαθµών, οι οποίοι καλούνται να εφαρµόσουν νέες ρυθµίσεις µε επείγοντα χαρακτήρα,
αλλά και για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών
µεταξύ των φορέων που παρέχουν δικαστική εκπαίδευση.
Συµφωνήσαµε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το πόσο
σηµαντική είναι η άρτια και ολοκληρωµένη εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι αποτελούν αναµφίβολα το θεµέλιο
του δικαστικού οικοδοµήµατος. Συµφωνήσαµε όλοι ότι η πολιτεία οφείλει να τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα για την παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων και προγραµµάτων διά βίου
κατάρτισης εν όψει µάλιστα και της κάκιστης κατάταξης της
χώρας στον σχετικό ετήσιο πίνακα του EU Justice Scoreboard
τελευταία, όπως προέκυψε και από τα στοιχεία που εισέφερε ο
κύριος Υπουργός κατά τη συζήτηση. Οφείλουµε συνεπώς να
ενεργοποιηθούµε άµεσα σε αυτήν την κατεύθυνση, µακριά από
αγκυλώσεις και εσωστρεφείς προσεγγίσεις.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σηµειώσω τη δηµιουργική διάθεση των περισσότερων κοµµάτων που συνάντησε την ανταπόκριση του κυρίου Υπουργού και είχε ως αποτέλεσµα τη
συµπερίληψη αρκετών βελτιώσεων στο τελικό νοµοθετικό κείµενο το οποίο, όπως φαίνεται, θα τύχει ευρύτατης αποδοχής.
Συγχαρητήρια σε όλους.
Ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα νοµοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης έρχονται µε µεγάλη συχνότητα. Από όσο θυµόµαστε
ποτέ δεν έχουν έρθει τόσα πολλά νοµοσχέδια σε τόσο λίγο χρονικό διάστηµα. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
αλήθεια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι.
Αυτά, λοιπόν, που έρχονται µε µεγάλη συχνότητα όχι µόνο
στον τοµέα της δικαιοσύνης, αλλά σε όλους τους τοµείς -βοµβαρδισµός κυριολεκτικά!- αποτελούν µέρος µιας ενιαίας στρατηγικής για την οποία τα άλλα κόµµατα δεν αναφέρονται, αλλά
γυρνάνε γύρω γύρω γιατί ακριβώς συµφωνούν σ’ αυτήν την ενιαία στρατηγική. Ποιος είναι ο τίτλος της στρατηγικής; Αποτελεσµατικότερη προσαρµογή όλων των τοµέων -και φυσικά και της
δικαιοσύνης- στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των µεγάλων
επιχειρηµατικών οµίλων. Θα έλεγα ότι ο κ. Κώτσηρας ήταν ειλικρινής, βέβαια το είπε κοµψά -όπως έλεγε το ΠΑΣΟΚ κάτι µυστήρια πράγµατα παλαιότερα-ότι είναι προσαρµογή στις σύγχρονες
οικονοµικές συνθήκες. Δηλαδή τι εννοούµε; Ποιες είναι οι σύγχρονες οικονοµικές συνθήκες; Είναι η πλήρης κυριαρχία του καπιταλισµού, είναι η πλήρης κυριαρχία του κεφαλαίου και είναι
αυτά που απαιτεί σήµερα. Θα τα ακούσετε και µετά βγείτε να µε
αντικρούσετε αν είναι έτσι ή αν δεν είναι. Άλλο αν διαφωνείτε.
Εντάξει; Για να είµαστε εξηγηµένοι και να είµαστε και ειλικρινείς.
Και αν ήσασταν ειλικρινείς, ξέρετε τι θα λέγατε; Θα λέγατε:
ναι, εµείς λέµε ότι είναι ο κινητήρας της οικονοµίας, που θα φέρει
την ανάπτυξη, που θα φέρει τις καλοπληρωµένες θέσεις ανεργίας -δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα στην πραγµατικότηταακριβώς γι’ αυτό κάνουµε κι αυτές τις αλλαγές, για να µπορέσει
να απελευθερωθεί, να φύγουν όλα τα βαρίδια, για να κερδίσει
περισσότερα. Αλλά δεν το λέτε. Αυτούς αφορά η βελτίωση της
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ποιότητας της δικαιοσύνης. Και εµείς δεν µιλάµε µε τσιτάτα, µιλάµε µε αποδείξεις.
Λέει η Κυβέρνηση και πιθανόν θα το ακούσουµε -δεν ξέρω αν
θα το ακούσουµε από τον κύριο Υπουργό, αλλά τα έχουµε ακούσει-, όλοι λέτε ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν οι καθυστερήσεις
στην απονοµή της δικαιοσύνης. Κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει, γιατί ο κοσµάκης είναι κρεµασµένος και περιµένει αποφάσεις
δύο και τρία χρόνια. Είναι έτσι όµως; Υπάρχει απολογισµός ήδη
από το κυβερνητικό έργο και το δικό σας και των προηγούµενων,
για να µην τους αδικήσω.
Τι ήταν το νοµοθετικό έργο της Κυβέρνησης µέχρι τώρα και
ποιους εξυπηρετεί; Πρώτον, ίδρυση ειδικών τµηµάτων στα δικαστήρια. Πολυτελείας τα λένε. Ποιον εξυπηρετούν; Τις επενδύσεις, τους επιχειρηµατικούς οµίλους, να βγαίνουν γρήγορα όλες
αυτές οι αποφάσεις. Ενώ ένας εργαζόµενος µπορεί να κρέµεται
δύο και τρία χρόνια για να πάρει µια αποζηµίωση, η επένδυση
πρέπει να γίνει αµέσως! Να το µέτρο λοιπόν!
Δεύτερο θέµα. Ο κόσµος βέβαια περιµένει, όµως θεσπίζονται
διάφορες µορφές ιδιωτικής διαµεσολάβησης, που τις διαφηµίσατε όλοι σας εδώ µέσα, η εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Και
σας ρωτάµε απλά και λαϊκά, να καταλαβαίνει ο κόσµος: Όταν
πάµε σε τέτοια εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε όλους τους
τοµείς -το πήγατε και στο ποινικό τώρα, στη συνδιαλλαγή- ποιος
είναι λοιπόν ο ισχυρότερος και ποιος είναι ο αδύναµος; Αυτός
που έχει το χρήµα. Πάει µια εταιρεία µε έναν απλό άνθρωπο και
αναγκαστικά, εκτός εξαίρεσης, αυτός θα υποκύψει στους όρους
που θα του βάλει αυτή η εταιρεία και η οικονοµική δύναµη.
Προωθούνται συγχωνεύσεις, κατάργηση δικαστηρίων, µετατροπή της διοίκησης των δικαστηρίων, ώστε να προσοµοιάζει µε
τη διοίκηση µεγάλων επιχειρήσεων. Κι ύστερα εδώ µας βγάζετε
λόγους για τη δικαιοσύνη που πρέπει να είναι για όλους και τη
µετατρέπετε µε αυτά τα µέτρα, µε όρους µάνατζµεντ. Είναι έτσι
ή δεν είναι; Αυτά τα περάσατε, τα έχετε ψηφίσει.
Απ’ όλα αυτά αποδεικνύεται πως γι’ αυτό που καίγεται και η
δική σας Κυβέρνηση –και είναι φυσιολογικό- αλλά και οι υπόλοιποι που κρύβονται –στρουθοκαµηλισµός δηλαδή, κανονικά- είναι
ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία των επιχειρηµατικών
οµίλων, ναι ή όχι;
Και εδώ που πανηγυρίζετε, κύριε Κωνσταντινίδη, και άλλοι σαν
εσάς, δεν είναι προσωπικό το θέµα, για τη χρηµατοδότηση που
έχει από το Ταµείο Ανάκαµψης, φυσικά και θα έχει χρηµατοδότηση. Για ποιον λόγο; Γιατί το Ταµείο Ανάκαµψης, όπως ξέρετε,
έχει δεκατρείς όρους για να χρηµατοδοτήσει στο 90% τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους και λέει ότι πρέπει να αρθούν
τα οποιαδήποτε εµπόδια υπάρχουν και στον τοµέα της δικαιοσύνης, ώστε να πάει το χρήµα στους µεγάλους επιχειρηµατικούς
οµίλους και ο λαός να κληθεί να πληρώσει, γιατί τίποτα δεν είναι
τζάµπα από τη µεγάλη σας Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς το αντίθετο!
Αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- έτσι
δεν είναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ;- µε την οποία συµφωνεί και η Νέα
Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ. Βέβαια, το ΚΙΝΑΛ τώρα εξόφθαλµα
είπε ότι το ψηφίζει. Δικαίωµα του, εµείς κριτική κάνουµε.
Αυτή είναι η µία όψη, που αφορά τη δηµιουργία ενός παραδείσου ανεξέλεγκτου για την επιχειρηµατικότητα, δηλαδή για τους
µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, όχι για τους µικρούς και η
άλλη αφορά την καθυστέρηση της δικαιοσύνης και τα λαϊκά προβλήµατα.
Για να δούµε, λοιπόν, ποια είναι τα προβλήµατα που υπάρχουν
και αργεί η δικαιοσύνη.
Πρώτον, υπάρχει πρόβληµα κρατικής χρηµατοδότησης, ναι ή
όχι; Υπάρχει. Δίνετε λεφτά παραπάνω; Όχι.
Δεύτερον, χρειάζεται αναβάθµιση και επέκταση των κτηριακών
υποδοµών και του τεχνικού εξοπλισµού των δικαστηρίων, ναι ή
όχι; Γι’ αυτό λέει τίποτα, όχι µόνο αυτό το νοµοσχέδιο, συνολικά
η πολιτική σας; Όχι, γιατί αυτά αφορούν τις µαζικές δίκες, δηλαδή τις πολλές δίκες και αποφάσεις απλών ανθρώπων, εργαζοµένων και λαϊκών στρωµάτων.
Τρίτον, πήγαµε περιοδεία σε όλα τα δικαστήρια, άµεση περιοδεία και όχι κοµµουνιστές. Τι µας έβαλαν πρώτο θέµα; Μαζικές
προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων µε πλήρως κατοχυρωµένα
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εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Κάνετε; Όχι. Χαµός γίνεται! Νοµίζεις ότι είσαι στο 1950. Πήγατε καµµιά φορά µια γύρα
στα γραφεία; Αν πήγατε, τι είδατε; Σε πιάνει να φτερνίζεσαι από
τους φακέλους που είναι εκεί και που δεν µπορούν να τους δουλέψουν αντικειµενικά οι άνθρωποι ό,τι και να κάνουν.
Τι άλλο κάνατε όλες οι κυβερνήσεις; Ακριβή δικαιοσύνη µε νέα
δικονοµικά βάρη και άλλα εµπόδια που δεν αντέχονται και έτσι
πολύ κόσµος δεν πάει καν στα δικαστήρια για πράγµατα που δικαιούται να κάνει και που θα έπρεπε να τα διεκδικήσει, γιατί δεν
µπορεί. Ακριβή δικαιοσύνη, εκτός και αν µας πείτε ότι θα την κάνατε φθηνή. Αυτό δεν το περιµένουµε.
Τι επιδιώκετε µε το νοµοσχέδιο; Επιδιώκετε -ό,τι έχει γίνει σε
όλον τον δηµόσιο τοµέα και από το ΠΑΣΟΚ παλιότερα και από
τον ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ ότι τα «έντυνε» διαφορετικά- να φτιάξετε µια
νέα γενιά δικαστών και δηµοσίων υπαλλήλων, που θα δρα µε
αποτελεσµατικότερο και ταχύτερο τρόπο για την εξυπηρέτηση
των συµφερόντων του κεφαλαίου. Θέλετε να βγάλετε νεογιάπιδες, οι οποίοι, όπως λέγανε, δεν αρκεί να εφαρµόζουν αλλά πρέπει να συµφωνούν µε την αντιλαϊκή, βάρβαρη -στην πραγµατικότητα- πολιτική.
Αυτό έχει γίνει σε όλους τους τοµείς, σε όλον τον δηµόσιο
τοµέα, για τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης -τα έχουµε ξαναπεί- αυτό γίνεται στα πανεπιστήµια, αυτό γίνεται παντού. Σε
όλους τους τοµείς υποτάσσονται όλοι στα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Θα κάνουν έρευνα οι φοιτητές και τι θα γίνεται; Θα την
παίρνουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και θα την πουλάνε αύριο,
όπως πουλάνε τα εµβόλια, γιατί το AstraZeneca, για παράδειγµα,
ποιου είναι; Της Οξφόρδης δεν είναι; Πόσα δισεκατοµµύρια;
Ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά; Την κάνουν οι φοιτητές και οι
ερευνητές. Πού τη διαθέτετε; Τη διαθέτετε στην υπηρεσία των
µονοπωλίων, τα οποία λυµαίνονται κυριολεκτικά όλη την ανθρωπότητα και αδιαφορούν για τον θάνατο που σκορπάτε κάθε µέρα
εν όψει, παραδείγµατος χάριν, της πανδηµίας και όχι µόνο.
Επίσης, θέλετε ασφυκτικότερο έλεγχο και των εν ενεργεία δικαστών αλλά και µέσα στη σχολή -θα πω παρακάτω δυο λόγιαώστε να µην ξεφεύγουν βήµα από την εξυπηρέτηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής. Πώς γίνεται αυτό; Γιατί µπορεί να µας
πει κάποιος: Αυτά τι σχέση έχουν µε τη Σχολή Δικαστών;
Πρώτον, γίνονται αλλαγές στην οργάνωση της σχολής; Γίνονται. Γιατί, αλήθεια, βγάζετε έξω και υποβαθµίζετε τις δικαστικές
ενώσεις από τη διοίκηση της Σχολής Δικαστών; Γιατί; Είναι ένα
ερώτηµα. Δεύτερον, µε την εκπαίδευση. Τρίτον, µε την ύλη και
το εκπαιδευτικό αντικείµενο. Τέταρτον, µε την επαγγελµατική
εξέλιξη και τη σταδιοδροµία των δικαστών µέσω και της βαθµολόγησης.
Επίσης -κι αυτό είναι πολύ σοβαρό κατά τη γνώµη µας, παρ’
ότι δεν έχουµε καµµία αυταπάτη- γιατί απαιτείτε νοµικές γνώσεις
και όχι γενικές; Ένας -δεν θέλω να πω το όνοµά του- που έχει
κάνει Υπουργός Δικαιοσύνης σε µία µνηµειώδη απόφαση που
βγήκε από το δικαστήριο του Πειραιά έκανε µήνυση εργοδότης
στο σωµατείο που είχε βγάλει προκήρυξη και έγραφε ότι η εργοδοσία εκµεταλλεύεται τους εργαζόµενους- έκανε µήνυση για
συκοφαντική δυσφήµιση και ο συγκεκριµένος δικαστής -ξέρουµε
τι συµβαίνει στον Πειραιά- καταδίκασε το σωµατείο. Βέβαια, µετά
άρθηκε η απόφαση. Κι όταν το είπα σε κάποιον -Υπουργό µάλιστα- ξέρετε τι µου είπε; Είναι τραγωδία και έχω µετανιώσει που
στήριξα τη Σχολή Δικαστών, γιατί ο δικαστής δεν µπορεί να δικάζει µε το γράµµα του νόµου, κυρίες και κύριοι. Γιατί εάν δίκαζε
µε το γράµµα του νόµου, οι µισοί Έλληνες θα ήταν φυλακή σήµερα, αλλά πρέπει να παίρνει υπ’ όψιν και κάποιες κοινωνικές
διαστάσεις.
Πέµπτον, ο θεσµός της αξιολόγησης που γενικεύεται. Και ο
θεσµός της αξιολόγησης, αν τα δέσει κάποιος όλα µαζί, καταλαβαίνει τι πάει ακριβώς να κάνει: ιδεολογική χειραγώγηση, πολιτική χειραγώγηση -θα πω παρακάτω- και, βέβαια, µε µια έννοια,
τροµοκρατία. «Αν θες να ανέβεις, θα κάνεις αυτά. Αν δεν θες, θα
σου βάλουµε λιγότερο βαθµό -αν χρειαστεί- ή θα σε κρίνουµε
διαφορετικά στις προφορικές».
Λέτε µάλιστα να προσαρµοστεί στα διεθνή πρότυπα, ώστε να
είναι οι υπερασπιστές της εθνικής οικονοµίας και της κοινωνικής
ειρήνης. Για βαστάτε εδώ. Τι πάει να πει «εθνική οικονοµία»; Είναι
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η οικονοµία της Ελλάδας, συµφωνούµε. Όµως, στην οικονοµία
της Ελλάδας υπάρχουν αυτοί που παράγουν και αυτοί που κλέβουν τον πλούτο. Ποιοι είναι αυτοί που παράγουν; Η συντριπτική
πλειοψηφία του πληθυσµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου παρακαλώ δύο λεπτά και από τη δευτερολογία
µου.
Ποιοι είναι αυτοί που καρπώνονται το 65% του ΑΕΠ τουλάχιστον και έχουν απίστευτα κέρδη που βγαίνουν από τη δουλειά
των εργαζοµένων; Είναι οι λίγοι.
Άρα στην εθνική οικονοµία κάποιοι είναι που συµβάλλουν µε
τον ιδρώτα και το αίµα τους -πολλές φορές και τη ζωή τους την
ίδια- και κάποιοι άλλοι είναι που ζουν στη χλιδή και στον πλούτο
ακριβώς από τον ιδρώτα και το αίµα άλλων εργαζοµένων. Εποµένως τι εννοείτε δηλαδή;
Δεύτερον, λέτε της «κοινωνικής ειρήνης;» Τι λέτε; Λάσκαρης
νούµερο 2; Τι εννοείτε δηλαδή; Στην κοινωνία ό,τι και να πείτε,
ακόµα και αστοί οικονοµολόγοι και φιλόσοφοι λένε ότι υπάρχουν
ταξικές αντιθέσεις και πάλη των τάξεων. Ο Μαρξ έγραφε ότι δεν
αναγνώρισε εκείνος την πάλη των τάξεων, δεν την εφηύρε. Την
εφηύραν οι αστοί φιλόσοφοι. Και έτσι είναι. Υπάρχουν αντιτιθέµενα συµφέροντα. Για να βγάλει ο εργοδότης, πρέπει να εκµεταλλευτεί τον εργαζόµενο, ο δε εργαζόµενος για να πάρει κάτι
παραπάνω, πρέπει να αγωνιστεί.
Τι εννοείτε, λοιπόν, «κοινωνική ειρήνη»; Υποταγή, σκλαβιά σύγχρονη, µε δυο κατοστάρικα και δυόµισι ή δεν υπάρχουν αυτά
στην εργοδοσία και µάλιστα στους µεγάλους οµίλους που έχουν
ξεφύγει από κάθε όριο και εν µέσω πανδηµίας.
Ποιος πληρώνει στην πανδηµία; Ο εργαζόµενος, ο λαός συνολικά. Ποιος θησαυρίζει; Φαρµακευτικές εταιρείες, άλλες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες στην υγεία, χωρίς ντροπή! Δεν τους
υποχρεώνετε να συνεισφέρουν και οι ίδιοι. Ακόµα και στέλεχος
κορυφαίο δικό σας -να µην πω το όνοµά του- σας το είπε: Ας βάλουν και αυτοί κάτι. Όχι βέβαια.
Και έχουµε τα προγράµµατα, για να τελειώσω εδώ. Εδώ βγάζει
µάτι. Τι λέει; Διοίκηση και οργάνωση δικαστηρίων. Οι τίτλοι των
προγραµµάτων εκπαίδευσης στη Σχολή Δικαστών, αυτό εννοώ.
Τι εννοεί; Αλλαγές ώστε να ανταποκρίνεται η δικαιοσύνη στον
ρόλο που αναφέραµε παραπάνω, δηλαδή να προωθεί όσο µπορεί καλύτερα και πιο γρήγορα την πολιτική στήριξης του κεφαλαίου.
Δεύτερον, -εδώ είναι κραυγαλέο- έµφαση στο οικονοµικό δίκαιο, στην κεφαλαιαγορά, στην ενέργεια. Τι είναι αυτά; Είναι η
πολιτική σας. Σε αυτά θέλετε να τους εκπαιδεύσετε, να στηρίξουν, παραδείγµατος χάριν, την «πράσινη» ενέργεια που είναι
πράσινα άλογα -και µαύρα είναι-, για να φέρει τεράστια κέρδη
στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Κεφαλαιαγορά. Φοβερό. Όλοι οι εργαζόµενοι, κυρίες και κύριοι, είναι στα δικαστήρια µε την κεφαλαιαγορά. Έτσι δεν είναι;
Ειρωνικά το λέω.
Τέτοια σεµινάρια τους κάνετε, δηλαδή της λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονοµίας και τη στήριξη σε αυτή την πολιτική και
τις επενδύσεις του κεφαλαίου και εµβάθυνση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή την κόλαση που ζουν οι ευρωπαϊκοί
λαοί και µαζί και η Ελλάδα.
Η θέση µας είναι γνωστή για τον ρόλο της αστικής δικαιοσύνης
και τη λεγόµενη ανεξαρτησία της. Κι επειδή ορισµένοι πολιτικοί,
για να µην πω καµµιά βαριά κουβέντα, καραγκιόζηδες δηµοσιογράφοι µάς κάνουν και επίθεση λες και δεν γνωρίζουν τι λέµε,
θέλουµε να τους πούµε: Θα µας φιµώσουν να ζητάµε µια δικαιοσύνη για τον λαό και όχι για τους λίγους; Θα κρύψουµε τη θέση
µας ότι χρειάζεται ανατροπή αυτού του συστήµατος που οι µεν
είναι βασιλιάδες και οι άλλοι είναι δουλοπάροικοι; Γιατί έτσι είναι.
Τα λέω µεταφορικά για να µην υπάρχει κανένα θεωρητικό µπέρδεµα.
Θα πω δύο απλά παραδείγµατα. Δεν θα κάνω αναλύσεις. Τα
είπε ο Γιάννης Δελής και πιο επιστηµονικά και καλά.
Η δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη γιατί είναι ανεξάρτητη; Τι θα
εφαρµόσει; Τι καλείται να εφαρµόσει ένας δικαστής, ανεξάρτητα
από το αν συµφωνεί ότι είναι δίκαιο ή άδικο; Θα έρθει να εφαρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µόσει την αντιλαϊκή πολιτική που ψηφίζεται στη Βουλή βέβαια,
αλλά που η εκάστοτε κυβέρνηση προωθεί. Ακόµα και αν καταλαβαίνουν τι περιθώρια έχουν αλήθεια να εκδώσουν µια δίκαιη απόφαση;
Να, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Ακούστε, το «τέρας» του
Χατζηδάκη και της Νέας Δηµοκρατίας, ο συνδικαλιστικός νόµος.
Απολύεται ένας εργαζόµενος από την επιχείρηση, λέει ότι είναι
παράνοµο, καταφεύγει στο δικαστήριο. Ακούστε, αθεόφοβοι.
Έχει το βάρος της απόδειξης ο εργαζόµενος µε τα επτά, τα
πέντε, τα εννέα κατοστάρικα ότι η εταιρεία είναι ζωντανή, ότι
είναι κερδοφόρα και ότι κακώς τον απέλυσε.
Πείτε µας, λοιπόν, τι θα κάνει ο δικαστής; Ο φουκαράς εργαζόµενος τι θα κάνει; Θα βάλει µελετητικό γραφείο; Πού θα βρει
τα λεφτά αυτά; Γιατί αυτά τα στοιχεία δεν βγαίνουν εύκολα ούτε
βγαίνουν από τις εφηµερίδες. Αυτά τα τέρατα κάνετε. Τι θα πει;
Αυτόν τον νόµο ψηφίσατε. Άρα ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη; Το
99% των απεργιών βγαίνει παράνοµο. Καλά κάνει. Κανένας όµως
δεν έχει δίκιο; Κανένας, µα κανένας δεν έχει σε όλες αυτές τις
απεργίες; Εντολή και µε βάση τον νόµο αλλά και µε την ερµηνεία
του νόµου, για να βγαίνουν παράρτηµα. Άρα δεν είναι ανεξάρτητη. Εξαρτάται από το αντιλαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο.
Δεύτερον, ποιος διορίζει τους προέδρους και τα ανώτατα όργανα των δικαστηρίων; Η εκάστοτε κυβέρνηση. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ
δεν το αλλάξατε, που λέγατε διάφορα. Το κρατήσατε γιατί σας
βόλευε. Μάλιστα. Γιατί όµως τα κρατάει αυτά η Κυβέρνηση; Γιατί
αυτά διαµορφώνουν τη βαρύτερης σηµασίας νοµολογία.
Κι έχετε περάσει και την πιλοτική δίκη που αφορά όλους τους
τοµείς: αστικό, διοικητικό, ποινικό. Τι σηµαίνει αυτό; Τις σοβαρές
υποθέσεις τις κρίνουν τα ανώτατα δικαστήρια και δηµιουργούν
και νοµολογία. Για ποια ανεξάρτητη µας λέτε λοιπόν; Πείτε µας.
Ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη; Γιατί δεν δέχεστε την πρόταση που
κάνουν όλες οι δικαστικές ενώσεις ή τουλάχιστον οι περισσότερες, για να είµαι ακριβής, να εκλέγεται από τους δικαστές η ανώτατη δικαιοσύνη. Ακριβώς γι’ αυτό, για να έχετε έναν ασφυκτικό
έλεγχο, έµµεσο ή άµεσο, πέρα από φωτεινές εξαιρέσεις που
µπορεί να υπάρχουν.
Υπάρχουν βέβαια και δικαστές οι οποίοι αντιδρούν και οι
οποίοι δεν έχουν και δυνατότητα πολλές φορές, γιατί θα βρεθούν κατηγορούµενοι οι ίδιοι. Είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι η ιστορία έχει αποδείξει -και να τη διαβάζετε καλά και όχι ανάποδα, όχι η παλιά µόνο και η πρόσφατηότι οι αγώνες του λαού αχρήστευσαν πολλές φορές τους αντιλαϊκούς νόµους και τους πέταξαν στα σκουπίδια.
Και τώρα γίνεται: Η απεργία στην «COSCO» και η απεργία µε
τους ντελιβεράδες αχρήστευσαν το νοµοθετικό τερατούργηµα
του Χατζηδάκη και θα το αχρηστεύουν και στην πορεία.
Σε αυτόν τον αγώνα καλούµε και τους δικαστικούς λειτουργούς που ζουν και αντιλαµβάνονται -όσοι είναι αυτοί- να συνταχθούν µαζί µε το εργατικό λαϊκό κίνηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα είχε ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλος, να τοποθετηθεί για την τροπολογία του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας έχει αποδείξει
ότι ξέρει να διεκδικεί συγκροτηµένα και κυρίως µε αποτελεσµατικότητα. Επιβεβαιώθηκε µετά τις χθεσινές αποφάσεις του ECOFIN που δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα µας να καθιερώσει από
το 2025 µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε την απόφαση του ECOFIN η Ελλάδα κατοχυρώνει
σε µόνιµη βάση τη δυνατότητα εφαρµογής µειωµένων κατά 30%
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής µειωµένων συντελεστών
ΦΠΑ στα αγροτικά µηχανήµατα, καθώς και στο βαµβάκι, σε
ηλιακά πάνελ, βρεφικές πάνες, µάσκες χειρουργικές, υπηρεσίες
live streaming θεαµάτων.
Παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ σε βασικά είδη και
υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και σε ιατρικό εξοπλισµό σε περιπτώσεις ακραίων φαινοµένων και καταστροφών. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ σε αναπηρικά είδη.
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Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσµα συντονισµένων προσπαθειών
και διαπραγµατεύσεων της Κυβέρνησής µας. Αποτέλεσµα µιας
προσπάθειας δυόµισι ετών που στέφθηκε µε επιτυχία και ανοίγει
νέους αναπτυξιακούς ορίζοντες για την οικονοµία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνω τον λόγο προκειµένου
να αναφερθώ στις διατάξεις της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1159 και ειδικό 102 που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών, η οποία τροποποιεί, επικαιροποιεί και βελτιώνει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για την κρατική αρωγή.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση που δηµιούργησε ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο κρατικής αρωγής για τις θεοµηνίες και τις φυσικές
καταστροφές, µε στόχο ένα ξεκάθαρο και αυτοµατοποιηµένο
πλαίσιο αποζηµιώσεων για επαγγελµατίες, πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για την αποκατάσταση των περιοχών που πλήττονται.
Στόχος µας είναι να καταστεί αυτό το πλαίσιο πλήρως λειτουργικό και τον στόχο αυτό υπηρετεί το περιεχόµενο της τροπολογίας που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Με το άρθρο 1 της τροπολογίας, τροποποιείται η παράγραφος
3 του άρθρου 4 του ν.4797/2021 σχετικά µε την επιχορήγηση για
την αντιµετώπιση ζηµιών. Με τη διάταξη που έρχεται προς ψήφιση: Πρώτον, αποσαφηνίζεται το εύρος της κάλυψης των ζηµιών από την επιχορήγηση που προβλέπει ο νόµος για την
κρατική αρωγή και, δεύτερον, ρυθµίζονται τα ζητήµατα αλληλοεπικάλυψης του πλαισίου της κρατικής αρωγής µε το πλαίσιο χορήγησης στεγαστικής συνδροµής.
Συγκεκριµένα, διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο της επιχορήγησης του Υπουργείου
Οικονοµικών όσο και της χορήγησης στεγαστικής συνδροµής
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Προβλέπεται, επίσης, αναδροµική ισχύς της διάταξης προκειµένου να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρµογής της επιχορήγησης
και για τις περιπτώσεις των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021
και του σεισµού της 27ης Σεπτεµβρίου 2021 στην Κρήτη, για τις
οποίες έχει χορηγηθεί ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδροµής
και έναντι της επιχορήγησης.
Με το άρθρο 2 εισάγεται νέα γενική ρύθµιση για τη χορήγηση
πρώτης αρωγής προς επιχειρήσεις έναντι της επιχορήγησης του
ν.4797/2021 µετά από θεοµηνίες. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η
χορήγηση πρώτης αρωγής για την άµεση στήριξη επιχειρήσεων,
µε στόχο την άµεση αντιµετώπιση των δυσµενών συνεπειών των
φυσικών καταστροφών, µέσω της τροποποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόµου για την κρατική αρωγή, ως προς
την οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής της για περιοχές που
έχουν οριοθετηθεί ή έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη.
Το άρθρο 3 της τροπολογίας σχετίζεται µε βελτιωτικές τροποποιήσεις που επέρχονται στο ρυθµιστικό πλαίσιο για τη διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα φορέων που έχουν πληγεί από θεοµηνίες. Στο εξής
η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής θα διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο
στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών, η οποία θα προβαίνει στην εκκαθάριση και στην
πληρωµή στους δικαιούχους αφαιρώντας το ποσό της προκαταβολής και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης
που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 6 του νόµου για
την κρατική αρωγή.
Ταυτόχρονα, µε το άρθρο 4 της τροπολογίας τροποποιείται η
παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν.4797/2021 ως προς το ποσό
της ενίσχυσης της πρώτης αρωγής, που αφαιρείται από το τελικώς καταβληθέν ποσό και διενεργούνται οι αναγκαίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στις υφιστάµενες διατάξεις του εν λόγω άρθρου
8, αναφορικά µε τη διαδικασία προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης.
Με το άρθρο 5 της τροπολογίας καθορίζεται η διαδικασία για
τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης προς
επιχειρήσεις και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
έχουν πληγεί από θεοµηνίες στα πρότυπα των ρυθµίσεων που
ψηφίστηκαν για την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και του σεισµού της 27ης Σεπτεµβρίου 2021
στην Κρήτη. Θα ισχύει, δηλαδή, µια αυτοµατοποιηµένη διαδικα-
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σία για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, όπως ίσχυσε και για
τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις.
Με το άρθρο 6 θεσπίζεται η δυνατότητα καταβολής επιχορήγησης λόγω εκτεταµένων ζηµιών σε φυτικά µέσα παραγωγής και
σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Προϋπόθεση
είναι όσοι κατέχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις να υποβάλουν τη
δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.
Με το άρθρο 7 καθιερώνεται νέα ειδική διαδικασία για την επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων λόγω ζηµιών σε φυτικά
µέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπέλια
για τις περιπτώσεις που οι ζηµιές αυτές δεν καλύπτονται από τον
ΕΛΓΑ, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η δυνατότητα προκαταβολής. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι εκτιµήσεις και ο έλεγχος
των στοιχείων για τους δικαιούχους διενεργείται από τον ΕΛΓΑ,
ο οποίος και θα αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονοµικών τις απαραίτητες καταστάσεις για την έκδοση των αποφάσεων επιχορήγησης ή προκαταβολής και για την πληρωµή των δικαιούχων.
Η νέα αυτή διαδικασία είναι προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εν λόγω ζηµιές, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τα διαθέσιµα από τον ΕΛΓΑ στοιχεία, την εµπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών του.
Το άρθρο 8 προβλέπει την ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου
της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, που θα συντονίζει το έργο αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των υποδοµών και των έργων του δηµοσίου µετά από θεοµηνίες.
Η ίδια παράλληλη στόχευση αποτυπώνεται και στο άρθρο 9,
µε το οποίο διευρύνονται και ενισχύονται οι αρµοδιότητες του
Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής ως προς τον συντονισµό της διαδικασίας εκτίµησης και καταγραφής των ζηµιών
στις δηµόσιες υποδοµές από θεοµηνίες.
Με το άρθρο 10 της τροπολογίας θεσπίζεται η δυνατότητα σύστασης Επιτροπών Κρατικής Αρωγής και σε κεντρικό επίπεδο,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, προκειµένου να λειτουργήσουν ενισχυτικά ως προς το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής που συστήνονται στις περιφερειακές ενότητες.
Με το άρθρο 11 προβλέπεται η επέκταση της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρµας arogi.gov.gr για τη χορήγηση της πρώτης
αρωγής.
Ταυτόχρονα, εισάγεται µεταβατική διαδικασία για τον χειρισµό
των περιπτώσεων στις οποίες έχει ήδη γίνει καταγραφή και εκτίµηση των ζηµιών σε κτήρια από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι οι ζηµιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί και εκτιµηθεί από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής στο πλαίσιο εκτίµησης και καταγραφής
ζηµιών από θεοµηνίες που έχουν εκδηλωθεί πριν την 1η Μαΐου
2021 θα µπορούν να καλύπτονται από την επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών, η οποία καταβάλλεται στους δικαιούχους σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόµου για την κρατική
αρωγή.
Με τα άρθρα 12 και 13 εισάγεται νέα γενική ρύθµιση για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδροµής προς
ιδιοκτήτες κτηρίων που έχουν πληγεί από θεοµηνίες, όπως έγινε
και σε ανάλογες περιπτώσεις στις πυρκαγιές του καλοκαιριού και
του σεισµού της 27ης Σεπτεµβρίου 2021 στην Κρήτη. Σηµειώνεται
ότι η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δηµοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται
και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική
διοίκηση, το δηµόσιο και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Προβλέπεται, επίσης, ότι η διάταξη θα έχει αναδροµική ισχύ,
προκειµένου να µπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθµιση και
όσοι επλήγησαν από άλλες θεοµηνίες που προκάλεσαν σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµιές.
Με τη διάταξη του άρθρου 14 καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής
συνδροµής προς ιδιοκτήτες κτηρίων που έχουν πληγεί από θεοµηνίες.
Με το άρθρο 15 της τροπολογίας παρατείνεται η προθεσµία
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εξέτασης από την αρµόδια επιτροπή των αιτήσεων σεισµοπαθών
ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη» και «Μαχάλα»
Μαλεσίνας Φθιώτιδας έως την 31η Ιανουαρίου 2022. Με τον
τρόπο αυτόν, δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την έκδοση των
σχετικών παραχωρητηρίων των δικαιούχων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περιεχόµενο της τροπολογίας πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να τύχει ευρείας διακοµµατικής στήριξης. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερα και στην
αρχή της οµιλίας µου, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
αφουγκραζόµενη τις ανάγκες της κοινωνίας, επικαιροποιεί και
βελτιώνει όποτε κρίνεται αναγκαίο το ισχύον θεσµικό πλαίσιο της
κρατικής αρωγής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μπούµπας από την Ελληνική Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι του Υπουργείου, σηµαντικό αυτό που συζητάµε σήµερα, διότι µια σωστά οργανωµένη Σχολή Δικαστών είναι το εκκολαπτήριο για τους αυριανούς εκπροσώπους και όχι
αντιπροσώπους -έχει τη σηµασία του- της Θέµιδος, της θείας
δίκης.
«Δίκη», από το «δείκνυµι», σχεδιάζω, οργανώνω. Όµως, αυτό
που σας είπε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος
Βελόπουλος, «το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυµφέρον». «Το δίκαιο δεν είναι τίποτα άλλο», έλεγε ο Πλάτωνας,
«παρά το δίκαιο του ισχυρού».
Γιατί το λέει η κοινή γνώµη, κύριε Υπουργέ, αυτό σήµερα; Διότι
ο δικαστικός εκπρόσωπος δεν αφουγκράζεται, δεν έχει την
ώσµωση, δεν έχει τον κώδικα και την επικοινωνία µε το περί κοινού δικαίου αίσθηµα. Διότι χάνει την επαφή µε το περιβάλλον και
την κοινωνία, η οποία αλλάζει, µεταλλάσσεται ανάλογα µε τις
συνθήκες.
Είναι καλό η εξειδίκευση των δικαστικών λειτουργών. Επιχειρείται σε κάποια κράτη. Όταν ο δικαστής, για παράδειγµα, δικάζει τροχαία ατυχήµατα, αν είναι εξειδικευµένος σε αυτόν τον
τοµέα, αυτό είναι ένα θετικό πρόσηµο, περισσότερα βέλη έχει
στη φαρέτρα του, προκειµένου να αναπτύξει αυτή την ικανότητά
του.
Όµως ο κ. Τσιάρας, που φεύγει τώρα από την Αίθουσα, θα
έπρεπε να κάνει άλλες τοµές, αν θέλουµε να έχουµε µια εύρυθµη
λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών, η οποία ιδρύθηκε το
1994.
Από τον πρώτο χρόνο -διαβάζω την ιστορία της Εθνικής Σχολής Δικαστών- µε έδρα τη συµπρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη,
έβαλε ηµερίδες και σεµινάρια για τους σπουδαστές, για να επιµορφωθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Όµως, στο πλαίσιο για το οποίο συζητούµε σήµερα, δεν είναι
µόνο σπουδαστής, κύριοι, ο αυριανός εκπρόσωπος της Θέµιδος.
Είναι και το τι καθηγητές θέλουµε στη Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη. Έχουν πειθώ; Έχουν µεταδοτικότητα; Έχουν επαφή
µε την κοινωνία; Αφήστε το «επίσταµαι» και τις νοµικές επιστήµες.
Είναι αδιανόητο -το φέραµε ως Ελληνική Λύση και κανένα
κόµµα δεν πήρε θέση ευθαρσώς προς τον ελληνικό λαό που πρέπει να τον δούµε στα µάτια- ότι τον Φεβρουάριο του 2020 στη
Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα κείµενο επιµόρφωσης από τους καθηγητές δικαστές προς τους νέους εκκολαπτόµενους εκπροσώπους της Θέµιδας, τους νέους δικαστές που
έλεγε: «Τώρα που θα βγείτε έξω, να στηρίξετε τις τράπεζες, να
βάλετε ενδεχόµενο δόλο στα υποκείµενα, δηλαδή στους δανειολήπτες, για να µη µετακυλιστεί η φορολογία των πολιτών ενάντια στα πιστωτικά ιδρύµατα»!
Αντιλαµβάνεστε για τι εντολές µιλούµε; Έχει αυτό κοινωνικό
αντίκτυπο, έχει κοινωνικό έρεισµα στα κοινωνικά στρώµατα; Είναι
ο καθηγητής δικαστής εκπρόσωπος του λαού στη συγκεκριµένη
περίπτωση; Όχι! Είναι αντιπρόσωπος συγκεκριµένων ολιγαρχικών πιστοληπτικών ιδρυµάτων. Χάνει ο κόσµος την εµπιστοσύνη
του; Τι λέει ο κόσµος, όταν δικάζεται µε µία τράπεζα; Σιγά να µη
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βγάλει απόφαση αθωωτική για τον δανειολήπτη! Υπέρ της τράπεζας θα λειτουργήσει!
Και όλα αυτά έγιναν εν όψει του νόµου Κατσέλη για τα υπερχρεωµένα στη Σχολή Δικαστών. Το παραδέχθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Δεν µπορούµε, λέει, να παρέµβουµε στη δικαστική
εξουσία. Ένας δεν είχε την πολιτική αύρα, την πολιτική χροιά τουλάχιστον η πολιτική µε «η» και «οι»- να καταδικάσει αυτό το
γεγονός.
Τι προβλέπεται για έναν δικαστή; Δεν προβλέπεται, κύριοι,
µόνο να έχει µέσα του το «επίσταµαι» της νοµικής. Προβλέπεται
να είναι και άνθρωπος. Άρα ο στόχος της Εθνικής Σχολής Δικαστών, που οφείλει στην κοινωνία, είναι η παρουσία της Εθνικής
Σχολής να έχει ένα διφυές έργο, που σηµαίνει ότι βγάζω τον δικαστή άνθρωπο και τον δικαστή νοµικό, ο οποίος πρέπει να έχει
έναν ορίζοντα στη δικονοµική του σκέψη, να είναι όµως µια προσωπικότητα που θα µπορεί να κρίνει αµερόληπτος, χωρίς να
απειλείται από κανέναν και να βγάλει ορθά µια δικαστική απόφαση.
Ο δικαστής αυτός θα παρακολουθεί σεµινάρια για να εξοικειωθεί µε την εγκληµατικότητα, µε διάφορες κοινωνικές εκφάνσεις,
για το πώς λειτουργεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, για να έχει
γνώσεις. Υπάρχει όµως και κάτι άλλο µέσα στην έννοια του δικαστή, που δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής µας, ότι ο δικαστής πρέπει να παρακολουθεί και ηµερίδες τέχνης, πολιτισµού
και γραµµάτων. Γιατί το λέει αυτό; Γιατί ο δικαστής που θα φύγει
από τη Σχολή Δικαστών πρέπει να είναι, κύριοι, και διανοούµενος. Ουαί και αλίµονο αν είναι µόνο ένας γραφειοκράτης, ο
οποίος θα βγάζει στείρες δικαστικές αποφάσεις του ρήµατος
«δείκνυµι», χωρίς να πλατειάζει τις κοινωνικές του ευαισθησίες
και να µην είναι διανοούµενος. Τότε δεν έχουµε δικαστές - ανθρώπους. Τότε έχουµε δικαστές - εξοµοιωτές, κλωνοποιηµένους,
οι οποίοι είναι απλά ροµπότ. Τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να αποκαταστήσουµε σήµερα για γρήγορη δικαιοσύνη.
Δεν µπορεί να λένε σήµερα καθηγητές νοµικής επιστήµης -ο
κ. Δηµήτραινας αν θυµάµαι καλά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο- να λένε ότι ακόµα και οι προφορικές εκφάνσεις και εκφράσεις από πολιτικούς είναι µία χειραγώγηση της δικαστικής
επιστήµης και της δικαστικής λειτουργίας του όλου ζητήµατος,
διότι και αυτό θεωρείται παρέµβαση. Δεν µπορεί να παρεµβαίνουµε στο δικαστικό έργο. Γι’ αυτό λέµε αµερόληπτη δικαιοσύνη.
Διάβασα προσεκτικά τη συνέντευξη του νυν αντιπροέδρου και
δικαστικού χρόνια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο του κ. Πικραµµένου. Εγώ θα συµφωνήσω. Δεν µπορεί να τρέχουν άλλες πτυχές
της κοινωνίας µε χίλια, λέει ο κ. Πικραµµένος, και η δικαιοσύνη
να τρέχει µε εκατό. Οι καλύτεροι κριτές, όµως, για τους καθηγητές της Σχολής Δικαστών είναι οι ίδιοι οι σπουδαστές που µπορούν πανεύκολα και ανώνυµα να τους κρίνουν µέσω µιας
ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Γιατί δεν το επιχειρείτε, για παράδειγµα;
Το τελευταίο νοµοθετικό πλαίσιο στη Σχολή Δικαστών που
ιδρύθηκε το 1994, ήταν το 2008. Σίγουρα είναι αδήριτη ανάγκη
να γίνει ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο. Επίσης, όσον αφορά τα χρήµατα που πρέπει να παίρνουν οι σπουδαστές είτε είναι ειρηνοδίκες είτε είναι δικηγόροι µε δύο χρόνια -αυτό δεν λέει;- ή να είναι
και διοικητικοί υπάλληλοι µε πτυχίο Νοµικής, είναι αναγκαίο, για
να έχουν λύσει τα προς το ζην τουλάχιστον -δεν µιλάµε για το ευ
ζην-, στέγαση, τροφή και µισθό, για να µπορούν απρόσκοπτα να
παρακολουθούν.
Όσον αφορά όριο που βάζετε µε το τεσσαρακοστό πέµπτο σε
τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας, κύριε Υπουργέ, δεν βλέπω η ηλικία να καθορίζει την ευαισθησία, τη γνώση, το ποιόν και την ικανότητα ενός δικαστή. Πώς το θέτετε ηλικιακά; Τι είναι;
Αστυνοµική σχολή για να έχει δυνάµεις ή πυροσβεστική; Πώς το
βάζετε αυτό; Η ξένη γλώσσα καλά. Αλλά εδώ µέχρι και ανθρωπιστικές επιστήµες θα µπορούσαν να εισαχθούν. Μπορεί να µην
είναι πανεπιστηµιακή σχολή, µπορεί να είναι µια εξειδικευµένη
σχολή, αλλά έπρεπε να κάνει µαθήµατα φιλοσοφίας. Άλλο παιδεία, άλλο εκπαίδευση. Όταν όµως γαλουχήσεις δικαστές µε παιδεία, να ξέρετε ότι θα είναι αµερόληπτοι, ότι θα είναι δικαστές
πάνω απ’ όλα άνθρωποι µε κεφαλαία.
Άρα είναι ανθρωπιστικός ο χαρακτήρας της Εθνικής Σχολής
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Δικαστών που πρέπει να αναδιοργανωθεί. Πρέπει να είναι κοντά
σε αυτούς τους εκκολαπτόµενους εκπροσώπους της Θέµιδας
και να λειτουργεί ως θερµοκήπιο. Το θερµοκήπιο, όµως, ή το εκκολαπτήριο για να λειτουργήσει, χρειάζεται φως. Γι’ αυτό λέµε
ότι πρέπει να υπάρχει άπλετο φως στον τρόπο λειτουργίας της
σχολής, έξω από κάποιες πολιτικές - κοµµατικές παρεµβάσεις
της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν µπορεί να λένε οι καθηγητές ότι
για απλές υποθέσεις του κόσµου χρειάζεται να περάσουν χίλιες
πεντακόσιες ογδόντα ηµέρες, γιατί είναι στοίβα οι δικογραφίες.
Και κάτι άλλο: Αν δεν εξειδικευθούν και οι διοικητικοί υπάλληλοι και στη συγκεκριµένη σχολή και στα δικαστήρια, µην περιµένετε εύρυθµη λειτουργία των δικαστηρίων. Επειδή είστε και
γιατρός µικροβιολόγος, κύριε Τσιάρα, να σας πω ότι ένα µεγάλο
πρόβληµα στα νοσοκοµεία σήµερα της χώρας, όπου είναι δυσθεώρητο το χρέος πλέον προς τους προµηθευτές, είναι ότι οι γιατροί έβλεπαν καθηµερινά ιατρικούς επισκέπτες για να
παζαρέψουν αναλώσιµα, αντί να υπηρετούν την επιστήµη της Ιατρικής, και δεν υπήρχε εξειδίκευση, αυτό που λένε οι Άγγλοι administration, ώστε να µπορέσουν οι διοικητικοί να οργανώσουν
σωστά τις κλινικές και τα νοσοκοµεία. Γι’ αυτό φτάσαµε εκεί.
Είναι και θέµα διοικητικής εξειδίκευσης.
Θα µπορούσαµε πολλά να πούµε σήµερα για το εκκολαπτήριο
των εκπροσώπων της Θέµιδος, για τη Σχολή Δικαστών. Να αναλογιστείτε, όµως, την έκθεση GRECO, ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε διαφθορά στην Ευρώπη µετά τη Βουλγαρία. Να
θυµηθείτε τις είκοσι πέντε συστάσεις που έχει η Ελλάδα έναντι
των τριάντα τριών συστάσεων για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, για καταπάτηση επίσης του απλού Έλληνα πολίτη
στην κατανοµή σύνταξης. Να αναλογιστείτε τις ευθύνες σχετικά
µε τη βαθµολογία της Ελλάδος, που έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερη, αν θέλουµε να χαίρουµε ισονοµίας και ισοπολιτείας στην
Ενωµένη Ευρώπη. Δεν µπορεί η Δανία να έχει 75 µονάδες ή η
Σουηδία ή ο µέσος όρος µιας ελλειµµατικής δηµοκρατίας να
είναι 49, τα απολυταρχικά καθεστώτα σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο και τη Διεθνή Διαφάνεια να έχουν 35 και η Ελλάδα µετά
βίας να έχει 45!
Άρα η Ελλάδα τι είναι; Ελλειµµατική δηµοκρατία υπάρχει -ξεκάθαρα πράγµατα-, αλλά αυταρχικό - απολυταρχικό καθεστώς
βέβαια δεν είναι. Είναι µια µέση κατάσταση. Αυτό πρέπει να βελτιώσουµε.
Κλείνω µε τον Επίκτητο. Τα λέει όλα, τα εµπεριέχει όλα αυτό
το φιλοσοφηµένο ρητό ενός στωικού φιλοσόφου, ο οποίος λέει:
«Ωσπερ το ευθύ ευθέος ουκ δείται, ούτως ουδέ το δίκαιον δικαίου», δηλαδή «η ευθεία γραµµή δεν έχει ανάγκη από χάρακα,
όπως και το δίκαιο δεν έχει ανάγκη από τη δικαιοσύνη».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει µέσω Webex ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπουρνούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η σύσταση της Εθνικής Σχολής Δικαστών ικανοποίησε ένα
πάγιο αίτηµα του νοµικού κόσµου της χώρας για την εξασφάλιση
της βέλτιστης δυνατής κατάρτισης των µελλοντικών δικαστικών
λειτουργών. Στην αποστολή της, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται
η ενδυνάµωση του φρονήµατος της ανεξαρτησίας της γνώµης,
η ενίσχυση της δηµοκρατίας και της ελευθερίας, η µεταφορά παραστάσεων από την κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας, η
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας κατά την προσέγγιση όχι µόνο
του δικαίου, αλλά και των κοινωνικών φαινοµένων, η διδαχή του
δικανικού λόγου και η διεύρυνση των οριζόντων για την πνευµατική καλλιέργεια µέσω της επαφής µε τις τέχνες και τον πολιτισµό.
Βασική επιδίωξη της ΕΣΔΙ ήταν, είναι και θα πρέπει να συνεχίσει να είναι η δηµιουργία σύγχρονων δικαστών και εισαγγελέων
µε διευρυµένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις συνεχώς διαµορφούµενες και εναλλασσόµενες
προκλήσεις των καιρών.
Μια πρώτη παραδοχή είναι ότι θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας
αλλά και το πρόγραµµα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών
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πρέπει να εκσυγχρονίζεται και να βελτιώνεται, προκειµένου να
συµβαδίζει µε τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.
Μια δεύτερη παραδοχή είναι ότι καθήκον της πολιτείας είναι
να θέτει ένα αξιόπιστο προστατευτικό πλαίσιο για τη λειτουργία
της δικαιοσύνης, την ενδυνάµωση της ανεξαρτησίας της και την
αποτροπή χειραγώγησής της, διαφυλάσσοντας µε αυτόν τον
τρόπο τον ρόλο της ως ασφαλούς καταφυγίου κάθε πολίτη ανεξαρτήτου οικονοµικής επιφάνειας ή κοινωνικής προέλευσης.
Υπάρχει, όµως, και µια τρίτη παραδοχή: Η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας ανεξαρτήτως της φύσης του νοµοθετήµατος
επιλέγει πάντα τον δρόµο της αυταρχικότητας και της άρνησης
ουσιαστικής διαβούλευσης. Οµοίως και σε αυτό το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης η Κυβέρνηση αποφασίζει και διατάσσει, προβαίνει στην τροποποίηση, που βαφτίζει «µεταρρύθµιση», του πλαισίου για τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής
Δικαστών, χωρίς να έχει λάβει υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις των δικαστικών λειτουργών και των ενώσεών τους. Προχωρά σε οπισθοδροµικές και επικίνδυνες για τη λειτουργία και την
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παρεµβάσεις και αδιαφορεί για τη
θύελλα αντιδράσεων του νοµικού κόσµου, ακόµη και εκτός συνόρων.
Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δικαστών, που σας επισηµαίνει σε επιστολή της, διασύροντάς
σας διεθνώς, ότι η νοµοθετική σας πρωτοβουλία για την επιµόρφωση των δικαστών, φερ’ ειπείν, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση
µε το κεκτηµένο που ακολουθείται και από άλλα κράτη-µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Δεν νοµίζω κανείς σε αυτή την Αίθουσα να διαφωνεί ή να εναντιώνεται στην ανάγκη αξιολόγησης
των δικαστικών λειτουργών. Με την προτεινόµενη όµως µεθοδολογία, µνηµείο αναχρονιστικής και άχρηστης βαθµοθηρίας, είναι
πασιφανές ότι θέλετε να χειραγωγήσετε τη δικαστική εξουσία
και να επιβάλετε τις κυβερνητικές επιλογές, αδιαφορώντας για
τη διάκριση των εξουσιών και για τις δηµοκρατικές κατακτήσεις
σε σχέση µε τη δικαιοσύνη.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα για ένα νοµοσχέδιο που η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών έχει ήδη απορρίψει. Η απόρριψή του δεν οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιος
οχυρώνεται πίσω από µια συνδικαλιστική άποψη ή µια στείρα άρνηση, όπως πολύ προσβλητικά αναφερθήκατε στο σύνολο του
δικαστικού σώµατος. Το έχει απορρίψει, γιατί ένα κακό νοµοσχέδιο, που διευκολύνει τις έξωθεν παρεµβάσεις στη διαδικασία
αξιολόγησης των δικαστικών λειτουργών και κατ’ επέκταση στην
ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Με το άρθρο 40 επιχειρείτε πλαγίως να εισάγετε µια απαράδεκτη µέθοδο επιπλέον αξιολόγησης των δικαστών εκτός της
υφιστάµενης επιθεώρησής τους. Αντιµετωπίζετε τον δικαστή µε
καχυποψία και αδιαφορείτε παντελώς για τη σπουδαιότητα του
λειτουργήµατος που ασκεί, καθώς και για τις δύσκολες συνθήκες
κάτω από τις οποίες καλείται να διαχειριστεί µε υπευθυνότητα
τον καθηµερινό φόρτο εργασίας.
Τον υποχρεώνετε να παρακολουθεί επιµορφωτικά σεµινάρια
για τα οποία στο τέλος θα εξετάζεται µε το σύστηµα ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής. Σε περίπτωση δε µη συγκέντρωσης βαθµολογίας τουλάχιστον 70 στα 100 η πολιτεία ως γυµνασιάρχης
άλλων εποχών υποχρεώνει τον δικαστικό λειτουργό να επαναλάβει τον ίδιο κύκλο σε επόµενα έτη.
Κύριοι της Κυβέρνησης, όπως πολύ σωστά σας έχει επισηµανθεί, ο δικαστής πρέπει να κρίνεται από το τι γράφει σε µια απόφασή του, σε µια διάταξη, σε ένα βούλευµα και όχι αν έχει
απαντήσει θετικά στο 70% των ερωτήσεων επί των γνώσεων που
λαµβάνει από τα σεµινάρια. Με πρόσχηµα τη διαρκή επιµόρφωση, την οποία αποδέχονται και στην οποία προσβλέπουν και
οι ίδιοι οι δικαστές, καλλιεργείτε τον ανταγωνισµό, το άγχος της
ανταπόκρισης, την αίσθηση της υπαλληλοποίησης, την κενή περιεχοµένου βαθµοθηρία και τελικά την υπηρεσιακή ανασφάλεια.
Στο άρθρο 20 παράγραφος 4 που αφορά στη βαθµολόγηση
των υποψηφίων ενισχύεται χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση ο συντελεστής βαρύτητας προφορικής δοκιµασίας του 25% έναντι του
αντίστοιχου της γραπτής, που διαµορφώνεται στο 75%. Με δεδοµένη τη χρονική διάρκεια της γραπτής δοκιµασίας και της πολλαπλότητας στο αντικείµενο της εξέτασης, προκειµένου να
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διαπιστωθεί η επιστηµονική επάρκεια του υποψηφίου, η ρύθµιση
της αύξησης του συντελεστή βαρύτητας της προφορικής εξέτασης, εκτός από εσφαλµένη είναι και περίεργη ως προς την αιτία
νοµοθέτησής της.
Επιπλέον, η ενίσχυση της προφορικής δοκιµασίας έναντι της
γραπτής γίνεται ακόµη πιο προβληµατική, αν λάβει κανείς υπ’
όψιν ότι οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται µε απόκρυψη των
ονοµάτων των υποψηφίων και µε κοινά ερωτήµατα για κάθε
κλάδο, µια διαδικασία δηλαδή που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και
την αντικειµενικότητα της εξέτασης, στοιχεία που µε κανέναν
τρόπο δεν µπορούν ή είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλιστούν στις προφορικές εξετάσεις.
Στο άρθρο 17 µειώνετε το ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστών. Η ρύθµιση αυτή, σε αντίθεση µε όσα
ισχυρίζεστε, δεν συµβάλλει καθόλου στη βελτίωση της ποιότητας δικαιοσύνης και τον περιορισµό του χρόνου που απαιτείται
για την απονοµή της, αφού αποκλείει από το λειτούργηµα του
δικαστικού νοµικούς µε πολυετή εµπειρία και κατάρτιση. Η διάταξη αυτή τυγχάνει όλως ανεπιεικής, πρωτίστως για τους νοµικούς ηλικίας από άνω των τριάντα εννέα έως και σαράντα
τεσσάρων, ετών που έχουν ήδη ξεκινήσει την πολυδάπανη και
ψυχολογικά απαιτητική προετοιµασία τους για τους διαγωνισµούς της ΕΣΔΙ και θα κληθούν ξαφνικά να την εγκαταλείψουν,
µε άµεσο αποτέλεσµα την απώλεια δαπανηθέντων χρηµάτων και
χρόνου.
Κλείνοντας, η µεταρρύθµιση συνεχίζεται και στο άρθρο 22 για
τις αποδοχές του σπουδαστή της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Μείωση αποδοχών από το 70% στο 50% του µισθού του παρέδρου
πρωτοδικείου είναι εκτός πραγµατικότητας ή τουλάχιστον είναι
εντός της δικής σας πραγµατικότητας. Το ύψος του ποσού των
µηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευόµενων όχι µόνο δεν πρέπει να
µειωθεί αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί σηµαντικά, µε
δεδοµένο ότι πρόκειται για εκπαιδευόµενους οι οποίοι καλούνται
για ένα έτος να εγκαταλείψουν τη µόνιµη κατοικία τους και να
υποστούν τα έξοδα µετοίκησης και διαβίωσης σε άλλον τόπο,
στην έδρα της σχολής.
Το σηµερινό υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ούτε εκσυγχρονίζει
ούτε βελτιώνει τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Απώτερος σκοπός του είναι η παρέµβαση στα εσωτερικά της δικαιοσύνης και η εγκαθίδρυση ενός µοντέλου διαχρονικής
καταστολής του ελεύθερου φρονήµατος και της ανεξαρτησίας
των Ελλήνων δικαστών.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να µεταρρυθµίζει απορρυθµίζοντας και
να πρωτοπορεί οπισθοδροµώντας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα πάλι µέσω Webex ο κ. Λάππας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κάνω µια επισήµανση πραγµατικά µε ένα στενάχωρο συναίσθηµα που µε κατακλύζει σε επίπεδο συνείδησης και ψυχικής
διάθεσης. Το Υπουργείο ανέµενε και η Κυβέρνηση, και η χώρα
θα έλεγα εγώ, ένα µπράβο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
καλή νοµοθέτηση. Σήµερα την παράσταση σε κοινοβουλευτικό
επίπεδο την έκλεψε το Υπουργείο Οικονοµικών µε µια δήθεν τροπολογία ενός εκτεταµένου, ενός ολοκληρωµένου, πλήρους νοµοσχεδίου, το οποίο έρχεται χωρίς τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, που επιβάλλει ο Κανονισµός της Βουλής µε τη διαβούλευση, µε τη λήψη αντιγράφων από τα κόµµατα, τη θέση τους και λοιπά και λοιπά. Και
γίνεται πολλαπλώς µε την ανοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ερωτώ, λοιπόν, τους αρµόδιους Υπουργούς: Μπορείτε να µου
πείτε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου σας, κύριοι Υπουργοί της
Δικαιοσύνης, που θα έπρεπε να ήταν ο φάρος και ο φωτεινός
πυρσός -σας τα έχω πει εκατό φορές- της καλής νοµοθέτησης
που να µη δεχτήκατε ναυµαχία τροπολογιών από διάφορα
Υπουργεία; Είναι αυτή εικόνα, να έρχεται το Υπουργείο Οικονοµικών και επί είκοσι λεπτά να εισηγείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών µια τροπολογία µε δέκα, δώδεκα, δεκατρία
άρθρα, παραγράφους και υποπαραγράφους;
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Είναι αυτό, πράγµατι, στοιχείο, εικόνα, απόδειξη καλής νοµοθέτησης και µάλιστα, σε µια µέρα που συζητάµε ένα νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης σηµαντικότατο, θα έλεγα εγώ; Είναι
πολύ σηµαντικό. Μετά τους Ποινικούς Κώδικες είναι το σηµαντικότερο από τα δεκατρία ή δεκατέσσερα νοµοσχέδια που έχει
φέρει το Υπουργείο σας τα τελευταία δυόµισι χρόνια. Το καταγράφω και το τονίζω µε θλίψη. Ένα αυτό.
Δεύτερον, πράγµατι, είναι ένα θέµα µεγάλο, πολύ σοβαρό η
Εθνική Σχολή Δικαστών, γιατί αφορά τη δικαιοσύνη και έχω ξαναπεί και στις επιτροπές -το επαναλαµβάνω και τώρα- ότι πρέπει
να ξαναθυµηθούµε ότι η δικαιοσύνη είναι η κρισιµότερη από όλες
τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Και αυτό, γιατί αποτελεί τον
τελικό στόχο, όπως λέµε εµείς οι νοµικοί, το τελικό αγαθό, το
summum bonum της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης και,
µάλιστα, από την πλευρά της κοινωνίας, είναι το ultimum refugium, όπως λέµε οι νοµικοί, το τελικό καταφύγιο, το τελευταίο
καταφύγιο του δυναστευόµενου, όχι του υπηκόου, του πολίτη µε
τα προβλήµατα του, των φτωχών, των αδικηµένων και των κατατρεγµένων.
Υπό την έννοια αυτή, κάποιος συνάδελφος το είπε και το επαναλαµβάνω κι εγώ. Η Σχολή Δικαστών µε την επιλογή που κάνει
το νοµοσχέδιο ως προς το ζήτηµα της γενικής νοµικής παιδείας
νοµίζω ότι είναι εσφαλµένη και επαναφέρει µια κουβέντα, µία αρθρογραφία και µια διδαχή που έκανε ο καθηγητής του Δικονοµικού Δικαίου, ο Κώστας Μπέης, στα πανεπιστήµια για χρόνια.
Έλεγε ότι οι δικαστές είναι ένα σώµα, το οποίο καθορίζει το κράτος δικαίου, την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και τη δικαιοσύνη. Όχι τον νόµο, τη δικαιοσύνη. Ο νόµος δεν είναι δικαιοσύνη.
Ο νόµος είναι απλώς ένα εργαλείο, για να πλησιάζουµε συνεχώς
τη δικαιοσύνη, η οποία συνεχώς αποµακρύνεται, όπως οι ταξιδιώτες στο ποίηµα «Παράκελσος» του Μπράουνινγκ. Έλεγε, λοιπόν, ο Μπέης ότι οι δικαστές δεν πρέπει να είναι γραφειοκράτες
σε καµµία περίπτωση και δεν πρέπει να έχουν µονοµερή γνώση
και εκπαίδευση νοµικής παιδείας µόνο.
Και θα σας πω ακριβώς τι έλεγε, για να το καταλάβουν οι δικαστές. Η δουλειά του δικαστή, λέει, είναι µια εργασία αµιγώς
διανοητικού επιπέδου και ο ίδιος ο δικαστής δεν πρέπει να αισθάνεται υπαλληλοποιηµένος έχοντας µόνο νοµικές γνώσεις και
νοµικά εφόδια, για να αντιµετωπίσει µία υπόθεση ή µία δικογραφία. Δεν είναι αυτό. Είναι ένας διανοούµενος, βαθιά διανοούµενος και ως τέτοιος πρέπει να µορφώνεται και ως τέτοιος πρέπει
να συµπεριφέρεται κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού του
έργου.
Άρα, λοιπόν, η επιλογή του νοµοσχεδίου, που µιλάει για γενική
νοµική παιδεία, είναι εσφαλµένη. Πρέπει να παραµείνει γενικής
παιδείας. Γιατί ο δικαστής στο δικαιοδοτικό του έργο πρέπει να
δικάζει όχι µόνο ως δικαστής στη στενή του έννοια εφαρµόζοντας τις νοµικές διατάξεις, αλλά και ως ένας λειτουργός ο οποίος
θα εξορθολογίσει τη διαφορά µεταξύ των ιδιωτών ή του κράτους
και ενός πολίτη, αλλά παράλληλα θα εξανθρωπίσει µε την απόφασή του. Άρα είναι βαθιά ουµανιστικό το έργο του και γι’ αυτό
πρέπει να έχει µια πολύ βαθιά, πλούσια, πλατιά γενική παιδεία.
Αυτό είναι το ζητούµενο.
Και, µάλιστα, ζητούµενο δεν είναι µόνο σήµερα που το λέµε
εµείς, κύριοι Υπουργοί. Ήταν και στην αιτιολογική έκθεση του
ιδρυτικού νόµου, του ν.2236/1994. Ακούστε τι έλεγε στην εισαγωγή της αιτιολογικής έκθεσης: «Αποστολή της σχολής είναι να
εµπνεύσει στους σπουδαστές και στους επιµορφούµενους δικαστές και εισαγγελείς υψηλό φρόνηµα και ανεξαρτησία γνώµης,
να οικοδοµήσει ήθος, να ενισχύσει την πίστη στις αρχές της δηµοκρατίας και της ελευθερίας, να µεταφέρει παραστάσεις από
την κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας, να αναδείξει την
ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση του δικαίου, να αναπτύξει την
κριτική ικανότητα κατά την προσέγγιση όχι µόνο του δικαίου,
αλλά και των φαινοµένων γενικά της κοινωνικής ζωής.».
Πριν άκουσα τον Θανάση Παφίλη να ρωτά: Είναι δυνατόν σε
ένα κράτος δικαίου στο 99% των απεργιακών κινητοποιήσεων -η
απεργία είναι συνταγµατικό δικαίωµα, όχι υποχρέωση- να είναι
απορριπτικές οι αποφάσεις των δικαστηρίων για την άσκηση
αυτού του συνταγµατικού δικαιώµατος; Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα,
το οποίο πληγώνει τη νοµική κοινότητα και -νοµίζω- πληγώνει και
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το δικηγορικό σώµα, είτε είναι από την πλευρά υπεράσπισης του
εργοδότη είτε είναι από την πλευρά του εργαζόµενου.
Η σηµασία των δικαστών για ένα κράτος δικαίου. Αρύοµαι µια
πληροφορία, κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχαιοελληνική γραµµατεία. Φανταστείτε ότι η
αρχαία δηµοκρατία, που ήκµασε βέβαια και σε δικαιοδοτικό επίπεδο και σε επίπεδο δηµοκρατίας και δικαιοσύνης, θεωρούσε ότι
οι δικαστές επέλυαν όχι µόνο προβλήµατα της επίγειας ζωής,
της κοινωνικής ζωής, της καθηµερινής ζωής, αλλά ακόµη ότι οι
δικαστές έκριναν και τον νεκρό, τον θανόντα, που ο Πλούτων µετέφερε στον Κάτω Κόσµο. Και οι δικαστές έκριναν: Έπρεπε
αυτός ο νεκρός να πάει στη νήσο των Μακάρων ή στα Τάρταρα;
Φανταστείτε, λοιπόν, τη σηµασία που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες. Από εκεί, βέβαια, αντλούµε όλα τα πορίσµατα της νοµικής
παιδείας µας σχετικά µε τη σηµασία του σώµατος των δικαστών.
Τώρα πάω στο νοµοσχέδιο και κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Εντάξει, έγιναν δεκτές πάρα πολλές τροποποιήσεις. Πότε, όµως;
Μετά την έκδοση της απόφασης της Διοικητικής Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Μέχρι τότε, µας κατηγορούσαν οι
Υπουργοί ότι δεν έχουµε προτάσεις και ότι όσα λέµε, όσα τελικά
αποφάσισε η Διοικητική Ολοµέλεια αποτελούσαν δήθεν µια
στείρα άρνηση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και κυρίως του
ΣΥΡΙΖΑ. Σας έλεγαν: «Πάρτε το πίσω αυτό. Μην το ξαναλέτε.
Εποικοδοµητικά στεκόµαστε στο Κοινοβούλιο σε όλα τα νοµοσχέδια, κυρίως του Υπουργείου Δικαιοσύνης.». Παρ’ όλα αυτά,
επιµένατε ότι τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης έχουν στείρα αντιπολιτευτική στάση. Ήρθε, λοιπόν, η Διοικητική Ολοµέλεια και επιβεβαίωσε τις ανησυχίες µας και, κυρίως, δικαίωσε όλες σχεδόν
τις ενστάσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Παρέµεινε, όµως, ένα ανοικτό θέµα. Παρέµεινε το θέµα του
άρθρου 17 παράγραφος 1β, κύριοι Υπουργοί, σχετικά µε το όριο
ηλικίας. Και εδώ υπάρχει µια τεράστια αντινοµία και αντίφαση.
Νόµος 4689/2020: Ακούστε τι έλεγε η αιτιολογική του έκθεση.
Δεν θα τη διαβάσω, γιατί θα περάσει ο χρόνος. Έλεγε ότι το στοιχείο της εµπειρίας και για τους ειρηνοδίκες, αλλά και για τους
δικαστές γενικότερα, είναι σηµαντικότατο εφόδιο για την άσκηση
του δικαιοδοτικού τους έργου. Και τεκµηρίωνε για ποιον λόγο
πήγαµε στο τεσσαρακοστό πέµπτο έτος. Τώρα ακριβώς τα αντίστροφα έρχεστε και ισχυρίζεστε µε το παρόν νοµοσχέδιο, διακωµωδώντας κατά κυριολεξία ένα νοµοθετικό έργο δεκαπέντε
µηνών. Δικός σας νόµος ήταν, του 2020, ο ν.4689. Αντιστρέφετε
ακριβώς την τότε αιτιολογική έκθεση λαµβάνοντας εκ διαµέτρου
αντίθετη στάση και απόφαση. Νοµίζω ότι είναι λάθος. Το τεσσαρακοστό πέµπτο έτος είναι ένα πολύ καλό όριο ηλικίας για να
γίνει κάποιος δικαστής, γιατί το στοιχείο της εµπειρίας, δηλαδή
της απόκτησης εναλλακτικής εµπειρίας από τον δικαστή, είναι
κορυφαίο εφόδιο, κορυφαίο κτήµα και κορυφαίο κριτήριο για την
άσκηση ενός επωφελούς για την κοινωνία, τον πολίτη, αλλά και
την ιδέα της δικαιοσύνης δικαιοδοτικό έργο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και οι παρατηρήσεις που σας κάνει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής στο θέµα αυτό, το άρθρο 17 για το
όριο ηλικίας, είναι κατακριτικές. Και ενώ λέτε ότι ακούτε γενικώς,
ποιον ακούτε τελικά; Εδώ δεν ακούσατε την Ένωση Δικαστών
και Εισαγγελέων. Δεν ακούτε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, µε
τον ισχυρισµό ότι κάνουµε στείρα αντιπολιτευτική κριτική. Μα,
δεν ακούτε και την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, που σας
λέει ότι το τεσσαρακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας, που υπήρχε
µε νόµο δικό σας του 2020, κρίθηκε ότι είναι επαρκές όριο ως
εφόδιο για τον δικαστή που σπουδάζει στη Σχολή Δικαστών.
Τώρα λέτε τα αντίθετα.
Και για να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, θα πω κάτι το οποίο νοµίζω
ότι είναι γνωστό ιδίως στους δικηγόρους αλλά και σε όλους όσοι
ασκούν λειτουργήµατα στη χώρα µας. Στην Ευρώπη είναι δυο
ειδών οι µεγάλες σχολές: οι σχολές των δικαστών και οι σχολές
δηµόσιας διοίκησης. Φανταστείτε, κύριοι Υπουργοί, ότι από τη
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης της Γαλλίας αποφοίτησαν οι εννιά
από τους δέκα Προέδρους της Γαλλικής Δηµοκρατίας των τελευταίων σαράντα χρόνων, από τον Μιτεράν µέχρι σήµερα. Όλοι,
εκτός από έναν. Λέω τώρα: Μακάρι και από τη από την Εθνική
Σχολή Δικαστών να αποφοιτούσαν µελλοντικοί ηγέτες όλων των
δικαστηρίων, και της διοικητικής και της ποινικής και της πολιτι-
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κής δικαιοσύνης.
Βεβαίως, εδώ η Ελλάδα µαστιγώνεται αλύπητα από το Συµβούλιο της Ευρώπης για τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγουµε, σαν
πολιτικό σύστηµα δυστυχώς και όχι δικαστικό σύστηµα, την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων. Ήταν µια τεράστια ευκαιρία που
χάσαµε ως πολιτικό σύστηµα στην πρόσφατη Αναθεώρηση του
Συντάγµατος, το 2019, να αλλάξουµε τον τρόπο επιλογής των
ηγεσιών όλων των δικαστών των ανωτάτων δικαστηρίων και έτσι
να έρθουµε πιο κοντά σε µία ευρωπαϊκή αντίληψη και πρακτική.
Τη χάσαµε και έτσι υφιστάµεθα την κριτική -και µάλιστα πολύ
σκληρή κριτική- από τα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα. Νοµίζω ότι
θα µας δοθεί η ευκαιρία την επόµενη πενταετία -γιατί µετά από
µια πενταετία µπορούµε να αλλάξουµε το Σύνταγµά µας- να αλλάξουµε και τακτική και συνείδηση, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας απαιτούν σήµερα η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ να κλείσετε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: …η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων σήµερα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβάλλεται
να αλλάξει και στη χώρα µας προσεγγίζοντας την ευρωπαϊκή αντίληψη.
Ευχαριστώ θερµά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τώρα πηγαίνουµε στις δευτερολογίες. Το ΜέΡΑ25 είπε ότι δεν
θα δευτερολογήσει. Ο κ. Μυλωνάκης απουσιάζει από την Αίθουσα.
Κύριε Δελή, θα δευτερολογήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Δελή, έχετε τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Δεν θα έπαιρνα τον λόγο για δευτερολογία,
αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω τις θέσεις µας για τις τέσσερις
υπουργικές τροπολογίες.
Να πω για την πρώτη, κατ’ αρχάς, για τις νοµοτεχνικές διορθώσεις στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
δηλαδή την τροπολογία 1158. Να πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι, αν
δεν κάνουµε λάθος, το µελάνι από τις αλλαγές στον κώδικα στον
οποίο αναφέρεστε δεν έχει στεγνώσει ακόµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
είναι αλλαγές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Εντάξει, αλλά δεν µπορεί να συνεχιστεί
αυτό και κάθε βδοµάδα να έχουµε αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
υπάρχει καµµία περίπτωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, εµείς θα ψηφίσουµε
«παρών» στην τροπολογία αυτή.
Προχωράµε στην επόµενη τροπολογία, την 1159, η οποία
αφορά τις ζηµιές από τις φυσικές καταστροφές. Για µια ακόµη
φορά και µε µια ακόµα νοµοθετική ρύθµιση, η Κυβέρνηση -και
αυτή η Κυβέρνηση- αρνείται να αποκαταστήσει τις ζηµιές, να
δώσει τις αποζηµιώσεις, δηλαδή στο 100% των ζηµιών από φυσικές καταστροφές και σε όλους τους δικαιούχους. Στην πραγµατικότητα αυτό κάνετε. Δεν θα ψηφίσουµε φυσικά ούτε αυτή
την τροπολογία. Θα την καταψηφίσουµε.
Για την τρίτη τροπολογία, την 1160, αναφέρθηκα ήδη στην
πρωτολογία µου, για το υποκριτικό -το λέµε ανοιχτά- ενδιαφέρον
της Κυβέρνησης σε σχέση µε τα παιδιά που δεν φοιτούν στο σχολείο. Είναι χιλιάδες, κύριε Υπουργέ, τα παιδιά που δεν φοιτούν
στο σχολείο και η Υπουργός Παιδείας δεν απάντησε επί της ουσίας σε αυτά που έθεσε το ΚΚΕ. Αν πραγµατικά θέλατε όλα τα
παιδιά να φοιτούν στο σχολείο και θέλατε η εννιάχρονη εκπαίδευση να είναι πράγµατι υποχρεωτική -εµείς λέµε ότι είναι
ανάγκη όχι η εννιάχρονη, η δωδεκάχρονη εκπαίδευση-, τότε θα
έπρεπε να πάρετε µια σειρά από κοινωνικά µέτρα, έτσι ώστε
αυτό να εξασφαλιστεί για όλα, µα όλα, τα παιδιά. Κάτι τέτοιο,
όµως, δεν είναι ούτε στις προθέσεις σας και δεν είναι ούτε και
στην πολιτική σας.
Ταυτόχρονα, όµως, µέσα σε αυτή την τροπολογία υπάρχει και
το άρθρο 2, για την παράταση των συµβάσεων καθαριότητας
κ.λπ.. Θα λέγαµε ότι µε τον τρόπο που νοµοθετείτε -και εσείς δεν
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πρωτοτυπείτε βέβαια-, τσουβαλιάζοντας ανόµοια πράγµατα σε
ένα, ότι αυτή την τροπολογία αν ερχόταν µόνη της θα την ψηφίζαµε, γιατί αφορά ανθρώπους, εργαζόµενους, συµβασιούχους.
Θα εξακολουθούµε βεβαίως πάντα να προβάλλουµε το δικαίωµά
τους στη µόνιµη και σταθερή δουλειά, αλλά επαναλαµβάνω ότι
αν ερχόταν µόνο του αυτό το άρθρο, το άρθρο 2 της τροπολογίας 1160, θα το ψηφίζαµε.
Τέλος, για την τροπολογία 1161, την τελευταία, θα την καταψηφίσουµε και αυτή. Περιέχει πάρα πολλές διατάξεις. Είναι χαρακτηριστική η διάταξη εκείνη που εξασφαλίζει ποινική ασυλία
στα µέλη της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Αυτά θέλαµε να διευκρινίσουµε. Την αντίθεσή µας για το νοµοσχέδιο την έχουµε εκφράσει, έχουµε επιχειρηµατολογήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Γιαννακοπούλου, από το Κίνηµα Αλλαγής, θα δευτερολογήσετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλά να τοποθετηθώ σε σχέση µε την τροπολογία
την οποία από κοινού καταθέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε το
Υπουργείο Παιδείας, σχετικά µε την αυστηροποίηση των ποινών
για τους γονείς, οι οποίοι και λόγω του COVID δεν στέλνουν τα
παιδιά τους στην εκπαίδευση.
Η υποχρεωτική εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι πρώτα και πάνω από όλα µια συνταγµατική επιταγή και προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Και βεβαίως έχει τις καταβολές της και στη νοµοθεσία του 1985, που
θέσπισε πρώτο το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας το σχολείο σε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις, χωρίς περιορισµούς.
Με την τροπολογία επαναφέρεται η ποινή στις περιπτώσεις
παρεµπόδισης της υποχρεωτικής φοίτησης εκ µέρους των γονέων. Και αυτό -και το λέµε µε καθαρές κουβέντες- είναι κατ’
αρχάς ένα ορθό µέτρο, διότι η κύρωση, καλώς ή κακώς, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτή η οποία νοηµατοδοτεί και την
υποχρέωση, αλλιώς δεν είναι υποχρέωση.
Κατά τη γνώµη µας, όµως, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να υπάρξει µια πιο προσεκτική διατύπωση, που να αποκλείει όσους αντιµετωπίζουν ένδεια, οικονοµική αδυναµία ή πραγµατική ανάγκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα κριθεί από το δικαστήριο, κυρία συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι κάτι το
οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Βεβαίως θα το ελέγξει και το
δικαστήριο, όµως καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτική η διατύπωση. Κατανοούµε απολύτως την ανάγκη να αντιµετωπίσουµε αυτό το φαινόµενο. Είναι λίγοι οι γονείς, αλλά
υπάρχει αυτό το φαινόµενο και λόγω της πανδηµίας. Υπάρχουν
γονείς οι οποίοι εµποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Όµως αυτό δεν σηµαίνει, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να φτάνουµε
στο άλλο άκρο.
Θεωρούµε ότι η ενδεδειγµένη ποινή στη συγκεκριµένη περίπτωση θα ήταν η κοινωφελής εργασία, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Υπάρχει χρηµατική ποινή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δίκαιο, αναλογικό, σωστό. Είναι µια ήπια, αλλά κατάλληλη ποινή, που βεβαίως δεν επιβαρύνει τα σωφρονιστικά καταστήµατα και έχει
έναν βελτιωτικό κοινωνικό χαρακτήρα, όχι απλά τιµωρητικό.
Αλλά, όπως πολλές φορές σάς έχουµε πει, σας έχουµε ελέγξει,
δυστυχώς η κοινωφελής εργασία συνεχίζει να παραµένει ένα
κενό γράµµα στη χώρα µας και ακόµα περιµένουµε και σας ζητούµε την ενεργοποίησή της.
Προφανώς παραµένει, παρά το σηµερινό µέτρο, αδήριτη η
ανάγκη της διαφύλαξης της δηµόσιας υγείας µέσα στα σχολεία.
Είµαστε υπέρ των εµβολιασµών, υπέρ των τακτικών ελέγχων των
εκπαιδευτικών και των µαθητών. Έχει, όµως, πραγµατικά, κύριε
Υπουργέ -και δεν είναι εδώ και η αρµόδια Υπουργός Παιδείας-,
κάνει η Κυβέρνηση όσα πραγµατικά έπρεπε για να µην υπάρχει
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η διασπορά του ιού στα σχολεία; Πολύ φοβάµαι πως όχι.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ξανθόπουλος.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Στο σύνολο των τροπολογιών
έχουµε εκφράσει την άποψή µας. Αποµένει µόνο η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1116 και ειδικό 104.
Στο άρθρο 3 ουσιαστικά δίνεται παράταση της υποβολής
«πόθεν έσχες», που σηµαίνει ότι το «πόθεν έσχες» του 2020 θα
γίνει τους πρώτους µήνες του 2022, που είναι ανεπίκαιρο. Γίνεται
επίκληση της πανδηµίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή την πανδηµία κάθε φορά την επικαλούµαστε κατ’ επιλογή; Και αφού είναι
µια πάγια διαδικασία το «πόθεν έσχες», πώς µπόρεσε να επιδράσει η πανδηµία στο να µεταφερθεί πάλι η κρίση για το 2022;
Στο άρθρο 4, λοιπόν, από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
εξαιρούνται οι βασικοί µέτοχοι και οι µέτοχοι επιχειρήσεων που
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί
µέτοχοι εµπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης. Η Κυβέρνηση επικαλείται την πολυµετοχικότητα,
το γεγονός ότι µπορεί να είναι εισηγµένες σε ξένο κράτος, για
να ισχυριστεί ότι είναι ανέφικτος ο έλεγχος, αλλά η δήλωση
«πόθεν έσχες» υποβάλλεται αφού κλείσει το έτος αναφοράς και
αφορά αποτύπωση της τιµής στις 31 Δεκεµβρίου.
Συνεπώς δεν ισχύει αυτό που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση,
ότι υπάρχει ταχύτητα στις συναλλαγές που εµποδίζει τον έλεγχο
του «πόθεν έσχες». Εν πάση περιπτώσει, φέρνει η Κυβέρνηση
διάταξη για το «πόθεν έσχες» εταιρειών που διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα, τη στιγµή που ο κύριος Πρωθυπουργός ελέγχεται
για µια ιστορία τού «πόθεν έσχες», η κ. Νικολάου ελέγχεται από
την έγκληση που υποβάλαµε οι τρεις τοµεάρχες για τη διαχείριση αυτών των πραγµάτων και νοµίζουµε ότι εντάσσεται σε µια
συνολική πολιτική της Κυβέρνησης, στην οποία φυσικά είµαστε
εντελώς απέναντι.
Τέλος, για το άρθρο 5, ουσιαστικά αυτό το ακαταδίωκτο υποκρύπτει κρυπτοαµνηστία και αυτό µάς οδηγεί στην καταψήφιση.
Εποµένως καταψηφίζεται συνολικά η 1116 για τους λόγους
που προανέφερα.
Για τις υπόλοιπες τροπολογίες έχουµε µιλήσει κατά τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρόπουλος, για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, ως εισηγητής του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εισηγητάς και
όλους όσοι πήραν µέρος στη συζήτηση και βεβαίως να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, γιατί είχαµε µια συζήτηση
αρκετά εποικοδοµητική, χρήσιµη και πιστεύω ακράδαντα ότι
ήρθε ένα πάρα πολύ καλό νοµοσχέδιο. Έτσι, θα έχουµε µια
Σχολή Δικαστών µέσα από ένα νοµοσχέδιο το οποίο διαµορφώσαµε µετά από διάλογο και συζήτηση, που είναι ακόµη καλύτερο
και κυρίως αποδεκτό από τους δικαστικούς λειτουργούς και
όλους τους ενδιαφερόµενους. Εγώ αισθάνοµαι αρκετά ευχαριστηµένος για τη σηµερινή συζήτηση, αλλά και τη συζήτηση που
διεξήχθη στην επιτροπή.
Επειδή είµαι και δικηγόρος, δεν θα αισθανόµουν καλά εάν
έφευγα από εδώ χωρίς να πω δύο λέξεις για τη δικαιοσύνη, σχετικά µε αυτά που ακούστηκαν από ένα µόνο κόµµα, που είπε ότι
δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον τόπο µας.
Λυπάµαι, γιατί ακούστηκαν τέτοιες κουβέντες εδώ µέσα, στη
Βουλή των Ελλήνων, στον χώρο της δηµοκρατίας µας. Τέτοιες
λέξεις και τέτοιες διατυπώσεις είναι επικίνδυνες για τη δηµοκρατία µας και είναι άδικες και για όλο το δικαστικό σώµα. Οι δικαστές κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να
κάνουν τη δουλειά τους και στο σύνολό τους, στη συντριπτική
πλειοψηφία, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρέπει να γνωρίζουν
οι πάντες ότι ο δικαστής αποφασίζει µε τον νόµο και µόνο και µε
τη συνείδησή του.
Όσον αφορά την τροπολογία που ήρθε για να τιµωρούνται οι
γονείς ή αυτοί που έχουν την επιµέλεια των παιδιών που δεν πάνε
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στα σχολεία, θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο και συµφοιτητή µου ότι κανένας, µα κανένας, δεν είναι αθώος όταν δεν
στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο, όποιος και αν είναι αυτός και
για όποιον λόγο και αν το κάνει αυτό. Κανένας δεν είναι αθώος,
ιδιαίτερα µετά απ’ αυτά τα φαινόµενα που διαβάσαµε και ακούσαµε για τις µάσκες, τα άλλα τραγελαφικά και οτιδήποτε άλλο
σχετικό µε την πανδηµία. Κανένας, λοιπόν, δεν δικαιούται να στερήσει από τα παιδιά του, από τα παιδιά της κοινωνίας και της Ελλάδος, τη µόρφωση, να γίνουν άνθρωποι σωστοί, µορφωµένοι,
χαρακτήρες καλοί, χρήσιµοι στην κοινωνία. Κανένας, για όποιες
ιδέες, για όποιες αρχές και αν πιστεύει, δεν δικαιούται να το πράξει.
Εγώ θα πάω και παραπέρα. Έχουµε πολλές οµάδες στην πατρίδα µας, όπως υπάρχουν και σε άλλα κράτη φυσικά, που είτε
συνειδητά δεν στέλνουν τα παιδιά τους είτε παραµελούν να τα
στείλουν είτε τα στέλνουν να κάνουν κάποιες άλλες δουλειές.
Και γι’ αυτές τις οµάδες πιστεύω ότι η τιµωρία είναι ένα µήνυµα,
για να τους υποχρεώσει να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο,
για να εφαρµοστεί ο νόµος, που πολύ σωστά ειπώθηκε ότι υπάρχει από το ’85, καταργήθηκε το ’19, αλλά επανέρχεται. Έστω και
µε την απειλή της τιµωρίας, πρέπει οι πάντες, είτε λέγονται Ροµά
είτε δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, να στείλουν τα παιδιά τους
στα σχολεία.
Είναι µία ευκαιρία αυτή η τροπολογία που έρχεται σήµερα να
ανεβάσουµε το επίπεδο και των Ροµά και να τους εντάξουµε κοινωνικά, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθούν στην κοινωνία, εάν
δεν έχουν πάει στο δηµοτικό, εάν δεν έχουν πάει στο νηπιαγωγείο, εάν δεν έχουν πάει στο σχολείο, εάν δεν έχουν µάθει γράµµατα. Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει και σε αυτή την τροπολογία όλοι
να συναινέσουµε και να δούµε ότι δεν περιορίζεται µόνο σε αυτούς που είναι αντίθετοι µε την πανδηµία, µε το εµβόλιο ή µε οτιδήποτε άλλο τραγελαφικό ακούγεται, αλλά έχει ορίζοντα και
άλλων πραγµάτων που πρέπει να σκεφτούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Τις κυβερνήσεις να καταδικάσετε πρώτα,
που καταδικάζουν αυτά τα παιδιά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είδαµε και τα δικά σας…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Το είχαµε λύσει προ πολλού, πριν από έναν
αιώνα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το είδαµε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Βεβαίως, το είδαµε. Και τώρα «λουζόµαστε» τα δικά σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα δικά σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, θα
χρειαστείτε και τα δεκαοκτώ λεπτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ναι,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας µού
έκανε την τιµή να µου αναθέσει τον ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης, προσπάθησα να προσδιορίσω από τη δική µου σκοπιά
ποια είναι τα µεγάλα προβλήµατα του χώρου της δικαιοσύνης.
Βεβαίως, το ζητούµενο µετά από µία πρώτη κατά κάποιον τρόπο,
εάν θέλετε, διαπίστωση-καταγραφή είναι πώς µπορεί κανείς να
δει και να λύσει τα προβλήµατα, να αντιµετωπίσει τις παθογένειες, να δείξει έναν δρόµο που, εν πάση περιπτώσει, θα δηµιουργήσει τα δεδοµένα ή τις συνθήκες, ώστε η λειτουργία της
δικαιοσύνης να εµπνέει τους πολίτες, να τους δίνει την αίσθηση
της εµπιστοσύνης απέναντι στη λειτουργία της και βεβαίως να
τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς.
Κάτω απ’ αυτή τη θεώρηση προσπαθήσαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα να δούµε ένα-ένα τα ζητήµατα που θα µας βοηθούσαν προκειµένου να κινηθούµε σε αυτή την κατεύθυνση. Γι’
αυτό και, όπως πολλές φορές σάς έχω πει, έχουµε ανοίξει ζητήµατα, τα οποία για πολλούς φαντάζουν υπερβολικά σε αριθµό,
για εµάς όµως φαντάζουν απολύτως αναγκαία, εάν θέλουµε να
µεταρρυθµίσουµε τη δικαιοσύνη στον παρόντα χρόνο, να εκσυγχρονίσουµε τις διαδικασίες και να απαντήσουµε σε βασικά ερω-
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τήµατα που τίθενται και από τους πολίτες αλλά και από την ίδια
την κοινωνία.
Ψηφίσαµε αλλαγές κωδίκων και θα ολοκληρωθούν αυτές οι
αλλαγές µε το επόµενο νοµοθέτηµα, που θα αφορά στον Κώδικα
του Οργανισµού Δικαστηρίων και των Δικαστικών Λειτουργών.
Σήµερα ερχόµαστε να συζητήσουµε για ένα νοµοσχέδιο που
αφορά στην Εθνική Σχολή Δικαστών, µε άλλα λόγια στη δικαστική εκπαίδευση. Προσωπικά εκτιµώ ότι είναι η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που γίνεται στον χώρο της δικαστικής εκπαίδευσης
από την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Γιατί; Γιατί έρχεται να επικαιροποιήσει όλη τη διαδικασία της λειτουργίας της
Εθνικής Σχολής Δικαστών, από τον τρόπο ή τη διαδικασία της εισαγωγής των σπουδαστών, από τη διαδικασία της εκπαίδευσης
σε σχέση και µε τα αντικείµενα στα οποία θα εκπαιδευθούν, αλλά
και µε τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η συγκεκριµένη άσκηση,
αλλά βεβαίως και µε διαδικασίες οι οποίες αφορούν στη διά βίου
εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, κάτι για το οποίο νοµίζω
ότι έγινε πολύς λόγος νωρίτερα από πολλούς συναδέλφους και
διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις.
Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη των εκπροσώπων των κοµµάτων
να έρθουν και να πουν την άποψή τους ή, εν πάση περιπτώσει,
να κινηθούν σε µία κατεύθυνση που δείχνει σαν να µην είχαν παρακολουθήσει το τι είχε συµβεί προηγουµένως και το πώς εξελίχθηκε η διαδικασία από την πρώτη µέρα της συζήτησης στην
αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Γιατί µε δεδοµένο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι πάντα απευθύνοµαι στο
Σώµα και πάντα έχω µια ανοικτή, εάν θέλετε, διάθεση να συνδιαµορφώσουµε µαζί τα νοµοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι µία κοινοβουλευτική άσκηση τα
νοµοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης-, νοµίζω ότι για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχουµε επιτύχει το µέγιστο αυτής της
άσκησης. Κανονικά θα έπρεπε να εκτιµάται ως µια κοινοβουλευτική επιτυχία το γεγονός ότι ήρθαµε µε ένα νοµοσχέδιο το οποίο
για διαφορετικούς λόγους ετύγχανε διαφορετικής αντιµετώπισης, όχι µόνο από τα κόµµατα ή ενδεχοµένως από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις δικαστικές ενώσεις και τους
επιστηµονικούς φορείς, αλλά συνολικά ετύγχανε, εάν θέλετε,
ενός γενικότερου προβληµατισµού ακόµη και ηµών των ιδίων και
το είχαµε εκφράσει από την πρώτη στιγµή. Από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής νοµίζω ότι έκανα σαφές απέναντί σας ότι,
για να γίνει το όποιο επόµενο βήµα, θα ακούσω τις απόψεις και
των εισηγητών και των αγορητών των κοµµάτων, θα ακούσουµε
τις απόψεις των δικαστικών ενώσεων -που είχαν ήδη κληθεί τη
δεύτερη ηµέρα των συζητήσεων στην επιτροπή- και βεβαίως θα
ακούσουµε και το τι θα πει η Διοικητική Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Και σε επίρρωση όλων αυτών, σε επιβεβαίωση όλων αυτών,
ερχόµαστε να κάνουµε τις απαραίτητες αλλαγές και να διαµορφώσουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο προφανώς δεν δηµιουργεί
πλέον τον γενικότερο προβληµατισµό που είχε δηµιουργήσει
από την αρχή της κατάθεσής του ή από την αρχή της συζήτησης.
Και βεβαίως νοµίζω ότι έχει απαντήσει σχεδόν σε όλα τα µεγάλα
ζητήµατα τα οποία είχαν τεθεί.
Αντί λοιπόν η σηµερινή συζήτηση να είναι η επιβεβαίωση µιας
κοινοβουλευτικής πρακτικής -που κακά τα ψέµατα δεν είναι τόσο
συχνή και νοµίζω ότι όσοι βρίσκονται στον χώρο του ελληνικού
Κοινοβουλίου το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά-, έρχεστε πολλές
φορές µε µία λογική αντίθεσης ή κριτικής που εγώ νοµίζω ότι θα
έπρεπε να έχει ξεπεραστεί.
Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς υπήρξαν πολλοί συνάδελφοι
οι οποίοι δεν παρακολούθησαν την εξέλιξη του νοµοσχεδίου. Δεν
κατάλαβαν καν τις αλλαγές τις οποίες είχαµε προαναγγείλει κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι από το Βήµα της Ολοµέλειας είπαν πράγµατα τα οποία ήδη είχαν ξεπεραστεί. Και αυτό
δείχνει ότι ενδεχοµένως δεν παρακολουθούν τα νοµοσχέδια µε
τον τρόπο που θα έπρεπε να τα παρακολουθήσουν ή δεν συµµετέχουν ενδεχοµένως σε µία θετική κατεύθυνση.
Και το λέω χωρίς να θέλω ούτε να παρεξηγηθώ ούτε να δώσω
κάποιου είδους µοµφή σε κανέναν, απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα, τα οποία νοµίζω ότι θα µας κάνουν
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όλους να βλέπουµε µε διαφορετική µατιά και τη νοµοθετική λειτουργία, κυρίως όµως να συµβάλλουµε θετικά σε κατευθύνσεις
που, εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι κάποιες φορές µπορούµε
να συγκλίνουµε.
Ήταν ή δεν ήταν κατακερµατισµένο και ασύνδετο το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορούσε στη λειτουργία της Εθνικής Σχολής
Δικαστών; Νοµίζω ότι η απάντηση είναι προφανής: Ναι. Από το
1994, µε δύο ακόµη νόµους, βρισκόµασταν σε µία διαφορετική
κοινωνική πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
µην µπερδεύουµε τους όρους και παραποιούµε αυτά τα οποία
ακούγονται. Αυτό τι σήµαινε; Σήµαινε ότι εάν θέλουµε να έχουµε
δικαστές που ανταποκρίνονται σε µια διαφορετική κοινωνική
πραγµατικότητα, πρέπει να αναµορφώσουµε το πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, πρέπει να δούµε τα ζητήµατα που αφορούν
στον τρόπο της εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστών και πρέπει βεβαίως να διασφαλίσουµε µε έναν συγκεκριµένο τρόπο τη
διά βίου εκπαίδευσή τους.
Γι’ αυτό και βλέπετε ότι και στα επιµέρους στάδια γίνονται συγκεκριµένες αλλαγές, για να µπορούµε να διασφαλίσουµε ουσιαστικά τον εκσυγχρονισµό συνολικά όλου του πλαισίου
λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Και βεβαίως να απαντήσουµε και σε ένα µεγάλο ζήτηµα το οποίο έχει τεθεί, αλλά δεν
ξέρω πόσο τού έδωσαν κάποιοι σηµασία. Θα σας απαντήσω,
κυρία Αδαµοπούλου, ότι προφανώς υπάρχει εκπαίδευση εσωτερική των δικαστών, αλλά είναι θέµα πολιτείας. Και εκεί ακριβώς
αναφέρεται η έκθεση του European Justice Scoreboard για το
2021. Και λέει ότι η διά βίου εκπαίδευση των δικαστών, µε βάση
τού τι κάνει η ελληνική πολιτεία είναι µηδενική. Και είναι υποχρέωσή µας να το κάνουµε. Αυτό επιχειρούµε αυτή τη στιγµή. Δεν
είναι θέµα άρνησης.
Ακούστηκε από τους εκπροσώπους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να αποδεχθούµε, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει εκπαίδευση των δικαστών. Προφανώς υπάρχει. Γίνονται
σεµινάρια εσωτερικά. Δεν αρνήθηκε κανείς ότι γίνονται. Αλλά
υπάρχει και µία ευθύνη της πολιτείας να υποστηρίξει τη διά βίου
µάθηση, τη διά βίου εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών. Και
σε αυτή την υποχρέωση ανταποκρινόµαστε, προκειµένου να µην
υπάρξουν παρεξηγήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Παρακαλώ να καταθέσω στα Πρακτικά το στοιχείο το οποίο
αποδεικνύει ποια είναι η κατάταξη της χώρας µας µε βάση την
έκθεση του European Justice Scoreboard.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και εδώ βεβαίως, ενώ είχαν τεθεί κάποια ερωτήµατα και παρά
το ότι -εγώ δεν σας το κρύβω- πίστευα ότι η όλη η διαδικασία
αφορά σε µία αυτοαξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών, σέβοµαι απολύτως το γεγονός ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας
µε τη Διοικητική του Ολοµέλεια έχει µια διαφορετική άποψη.
Όµως ακούστηκαν πράγµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
που σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό νοµίζω ότι δεν έχουν βάση,
πραγµατικά. Δηλαδή οι σηµερινοί δικαστές, εάν πρέπει να δούµε
τα επιµέρους αντικείµενα τα οποία πρόκειται να διδαχθούν στα
επιµορφωτικά σεµινάρια, δεν έχουν ανάγκη από εξειδικευµένη
γνώση; Δεν πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε την οργάνωση και
τη διοίκηση των δικαστηρίων; Γίνονται προϊστάµενοι κάποιων δικαστηρίων όταν σε µια στιγµή της θητείας τους πρέπει να ασκήσουν διοίκηση. Δεν πρέπει να γνωρίζουν πώς θα ασκήσουν
διοίκηση; Δεν πρέπει να γνωρίζουν, παραδείγµατος χάριν, για
θέµατα που αφορούν στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου; Δεν
πρέπει να γνωρίζουν σε µία άλλη λογική ζητήµατα που αφορούν
στη νοµική εµβάθυνση σε θεµατικές ενότητες ανάλογα µε τον
κλάδο της δικαιοσύνης που υπηρετούν; Ή δεν πρέπει από την
άλλη πλευρά να γνωρίζουν το Οικονοµικό Δίκαιο και κυρίως θέµατα τα οποία ξέρουµε πλέον ότι ξεπηδάν κανονικά και πρέπει
να τα αντιµετωπίσουν µε µία λογική εντελώς διαφορετική σε
σχέση µε αυτή που λειτουργούσε η δικαιοσύνη στο παρελθόν;
Εγώ θα ξεκαθαρίσω τη θέση µου. Σέβοµαι τις απόψεις όλων.
Αλλά πιστεύω ότι η λειτουργία της δικαιοσύνης προφανώς έχει
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άµεση εξάρτηση από την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Και
η οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας προφανώς και σχετίζεται µε
τις επενδύσεις. Προφανώς σχετίζεται και µε ζητήµατα που δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Αν κανείς θέλει να µείνει σε µία
λογική προηγουµένων δεκαετιών, είναι δικαίωµά του. Αλλά φαντάζοµαι ότι οι απόψεις οι οποίες εκφράζονται από το Βήµα της
Βουλής προφανώς τίθενται στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και
εκεί οι Έλληνες πολίτες αποφασίζουν ποια είναι η σωστή άποψη,
ποια είναι κοντά στα δικά τους πιστεύω και ποια ενδεχοµένως
τυγχάνει της µεγαλύτερης ή της µικρότερης επικρότησης. Αυτό
σηµαίνει άλλωστε και δηµοκρατία.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει κάποια στιγµή να
δούµε τα πράγµατα και µε µία λογική. Ακούστηκε ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και το Υπουργείο τοποθετούν τον διευθυντή σπουδών στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Είναι σαν να µην ξέρουµε ποια
είναι η πρακτική. Δεν ξέρετε ότι όλα αυτά είναι ζητήµατα τα
οποία άπτονται αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου; Δεν υπάρχει εµπλοκή κανενός Υπουργού Δικαιοσύνης και
κανενός Υπουργείου Δικαιοσύνης στο τι συµβαίνει στην Εθνική
Σχολή Δικαστών. Αυτό άλλωστε κατοχυρώνεται συνταγµατικά
από την ίδια την λειτουργία της δικαιοσύνης.
Πρέπει όµως -επαναλαµβάνω- από την άλλη πλευρά να δούµε
και πολλά άλλα ζητήµατα. Το όριο ηλικίας για το οποίο έγινε
πολύς λόγος, που είναι ένα από τα ζητήµατα που δεν αντιµετωπίσαµε, δεν σας το κρύβω ότι υπήρχε ένας γενικότερος προβληµατισµός και ήταν και µία µεγάλη συζήτηση η οποία, πέραν του
νοµοσχέδιου που µας έδωσε η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή
και µελετήσαµε, ήταν ένας γενικότερος προβληµατισµός και µε
τους συνεργάτες µου και τους δικαστικούς λειτουργούς που
είναι αποσπασµένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Εάν δείτε όµως τι συµβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,
θα καταλάβετε ότι δεν είναι εύκολη µία απόφαση που να αφορά
στο ποιο είναι το ηλικιακό όριο εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι το γαλλικό σύστηµα, στο
οποίο υποτίθεται ότι βρισκόµαστε κοντά, έχει όριο ηλικίας τα
τριάντα ένα έτη για να µπει κάποιος στη δική τους αντίστοιχη
Εθνική Σχολή Δικαστών.
Θα σας πω όµως ότι σε άλλες χώρες είναι προϋπόθεση η ολοκλήρωση ενός µεγάλου ακαδηµαϊκού, επιστηµονικού, επαγγελµατικού κύκλου προκειµένου κάποιος να γίνει δικαστής, όπως
συµβαίνει ενδεχοµένως στο Αγγλοσαξονικό Δίκαιο. Πρέπει όµως
πάντα ανάλογα µε το τι επιλέγει κανείς τελικά να κάνει, ποια είναι
η γενικότερη φιλοσοφία που διέπει την όποια Εθνική Σχολή Δικαστών για την όποια χώρα, να προσδιορίσει τα δεδοµένα τα
οποία κάθε φορά είναι τα αναγκαία προκειµένου να υπάρχει µια
υπηρεσιακή παρουσία και µια υπηρεσιακή εξέλιξη.
Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία αν πρέπει κάποιος, παραδείγµατος χάριν, µετά τα πενήντα του ή και τα εξήντα του χρόνια να µπαίνει στο δικαστικό σύστηµα ως δικαστής και είναι
εντελώς διαφορετικό να µπαίνει από µικρή ηλικία και να πρέπει
ουσιαστικά να κρατήσει µια συγκεκριµένη λογική κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού του βίου. Και σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό
η λογική άλλωστε αυτή του προβληµατισµού που διατυπώθηκε
νοµίζω ότι απαντάται από το γεγονός ότι υπάρχει µια µεταβατική
διάταξη, ούτως ώστε να µην υπάρχει αιφνιδιασµός, τουλάχιστον
για όλους αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν κοντά στη συγκεκριµένη ηλικία να δώσουν εξετάσεις εισαγωγής στην Εθνική Σχολή
Δικαστών. Άρα και αυτό το ζήτηµα το αντιµετωπίζουµε χωρίς να
υπάρχει κάποια παρενέργεια ή χωρίς να δηµιουργείται κάποιο
άλλο δεδοµένο.
Σας είχα πει από την πρώτη στιγµή ότι τα θέµατα τα οποία έτυχαν ενός γενικότερου προβληµατισµού θέλαµε να τα αντιµετωπίσουµε και το είπα ουσιαστικά και στην πρώτη και στη δεύτερη
µέρα των συνεδριάσεων. Μάλιστα κάποια τα κάναµε δεκτά αµέσως µετά την ακρόαση των φορέων και για κάποια περιµέναµε
τη γενικότερη τοποθέτηση, τη γενικότερη άποψη της Διοικητικής
Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και αυτό αποδεικνύει ακριβώς και τη συνέπεια µιας νοµοθέτησης η οποία επαναλαµβάνεται µε έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι το να απαντά κανείς
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το αυτονόητο δεν χρειάζεται ούτε να το περιπλέκει ούτε, πολύ
περισσότερο, να δηµιουργεί απλά και µόνο έναν λόγο συζήτησης. Το ότι υπάρχει µια αδήριτη ανάγκη να αναµορφώσουµε το
πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστών και να το εκσυγχρονίσουµε και να το προσαρµόσουµε στα δεδοµένα µιας σύγχρονης
πραγµατικότητας νοµίζω ότι λίγο ή πολύ είναι µια άποψη που εκφράστηκε σχεδόν από όλους τους συναδέλφους εδώ. Και αυτό
τουλάχιστον είναι -θα έλεγα- µια βάση από την οποία ξεκινάει η
όποια συζήτηση, όπως επίσης και το γεγονός ότι ακούστηκαν καθαρές απόψεις, είτε κοντά είτε απέναντι, και αυτό νοµίζω ότι είναι
µια πολύ µεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης.
Θέλω να µιλήσω λίγο για τις τροπολογίες και να παρουσιάσω
τις δύο, κατ’ αρχάς, τροπολογίες που αφορούν στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Με την πρώτη τροπολογία, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των
άρθρων 1 έως 7 της συγκεκριµένης τροπολογίας, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει αλλαγή. Καταλαβαίνω ότι είναι «δίκαιη»
-εντός εισαγωγικών- η ένσταση, την οποία καταθέσατε, ότι
αφορά µόνο σε παρείσφρηση παροραµάτων στον ν.4855 που
τροποποίησε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας. Δεν υπάρχει αλλαγή, το ξεκαθαρίζω. Είναι
ζητήµατα τα οποία δεν µεταφέρθηκαν για κάποιον λόγο στο τελικό κείµενο του νόµου, προφανώς είναι παροράµατα και γι’
αυτόν τον λόγο αντιµετωπίζονται µε αυτόν τον τρόπο.
Στην άλλη, όµως, τροπολογία, για την οποία διατυπώθηκαν ενστάσεις -άκουσα νωρίτερα και τον κ. Ξανθόπουλο- θα σας πω ότι
µε το άρθρο 1 δηµιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα παράδοσης µέσω ηλεκτρονικού κρυπτογραφηµένου µηνύµατος της
διάταξης του εισαγγελικού λειτουργού της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του ν.3649/2008, για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφαλείας, η οποία λειτουργεί
στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Με άλλα λόγια, η Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών χρησιµοποιεί, όπως θα έπρεπε να το
κάνει, µια δική της πλατφόρµα.
Με το άρθρο 2 παρατείνεται η ισχύς των πινάκων διοριστέων
µε σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων και την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστηµιακής, τεχνολογικής και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή για τα δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας,
που είχαν προκηρυχθεί µε τις 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η ισχύς αυτού του πίνακα παρατείνεται έως
τις 31-12-2022, ακριβώς για να µπορέσουµε να απορροφήσουµε
και άλλους επιτυχόντες, µιας και ξέρουµε ότι το µεγαλύτερο
πρόβληµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε είναι η υποστελέχωση στο κοµµάτι των δικαστικών υπαλλήλων.
Και αντιλαµβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα. Δεν σας
το κρύβω ότι προσπαθούµε και µε τον αρµόδιο Υπουργό Εσωτερικών το τελευταίο διάστηµα και µε τη διοίκηση του ΑΣΕΠ να
βρούµε µια λύση. Υπάρχει µεγάλο θέµα στην υποστελέχωση των
δικαστικών υπαλλήλων και προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε.
Με το άρθρο 3, το είπαµε και το ακούσαµε νωρίτερα, παρατείνεται η προθεσµία για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων. Η παρατεταµένη ουσιαστικά διάρκεια της πανδηµίας έχει δηµιουργήσει ζητήµατα και
τουλάχιστον, αν έπρεπε να κάνω ένα σχόλιο, θα έλεγα στον κ.
Ξανθόπουλο ας δει πόσον καιρό δεν κάναµε δηλώσεις «πόθεν
έσχες» κατά τη διάρκεια της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να πει οτιδήποτε άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Με το άρθρο 4 προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση
υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών
συµφερόντων στις περιπτώσεις µετόχων εταιρειών που εξαιρούνται από την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, διότι αυτή η
παραπάνω υποχρέωση στην πραγµατικότητα είναι ανέφικτη,
λόγω της πολυµετοχικής σύνθεσης των εταιρειών αυτών και της
ταχύτητας των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Ο σκοπός είναι
να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να καταπολεµηθεί η διαφθορά
και µπορεί να επιτευχθεί γι’ αυτούς τους συγκεκριµένους µετόχους, τόσο από την υφιστάµενη φορολογική νοµοθεσία όσο και
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από τη γενικότερη ισχύουσα νοµοθεσία.
Τέλος, µε το άρθρο 5 προτείνονται αλλαγές και προσθήκες,
µε σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των µελών Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ώστε να καταστεί σαφές
ότι για τη γέννηση της αστικής και ποινικής ευθύνης τους απαιτείται σωρευτικά πέραν του δόλου µε πρόθεση και η ύπαρξη σκοπού προσπορισµού παρανόµου περιουσιακού οφέλους ή βλάβης
του δηµοσίου ή άλλου. Και για την άσκηση ποινικής δίωξης τίθεται, επιπλέον, ως προϋπόθεση η υποβολή αίτησης από τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Και όλα αυτά ισχύουν αναλογικά, για λόγους ίσης µεταχείρισης, και για τον πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής Διοικητικής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, το άρθρο 70 του ν.2238/1994,
καθώς και για τους υπαλλήλους και τους προϊσταµένους της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, το άρθρο 63 του ν.4174/2013.
Έχουν κατατεθεί και δύο βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες
πρέπει να πω εκ των προτέρων ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τόσο η τροπολογία του συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ, που
αφορά στην αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΧΔΙΚ,
είναι ένα ζήτηµα το οποίο µάς προβληµατίζει, το απάντησα και
στην επιτροπή. Ήδη το θέσαµε υπ’ όψιν του ΤΑΧΔΙΚ και πιστεύω
ότι πολύ σύντοµα θα επανέλθουµε µε ολοκληρωµένη νοµοθετική
πρωτοβουλία. Επαναλαµβάνω, είναι µία πρόταση που κινείται
στην απολύτως σωστή κατεύθυνση -το ξεκαθαρίζω αυτό- και νοµίζω ότι σύντοµα θα λυθεί.
Για την τροπολογία που κατέθεσαν οι δύο συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, πάλι θα έκανα το ίδιο ακριβώς σχόλιο, ότι
είναι στη σωστή κατεύθυνση και η συγκεκριµένη τροπολογία.
Πρέπει να δούµε, όµως, το θέµα συνολικά. Δηλαδή, το δικαίωµα
της συµµετοχής στον διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Αστυνοµικών Υπαλλήλων, Αποφοίτων Σχολών
Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων ή Αξιωµατικών Ειδικών Καθηκόντων και Σωφρονιστικών Υπαλλήλων είναι ένα ζήτηµα το οποίο,
κατ’ αρχάς, ακούγεται ως θέµα και πρόταση ότι κινείται στη
σωστή κατεύθυνση και θα προσπαθήσουµε να το προσεγγίσουµε
και να το λύσουµε συνολικά.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη µεγάλη -εντός εισαγωγικών- «αντίδραση» ή συζήτηση που προκάλεσε η τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός
Παιδείας και που, εν πάση περιπτώσει, συζητήθηκε νωρίτερα.
Δεν ξέρω ποια µπορεί να είναι η γενικότερη πολιτική τοποθέτηση είτε των κοµµάτων είτε των συναδέλφων Βουλευτών. Νοµίζω, όµως, ότι υπάρχει ένα δικαίωµα των παιδιών στην
εκπαίδευση, το οποίο δεν µπορεί κανείς να το βάλει σε καµµία
κριτική. Δεν είναι δυνατόν να µην προστατεύεται µε κάθε τρόπο
το δικαίωµα των παιδιών να πάρουν τη βασική εκπαίδευση. Κι
εκεί νοµίζω ότι πρέπει να σταθούµε. Όλα αυτά τα οποία έχουν
εκφραστεί ως φόβοι, ανησυχίες, απαντώνται σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό από το γεγονός ότι η δικανική κρίση, η κρίση του δικαστηρίου, είναι αυτή που θα απαντήσει στα επιµέρους
ζητήµατα. Ακούω µε ενδιαφέρον αυτά που είπατε, κυρία Γιαννακοπούλου, και θα δούµε στη συνέχεια πώς και αν µπορεί να λειτουργήσει.
Ωστόσο, αν ανατρέξει κανείς στο πρόσφατο παρελθόν, θα δει
ότι αυτή ήταν µία διάταξη που υπήρχε ως πταίσµα στον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα, προ των αλλαγών που επιχείρησε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούνιο του 2019, µε τη συνολική,
όµως, κατάργηση των πταισµάτων. Και χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη, τουλάχιστον για κάποια ζητήµατα τα οποία αφορούν στο
δικαίωµα των παιδιών να πάρουν τη βασική εκπαίδευση, τη βασική µόρφωση, αντιλαµβάνεσθε ότι και τα ερωτηµατικά για τη
σπουδή που επιδείχθηκε τότε, αλλά πολύ περισσότερο οι αµφιβολίες για το κατά πόσο µια τόσο εσπευσµένη νοµοθέτηση δεν
δηµιούργησε µια σωρεία άλλων προβληµάτων, προφανώς µεγεθύνονται και προφανώς δηµιουργούν ακόµα µεγαλύτερη αµφισβήτηση για την τότε επιχειρούµενη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να µιλάµε σήµερα για
το αν και κατά πόσο πρέπει να είναι υποχρεωτική η βασική εκπαίδευση των παιδιών, κάτι που συνιστά αναντίρρητα για εµένα
βασικό δικαίωµα των παιδιών, δεν νοµίζω ότι πρέπει να µπαίνει
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σε κανενός είδους λογική.
Προφανώς και θα ελεγχθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες κάποιων
οικογενειών ή κάποιων ανθρώπων που µπορεί να µην έχουν αυτή
τη δυνατότητα ή πιέζονται από τρίτους παράγοντες. Όµως, το
να το κάνει κανείς -εντός εισαγωγικών- «συνειδητά», είτε λόγω
ιδεοληψίας είτε λόγω αδιαφορίας είτε λόγω κακής άσκησης γονικής µέριµνας, είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν µπορεί να περνάει
απαρατήρητο και να µην το αντιµετωπίζει κανείς. Δεν είναι θέµα
κοινής λογικής, είναι θέµα ηθικής όλων µας. Και έτσι πρέπει να
το δούµε. Δεν χρειάζεται να πούµε κάτι παραπάνω.
Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω. Παρά το ότι
µπορεί να µην αναγνωρίστηκε ότι ήταν, ενδεχοµένως, η καλύτερη κοινοβουλευτική άσκηση που είχαµε µέχρι τώρα η συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, θα σας πω ότι η συζήτηση
και οι τοποθετήσεις του κάθε συναδέλφου συνεισέφεραν ουσιαστικά στο να καταλήξουµε σε ένα αποτέλεσµα που είναι ένα µεγάλο βήµα.
Και είναι ένα µεγάλο βήµα γιατί όντως το µεγαλύτερο βήµα
πρέπει να γίνει µε την κατάθεση και τη συζήτηση του εποµένου
νοµοσχεδίου, που είναι ο Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και
Δικαστικών Λειτουργών. Εκεί είναι που πρέπει να δούµε όλα τα
ζητήµατα που αφορούν σε διαδικασίες που ξέρουµε ότι γεννάνε
ερωτηµατικά και που ξέρουµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν διαφορετικά.
Η επιθεώρηση, η αξιολόγηση, τα πειθαρχικά είναι ζητήµατα τα
οποία γνωρίζω ότι απασχολούν και τις δικαστικές ενώσεις -όχι
µόνο την κοινωνία ή τη λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλά και τις
ίδιες τις δικαστικές ενώσεις- και πιστεύω ότι µε έναν ειλικρινή
διάλογο µεταξύ µας, θέτοντας όλα τα ζητήµατα τα οποία θα µας
βοηθήσουν να πάρουµε αποφάσεις, ώστε να έχουµε ένα εκσυγχρονισµένο δικαστικό σύστηµα, που θα αντιµετωπίσει µόνο του
τις µεγάλες παθογένειες που καταγράφονται, κυρίως τις µεγάλες καθυστερήσεις που αφορούν στον χρόνο απονοµής της δικαιοσύνης, θα έχουµε κάνει ένα πραγµατικά µεγάλο βήµα, τα
αποτελέσµατα του οποίου θα είναι ορατά από την κοινωνία, θα
είναι ορατά από τους πολίτες.
Αν θα ισχυριζόταν κανείς ότι από µόνη της η νοµοθέτηση λύνει
τα προβλήµατα, προφανώς θα ήταν σε µια λογική ουτοπίας. Αν
πάλι ισχυριζόταν κανείς ότι από µόνος του ο εκσυγχρονισµός
των διαδικασιών, η ψηφιοποίηση ή η κατασκευή νέων δικαστικών
κτηρίων είναι η απάντηση στο πρόβληµα που υπάρχει στον χώρο
της δικαιοσύνης, για τον ίδιο ακριβώς λόγο µάλλον δεν θα µπορούσε να δει την ίδια την πραγµατικότητα. Είναι µια πολυπαραγοντική πραγµατικότητα, που εµπλέκει και τις διαδικασίες και το
νοµοθετικό πλαίσιο και τις υποδοµές, αλλά βεβαίως και τους ίδιους τους ανθρώπους.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν όντως είµαστε απο-
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φασισµένοι θέµατα ή ζητήµατα που ξέρουµε ότι έρχονται ως
προβλήµατα από το παρελθόν και που πλέον από µόνα τους δηλώνουν ότι πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε και µε γενναιότητα και
µε οµοφωνία, γιατί είναι καθοριστικό να υπάρχει οµοφωνία, αν ο
καθένας από εµάς εκπέµπει διαφορετικά µηνύµατα προς την κοινωνία, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δεν θα µας φέρει ποτέ στη λύση
του προβλήµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Και επειδή ο καθένας από εµάς πρέπει να αναλάβει το κοµµάτι
της ευθύνης που του αναλογεί, είτε ως πολιτικό σύστηµα είτε ως
Κοινοβούλιο είτε ως παράγοντας πραγµατικά αυτής της διαδικασίας της ανεξάρτητης, συνταγµατικά κατοχυρωµένης εξουσίας που είναι η δικαιοσύνη, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό θα είναι
ένα στοιχείο για το οποίο οι µελλοντικές γενιές και θα µας κρίνουν, αλλά πολύ περισσότερο θα µας αποδώσουν αυτές την ευθύνη που µας αναλογεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στο
νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, πενήντα επτά άρθρα, τέσσερις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα πεδία που περιλαµβάνει
η ψηφοφορία. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη
λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να
απευθύνεστε στους αρµόδιους υπαλλήλους.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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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Μεταρρυθµίσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει 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: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 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 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 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: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 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: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 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 36 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 38 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 39 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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 43 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
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 48 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 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 50 ως έχει 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
Άρθρο 52 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1158/101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1159/102 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1160/103 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1161/104 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στο
νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
και άλλες επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Μεταρρυθµίσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 3: Νοµική φύση - Έδρα
Άρθρο 4: Πόροι - Οικονοµική λειτουργία
Άρθρο 5: Όργανα διοίκησης
Άρθρο 6: Διοικητικό Συµβούλιο
Άρθρο 7: Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
Άρθρο 8: Γενικός Διευθυντής
Άρθρο 9: Αρµοδιότητες Γενικού Διευθυντή
Άρθρο 10: Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων
Άρθρο 11: Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
Άρθρο 12: Αρµοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
Άρθρο 13: Συµβούλια Σπουδών
Άρθρα 14: Αρµοδιότητες Συµβουλίων Σπουδών
Άρθρο 15: Συµβούλια Διδασκόντων
KΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 16: Προκήρυξη διαγωνισµού
Άρθρο 17: Απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στον διαγωνισµό - Αιτήσεις συµµετοχής
Άρθρο 18: Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισµού
Άρθρο 19: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - Στάδια του διαγωνισµού
Άρθρο 20: Βαθµολόγηση υποψηφίων
Άρθρο 21: Εγγραφή επιτυχόντων
Άρθρο 22: Αποδοχές εκπαιδευοµένων - Ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη - Επιστροφή αποδοχών - Αναστολή δικηγορικής ιδιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 23: Στάδια κατάρτισης - Όρκος
Άρθρο 24: Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευοµένων
Άρθρο 25: Προγράµµατα Σπουδών
Άρθρο 26: Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης - Απουσίες
Άρθρο 27: Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης
Άρθρο 28: Εξετάσεις αποφοίτησης
Άρθρο 29: Πίνακες επιτυχόντων µετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης
Άρθρο 30: Κατανοµή στα τµήµατα στην κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης
Άρθρο 31: Πρακτική άσκηση - Αξιολόγηση - Πίνακες επιτυχόντων µετά από το τέλος του δευτέρου σταδίου κατάρτισης
Άρθρο 32: Καθορισµός σειράς στους πίνακες αρχαιότητας
Άρθρο 33: Υποχρεωτική διακοπή της εκπαίδευσης
Άρθρο 34: Αξιολόγηση ήθους και συµπεριφοράς - Ψυχιατρική
διερεύνηση
Άρθρο 35: Παράταση δευτέρου σταδίου κατάρτισης
Άρθρο 36: Διορισµός - Μη αποδοχή - Δοκιµαστική υπηρεσία
Άρθρο 37: Πειθαρχικά παραπτώµατα - Πειθαρχικά όργανα Πειθαρχική διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 38: Σκοπός διαρκούς επιµόρφωσης
Άρθρο 39: Προγράµµατα επιµόρφωσης
Άρθρο 40: Τακτικά και έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης
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Άρθρο 41: Επιλογή των δικαστικών λειτουργών που επιµορφώνονται
Άρθρο 42: Θεµατολόγιο προγραµµάτων υποχρεωτικής επιµόρφωσης
Άρθρο 43: Αξιολόγηση προγραµµάτων επιµόρφωσης
Άρθρο 44: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραµµάτων
επιµόρφωσης
Άρθρο 45: Υπεύθυνος προγράµµατος επιµόρφωσης - Εισηγητές - Προσωπικό υποστήριξης
Άρθρο 46: Μέθοδοι επιµόρφωσης
Άρθρο 47: Διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα
Άρθρο 48: Διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άρθρο 49: Εκπαιδευτικό προσωπικό
Άρθρο 50: Εκπαίδευση των εκπαιδευτών
Άρθρο 51: Διοικητικό προσωπικό - Οργανικές µονάδες
Άρθρο 52: Αποζηµιώσεις και δαπάνες που αφορούν την κατάρτιση και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση - Εκκαθάριση αρχείων
- Νοµικές υποθέσεις της Σχολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54: Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55: Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 56: Επείγουσες ρυθµίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 57: Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης
Άρθρο 58: Ρυθµίσεις θεµάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ, της παρ. 4
του άρθρου 104Α ΠΚ και της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ
Άρθρο 59: Απόλυση υπό όρο - Τροποποίηση της παρ. 6 του
άρθρου 129 ΠΚ
Άρθρο 60: Εµπρησµός - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
264 ΠΚ
Άρθρο 61: Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 463 ΠΚ και τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργηση
της παρ. 3 του άρθρου 465 ΠΚ
Άρθρο 62: Αρµοδιότητα για την άρση κατάσχεσης - Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 269
ΚΠΔ
Άρθρο 63: Προσωρινή κράτηση ανηλίκων - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ
Άρθρο 64: Περάτωση της κύριας ανάκρισης - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ
Άρθρο 65: Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση των παρ. 1
και 3 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021
Άρθρο 66: Διαδικασία άρσης απορρήτου - Τροποποίηση του
άρθρου 5 του ν. 2225/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.
4786/2021
Άρθρο 67: Παρατάσεις ισχύος πινάκων διοριστέων µε βάση τις
1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 68: Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων
Άρθρο 69: Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων
στις περιπτώσεις µετόχων εταιρειών που εξαιρούνται από την
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης - Τροποποίηση της παρ. 5 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 και της περ. λθ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
Άρθρο 70: Ποινική ευθύνη µελών οργάνων επίλυσης φορολογικών διάφορων - Τροποποίηση της παρ. 9 και προσθήκη παρ.
13 και 14 στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020
MEΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71: Επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021
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Άρθρο 72: Ενίσχυση πρώτης αρωγής - Τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου 6 του ν. 4797/2021
Άρθρο 73: Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων - Τροποποίηση της παρ. 6 του
άρθρου 7 του ν. 4797/2021
Άρθρο 74: Προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων και µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων - Τροποποίηση της παρ. 5
του άρθρου 8 του ν. 4797/2021
Άρθρο 75: Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4797/2021
Άρθρο 76: Επιχορήγηση αγροτών - Τροποποίηση του άρθρου
12 του ν. 4797/2021
Άρθρο 77: Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής - Προσθήκη άρθρου
12Β στον ν. 4797/2021
Άρθρο 78: Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4797/2021
Άρθρο 79: Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4797/2021
Άρθρο 80: Επιτροπές Κρατικής Αρωγής - Προσθήκη παρ. 9
στο άρθρο 16 ν. 4797/2021
Άρθρο 81: Ηλεκτρονική πλατφόρµα κρατικής αρωγής και υλικές ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Τροποποίηση της παρ.
4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 24 του
ν. 4797/2021
Άρθρο 82: Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδροµής
Άρθρο 83: Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδροµής
Άρθρο 84: Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδροµής
Άρθρο 85: Παράταση της προθεσµίας εξέτασης αιτήσεων για
την απόδειξη ύπαρξης διαδόχων και για την παραχώρηση σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου και ευρίσκονται εντός του εγκεκριµένου µε το β.δ. της
29ης.7.1894 ρυµοτοµικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4778/2021
Άρθρο 86: Προθεσµία µετατροπής των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης - Προθεσµία υποβολής προγραµµάτων των Κέντρων Δια
Βίου Μάθησης για πιστοποίηση - Τροποποίηση των περ. α) και
β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020
Άρθρο 87: Δυνατότητα παράτασης συµβάσεων καθαριότητας,
απολύµανσης και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 88: Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο
δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο - Τροποποίηση δεύτερου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 89: Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η µεταρρύθµιση της οργάνωσης
και λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της δικαιοσύνης και να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την απονοµή της.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι η θέσπιση ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 3
Νοµική φύση - Έδρα
1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) είναι νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η ΕΣΔι
έχει έδρα και λειτουργεί στον Δήµο Καλαµαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Σκοπός της Σχολής είναι η επιλογή, η κατάρτιση και η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι πρόκειται να διοριστούν
σε θέσεις δοκίµων δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου της
Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς
και η διαρκής επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.
3. Η Σχολή, για την επίτευξη του σκοπού της, µπορεί να: α) συνεργάζεται µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε
φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου
ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους, β) συµµετέχει στα ευρωπαϊκά προγράµµατα και τα δίκτυα κατάρτισης και επιµόρφωσης
των δικαστικών λειτουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Συµβουλίου της Ευρώπης, γ) διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ειδικά προγράµµατα κατάρτισης για τους δικαστικούς λειτουργούς των χωρών αυτών, καθώς και συνέδρια, σεµινάρια,
διαλέξεις και ηµερίδες, δ) συµµετέχει σε επιστηµονικές έρευνες
και µελέτες, τα πορίσµατα των οποίων δύνανται να αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Σχολής και ε) συνεργάζεται για τα θέµατα
της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόµενων µε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, διεθνείς οργανισµούς, διεθνή
δικαστήρια και δικαστήρια ξένων χωρών.
Άρθρο 4
Πόροι - Οικονοµική λειτουργία
1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για την αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και λειτουργικών αναγκών της, έχει τους ακόλουθους πόρους:
α) Την ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στον οποίο εγγράφεται
µε ιδιαίτερο κωδικό αριθµό µε τίτλο «Επιχορήγηση Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών»,
β) τις προσόδους από την περιουσία της και έσοδα από τη διάθεση εκδόσεων και δηµοσιευµάτων, καθώς και από την παροχή
υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αµοιβής,
γ) τις χρηµατοδοτήσεις από το Ταµείο Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), για την κάλυψη δαπανών:
γα) κατασκευής, συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων,
γβ) προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης του πάσης
φύσεως εξοπλισµού, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία
της και
γγ) διαµόρφωσης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου.
δ) Τις επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και
κάθε είδους εισφορές νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών
ή αλλοδαπών,
ε) τις επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης εντός των εκάστοτε ετησίων
ορίων του και τις χρηµατοδοτήσεις από τα Προγράµµατα του
Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και από
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
2. Η οικονοµική διαχείριση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4270/2014
(Α’ 143) µε τον τρόπο και τα όργανα που καθορίζει ειδικός κανονισµός, ο οποίος καταρτίζεται, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας
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Οικονοµικών Υποθέσεων, από το Διοικητικό Συµβούλιο και κυρώνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
3. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Σχολής και οι τροποποιήσεις του υιοθετούνται από το Διοικητικό της Συµβούλιο, ύστερα
από πρόταση του Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων και σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή, και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Ο ετήσιος ισολογισµός και απολογισµός της συντάσσονται µε τη
λήξη του λογιστικού έτους και συνοδεύονται από έκθεση του Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, µε τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή.
Ο ισολογισµός και ο απολογισµός υιοθετούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
4. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος της Σχολής ταυτίζεται µε
το ηµερολογιακό έτος και συγκεκριµένα διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεµβρίου εκάστου έτους.
Άρθρο 5
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είναι το Διοικητικό Συµβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και ο
Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων.
Άρθρο 6
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποτελείται από έντεκα (11)
µέλη και συγκεκριµένα:
α) Τους Προέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
γ) τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
δ) τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ε) τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
στ) τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ή της
Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, οι οποίοι ορίζονται εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία,
ζ) τον Πρόεδρο της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του
Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της
Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι ορίζονται εκ περιτροπής
µε ενιαύσια θητεία,
η) ένα µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
από τη βαθµίδα του Καθηγητή των Νοµικών Σχολών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση
της οικείας Γενικής Συνέλευσης εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία και
θ) τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, εκ περιτροπής, µε ενιαύσια θητεία.
2. Αν η ηµερήσια διάταξη του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών περιλαµβάνει ζητήµατα
που αφορούν αµιγώς στην οικονοµική διαχείριση, όπως ιδίως θέµατα προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού, στο Διοικητικό Συµβούλιο αντί του Γενικού Διευθυντή µετέχει ο
Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει
ο αρχαιότερος από τους Προέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον απουσιάζουν
ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές
τους.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι
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παρόντα τουλάχιστον έξι (6) µέλη. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, τουλάχιστον πέντε (5) φορές κάθε
ηµερολογιακό έτος και συγκαλείται εκτάκτως από αυτόν, όταν
το ζητήσει η πλειοψηφία των µελών του.
7. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιούνται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, είτε µε φυσική παρουσία
είτε διαδικτυακά µε τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών µέσων.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης,
το οποίο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Ορίζει το σήµα, τη σφραγίδα, τη µορφή της ιστοσελίδας και
το ψηφιακό αποτύπωµα δεδοµένων της ΕΣΔι,
β) χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της κατάρτισης και της
επιµόρφωσης και εποπτεύει την εφαρµογή τους,
γ) εγκρίνει τα προγράµµατα κατάρτισης όλων των κατευθύνσεων που περιλαµβάνουν τα διδασκόµενα µαθήµατα, τους διδάσκοντες, τις προγραµµατισµένες ηµερίδες και τις επισκέψεις σε
ηµεδαπά ή αλλοδαπά δικαστήρια και εισαγγελίες, καθώς και σε
άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
δ) εγκρίνει τα προγράµµατα επιµόρφωσης είτε αφορούν σε
κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά είτε είναι κοινά περισσοτέρων κατευθύνσεων,
ε) εγκρίνει τα επιµορφωτικά προγράµµατα που συνδέονται µε
τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής,
στ) υιοθετεί τον ετήσιο προϋπολογισµό και οποιαδήποτε τροποποίησή του, τον ισολογισµό και τον απολογισµό της Σχολής,
ζ) δια του Γενικού Διευθυντή υποβάλλει, µετά από το τέλος
κάθε ηµερολογιακού έτους, αναλυτική έκθεση για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της Σχολής στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος την καταθέτει στη Βουλή,
η) εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή για σηµειακές τροποποιήσεις των προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης ή,
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλα όργανα της Σχολής, προκειµένου να ασκήσουν
είτε συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είτε να
υπογράφουν µε εντολή του κάθε είδους πράξεις, έγγραφα ή
αποφάσεις, οι οποίες ανήκουν στην αρµοδιότητά του. Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συµβουλίου αναρτώνται στη Διαύγεια
και επί είκοσι (20) ηµέρες στην ιστοσελίδα της Σχολής,
θ) ορίζει, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, τον
γραµµατέα του µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, από υπαλλήλους
της Σχολής για µία µόνο θητεία τριών (3) ετών,
ι) αποφασίζει επί ενστάσεων κατά αποφάσεων του οικείου Συµβουλίου Σπουδών που αφορούν είτε στη διαγραφή εκπαιδευοµένων από τη Σχολή λόγω υπέρβασης του αριθµού των
αδικαιολόγητων απουσιών είτε στην επανάληψη του πρώτου σταδίου κατάρτισης από εκπαιδευόµενους λόγω υπέρβασης του
αριθµού των δικαιολογηµένων απουσιών,
ια) αποφασίζει επί έγγραφης διαφωνίας δύο (2) µελών του οικείου Συµβουλίου Σπουδών της Σχολής σε απόφαση του τελευταίου, εφόσον εισαχθεί το θέµα προς συζήτηση από τον Γενικό
Διευθυντή της Σχολής,
ιβ) αποφασίζει επί ενστάσεως διδάσκοντος κατά απόφασης
του οικείου Συµβουλίου Σπουδών περί διαγραφής του από τον
πίνακα διδασκόντων, ανάκλησης της ανάθεσης διδασκαλίας του
και αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,
ιγ) αποφασίζει για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Σχολής, καθώς και για τη σύσταση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, ή κατάργηση κλάδων και θέσεων κάθε
βαθµού ή ειδικότητας µόνιµου ή µε οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και τον προσδιορισµό ειδικών τυπικών προσόντων κάθε
κλάδου ή ειδικότητας,
ιδ) εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση για την απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ή για την ανανέωση ή για τη διακοπή της απόσπασής τους,
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ιε) εγκρίνει το ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτών και
ιστ) εισηγείται στους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης
την έκδοση κοινής απόφασης, µε την οποία καθορίζονται οι κάθε
είδους αποζηµιώσεις και αµοιβές, δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, υπερωριακής εργασίας και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική µε
την κατάρτιση των εκπαιδευοµένων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, στα πρόσωπα της
παρ. 1 του άρθρου 52.
Άρθρο 8
Γενικός Διευθυντής
1. Γενικός Διευθυντής τοποθετείται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκ περιτροπής ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου µεταξύ
εκείνων που έχουν ακόµη τουλάχιστον τριετή ενεργό υπηρεσία,
ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Αποκλείεται ο ορισµός ως Γενικού Διευθυντή ενός εκ των Προέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας
ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο τοποθετούµενος δικαστικός λειτουργός παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη
θέση, αν µε οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιότητα.
Ορίζεται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για µία µόνο
θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρεση, παρατείνεται µέχρι
την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας τοποθέτησης
του νέου Γενικού Διευθυντή.
2. Αν ο Γενικός Διευθυντής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται
κατά τη διάρκεια της θητείας του, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους Διευθυντές Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης.
Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Γενικού Διευθυντή
Ο Γενικός Διευθυντής αποτελεί όργανο Διοίκησης της Σχολής
και οι αρµοδιότητές του είναι οι εξής:
α) Έχει το τεκµήριο της αρµοδιότητας για όλα τα θέµατα της
Σχολής, εκτός από εκείνα, τα οποία έχουν ανατεθεί ειδικώς σε
άλλα όργανά της,
β) προΐσταται του διοικητικού προσωπικού της Σχολής, το
οποίο τοποθετεί και κατανέµει ανάλογα µε τις ανάγκες,
γ) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του διοικητικού προσωπικού
της Σχολής και των εκπαιδευοµένων, κατά το µέρος που έχει τη
σχετική αρµοδιότητα,
δ) µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συµβουλίου,
ε) εκπροσωπεί τη Σχολή δικαστικώς και εξωδίκως,
στ) προωθεί τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής,
ζ) εποπτεύει το έργο των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιµόρφωσης και επιλύει διαφωνίες που ανακύπτουν σχετικά µε τις αρµοδιότητές τους, καθώς και τις ανατεθειµένες από αυτόν
αρµοδιότητες µεταξύ των οργανικών µονάδων της Σχολής και
των υπαλλήλων,
η) προεδρεύει των οικείων Συµβουλίων Σπουδών της Σχολής,
θ) προτείνει τους γραµµατείς του Διοικητικού Συµβουλίου και
των Συµβουλίων Σπουδών της Σχολής µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους,
ι) προβαίνει στις αναθέσεις διδασκαλίας των διδασκόντων
όλων των κατευθύνσεων, στις οποίες επισυνάπτει οδηγίες που
έχουν σχέση µε τον χρόνο και τον τρόπο διενέργειας των µαθηµάτων, όπως έχει αποφασισθεί από τα οικεία Συµβούλια Σπουδών,
ια) εγκρίνει τους πίνακες όσων από τους υποψηφίους γίνονται
δεκτοί για να συµµετάσχουν στον εισαγωγικό διαγωνισµό, καθώς
και όσων αποκλείονται από αυτόν,
ιβ) διενεργεί τις κληρώσεις των επιτροπών του εισαγωγικού
διαγωνισµού της Σχολής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 18,
ιγ) προτείνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τη µεταβολή των
εξεταζόµενων ξένων γλωσσών και θεµατικών που περιλαµβάνον-

ται στα τρία (3) στάδια του εισαγωγικού διαγωνισµού,
ιδ) προτείνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τους γραµµατείς
του εισαγωγικού διαγωνισµού, καθώς και των εξετάσεων αποφοίτησης µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, όταν ο διαγωνισµός διενεργείται στην έδρα της Σχολής,
ιε) αίρει την αµφιβολία ή την αµφισβήτηση που δηµιουργείται
για το νοµότυπο των αιτήσεων εγγραφής των επιτυχόντων και
την πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών,
ιστ) εισάγει προς επίλυση στο Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής τη διαφωνία δύο (2) µελών του οικείου Συµβουλίου Σπουδών,
κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, για απόφαση που έλαβε το τελευταίο,
ιζ) ζητεί ενηµέρωση από τους εποπτεύοντες και τους εκπαιδευτές δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και από τους εκπαιδευόµενους για την πρόοδο της πρακτικής άσκησης,
ιη) ορίζει για διετή θητεία τους εποπτεύοντες δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τους εκπαιδευτές για την πραγµατοποίηση
της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευοµένων,
ιθ) προσκαλεί στα αρµόδια Συµβούλια Σπουδών έναν (1) ή περισσότερους βασικούς διδάσκοντες της οικείας κατεύθυνσης,
καθώς και τον εποπτεύοντα δικαστικό λειτουργό σε κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, οι οποίοι διατύπωσαν γνώµη περί ακαταλληλότητας εκπαιδευοµένου να ασκήσει καθήκοντα δικαστικού
λειτουργού,
κ) υπογράφει τα δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας, που χορηγούνται στους εκπαιδευόµενους µετά από την ορκωµοσία τους,
κα) αποφασίζει για την υποχρεωτική διακοπή της εκπαίδευσης,
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 31,
κβ) παραπέµπει απευθείας στο αρµόδιο Συµβούλιο Σπουδών
την πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης να επιβληθεί σε εκπαιδευόµενο η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή,
κγ) αποφασίζει για τη διενέργεια συµπληρωµατικής διοικητικής ανάκρισης,
κδ) αποφασίζει για την απαλλαγή του εγκαλούµενου από την
επιβολή πειθαρχικής ποινής,
κε) αποφασίζει για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της
έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως τις αποδοχές των
έξι (6) µηνών,
κστ) προτείνει προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής τον
καθορισµό των αρµοδιοτήτων των οργανικών της µονάδων,
καθώς και τη σύσταση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, ή κατάργηση κλάδων και θέσεων κάθε βαθµού ή ειδικότητας µόνιµου ή
µε οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και τον προσδιορισµό των
ειδικών τυπικών προσόντων κάθε κλάδου ή ειδικότητας,
κζ) εισάγει στο αρµόδιο Συµβούλιο Σπουδών την πρόταση του
οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης περί διαγραφής διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, ο
οποίος δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του,
περί ανάκλησης της πράξης ανάθεσης διδασκαλίας του και περί
αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,
κη) αποφασίζει για την κατάρτιση του προγράµµατος διδασκαλίας µετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης,
κθ) προτείνει προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής τους
προς απόσπαση υπαλλήλους σε αυτή ή την ανανέωση ή τη διακοπή της απόσπασής τους από αυτήν,
κι) προτείνει προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, µε την οποία καθορίζονται, κατά τις κείµενες διατάξεις,
οι κάθε είδους αποζηµιώσεις και αµοιβές, δαπάνες µετακίνησης,
διαµονής, υπερωριακής εργασίας και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική µε την κατάρτιση των εκπαιδευοµένων και τη συνεχιζόµενη
εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, στα αναφερόµενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 52,
κια) προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης την έκδοση απόφασης για την εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής και, εφόσον
αυτή εκδοθεί, συγκροτεί τη σχετική επιτροπή,
κιβ) διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη του για τα ζητήµατα που
αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 6 και
κιγ) υποβάλλει ερωτήµατα προς το Νοµικό Συµβούλιο του
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Κράτους (ΝΣΚ) και αποδέχεται ή µη τις σχετικές γνωµοδοτήσεις,
καθώς και εγκρίνει ή µη τα πρακτικά του ΝΣΚ επί των δικαστικών
και εξωδίκων υποθέσεων της Σχολής.
Άρθρο 10
Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού
και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων
1. Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας
Οικονοµικών Υποθέσεων τοποθετείται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη
απόφαση του οικείου Δικαστικού Συµβουλίου, Σύµβουλος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει τουλάχιστον τριετή ενεργό
υπηρεσία. Παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση αυτή, αν προαχθεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιότητα.
Ορίζεται µε µερική απασχόληση και µειωµένη άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης του για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία
του παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ανάληψη καθηκόντων
από τον αντικαταστάτη του. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
2. Ο Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων:
α) Είναι ο διατάκτης των δαπανών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και υπεύθυνος για την αποτελεσµατική διοίκηση των οικονοµικών της υποθέσεων,
β) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής λειτουργίας της και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στην ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού της
και στην οικονοµική λειτουργία της, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνει σε αυτόν το Διοικητικό Συµβούλιο και
τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή.
3. Ο Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων:
α) Μεριµνά για την, κατά τον νόµο, αξιοποίηση των πόρων της
Σχολής,
β) σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα εκπαίδευσης και
επιµόρφωσης που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων,
γ) προγραµµατίζει τις οικονοµικές υποθέσεις της Σχολής και
εποπτεύει τη διαδικασία εκτέλεσής τους,
δ) εγκρίνει την πραγµατοποίηση των δαπανών της Σχολής,
αναλαµβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεών
της και συνάπτει τις σχετικές συµβάσεις,
ε) εκδίδει τις πράξεις καταλογισµού αποδοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 22, την παρ. 4 του άρθρου 26 και
την παρ. 2 του άρθρου 36.
Άρθρο 11
Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών τοποθετούνται
τρεις (3) Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, ένας (1) για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Ειρηνοδικών, ένας (1) για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, και
ένας (1) για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
2. Ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης τοποθετούνται
µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται
ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου: α) ένας (1) Σύµβουλος Επικρατείας για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από τον Άρειο Πάγο, β) ένας
(1) Αρεοπαγίτης για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, όταν ο Γενικός Διευθυντής της
Σχολής προέρχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας και γ)
ένας (1) Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την κατεύθυνση
των Εισαγγελέων, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Αν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συµβούλιο της
Επικρατείας, Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κα-
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τεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης ορίζεται Πρόεδρος Εφετών που υπηρετεί στα διοικητικά δικαστήρια. Αν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από τον Άρειο Πάγο, Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών ορίζεται Πρόεδρος Εφετών των πολιτικών δικαστηρίων στην περίπτωση αυτή, Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης στην κατεύθυνση των Εισαγγελέων, ορίζεται Εισαγγελέας Εφετών από τις αντίστοιχες εισαγγελίες της Χώρας.
3. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης όλων των κατευθύνσεων παύουν αυτοδικαίως να κατέχουν τις θέσεις τους,
αν προαχθούν ή στερηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο τη δικαστική
ιδιότητα. Ορίζονται µε µερική απασχόληση, η οποία δεν µπορεί
να είναι λιγότερη από δύο (2) ηµέρες την εβδοµάδα, και έχουν
µειωµένη άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης τους. Η τοποθέτησή τους αφορά σε µία µόνο θητεία τριών (3) ετών, η
οποία, κατ’ εξαίρεση, παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωση της
προβλεπόµενης διαδικασίας τοποθέτησης του νέου Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης κάθε κατεύθυνσης.
4. Εφόσον ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, ο Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών αναπληρώνεται
από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων και αντιστρόφως και ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής
Δικαιοσύνης από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
της κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Ειρηνοδικών.
Άρθρο 12
Αρµοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης
1. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της οικείας κατεύθυνσης έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στο Διοικητικό Συµβούλιο και εισηγούνται τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους,
β) συντονίζουν το διοικητικό προσωπικό για θέµατα των αρµοδιοτήτων τους,
γ) συνεπικουρούν τον Γενικό Διευθυντή στην προώθηση των
διεθνών σχέσεων της Σχολής,
δ) εγγράφουν τους εκπαιδευόµενους,
ε) επιβλέπουν την προεισαγωγική εκπαίδευσή τους,
στ) αξιολογούν τους εκπαιδευόµενους και επιµορφούµενους,
όπου αυτό απαιτείται,
ζ) µεριµνούν για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του προγράµµατος κατάρτισης και τον συντονισµό των συναφών εκπαιδευτικών διαδικασιών,
η) επιβλέπουν την επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών,
θ) µεριµνούν για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του προγράµµατος επιµόρφωσης και τον συντονισµό των συναφών εκπαιδευτικών διαδικασιών,
ι) παρακολουθούν το νοµοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νοµολογία των δικαστηρίων, συµπεριλαµβανοµένης και
της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, για την άρτια οργάνωση σεµιναρίων ειδικά για
ζητήµατα ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν στα στάδια της κατάρτισης και επιµόρφωσης,
ια) ορίζουν τους γραµµατείς των Συµβουλίων Διδασκόντων µε
τους νόµιµους αναπληρωτές τους,
ιβ) ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων του εισαγωγικού διαγωνισµού και τάσσουν, αν το κρίνουν,
εύλογη προθεσµία στον ενδιαφερόµενο για τη συµπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισηµανθεί, ενώ, περαιτέρω, καταρτίζουν τους πίνακες για κάθε κατεύθυνση όσων υποψηφίων
γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό, καθώς και όσων αποκλείονται
από αυτόν,
ιγ) υποβάλλουν στα Συµβούλια Σπουδών αιτιολογηµένη πρόταση για τη διαγραφή εκπαιδευοµένων, οι οποίοι απουσιάζουν
αδικαιολόγητα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα
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(30) ηµερών σε αµφότερα τα στάδια κατάρτισης,
ιδ) υποβάλλουν στα Συµβούλια Σπουδών αιτιολογηµένη πρόταση για επανάληψη του πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογηµένα για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών συνολικά,
ιε) ζητούν ενηµέρωση από τους εποπτεύοντες και τους εκπαιδευτές δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και
από τους εκπαιδευόµενους για την πρόοδο της πρακτικής άσκησης,
ιστ) χορηγούν τις άδειες της παρ. 7 του άρθρου 26,
ιζ) κρίνουν αν συντρέχει ή όχι σπουδαίος λόγος για την απουσία των εκπαιδευοµένων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη
Σχολή,
ιη) ασκούν πειθαρχική εξουσία στους εκπαιδευόµενους, κατά
το µέρος που έχουν τη σχετική αρµοδιότητα,
ιθ) ασκούν πειθαρχική δίωξη κατά των εκπαιδευόµενων, εφόσον, κατά την κρίση τους, έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώµατα,
κ) διενεργούν διοικητική ανάκριση ή αναθέτουν τη διενέργειά
της σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού,
κα) διενεργούν συµπληρωµατική διοικητική ανάκριση κατόπιν
αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή,
κβ) υποβάλλουν στον Γενικό Διευθυντή πρόταση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε εκπαιδευόµενο,
κγ) προετοιµάζουν και αξιολογούν τα έντυπα µε τις ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής των τεσσάρων κύκλων των υποχρεωτικών
προγραµµάτων επιµόρφωσης,
κδ) επιλέγουν τους κατάλληλους χώρους για την πραγµατοποίηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης στην Κοµοτηνή και
στην Αθήνα έχοντας την ευθύνη πραγµατοποίησής τους. Στις
κατά τόπους εφετειακές περιφέρειες συνεργάζονται µε τους
Προέδρους ή Εισαγγελείς Εφετών που έχουν, στην περίπτωση
αυτή, την ευθύνη για την ανεύρεση των κατάλληλων χώρων και
για την πραγµατοποίηση των συγκεκριµένων επιµορφωτικών
προγραµµάτων,
κε) εισηγούνται προς τον Γενικό Διευθυντή, προκειµένου να
εισαχθεί στο οικείο Συµβούλιο Σπουδών η πρότασή τους περί
διαγραφής διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, ο οποίος
δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, περί ανάκλησης της πράξης ανάθεσης διδασκαλίας του και περί αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,
κστ) εισηγούνται προς τον Γενικό Διευθυντή την κατάρτιση του
προγράµµατος διδασκαλίας και
κζ) εισηγούνται στο Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης το
ειδικό επιµορφωτικό πρόγραµµα που αφορά στην εκπαίδευση
των εκπαιδευτών.
2. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων συνεπικουρεί επιπλέον τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών σε θέµατα προεισαγωγικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης που αφορούν στο ουσιαστικό και δικονοµικό ποινικό δίκαιο.
Άρθρο 13
Συµβούλια Σπουδών
1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργούν δύο
(2) Συµβούλια Σπουδών, ένα (1) για τις κατευθύνσεις Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων και ένα (1) για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
2. Κάθε Συµβούλιο Σπουδών αποτελείται από πέντε (5) µέλη
και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Στο Συµβούλιο Σπουδών των κατευθύνσεων της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων µετέχουν: α) Ο Γενικός Διευθυντής, β) o Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, γ) ο Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων, δ) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθηγητή των

Νοµικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
και του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, το οποίο έχει την
ιδιότητα του δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, που ορίζεται εκ περιτροπής µε απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης µαζί µε τον
αναπληρωτή του για θητεία δύο (2) ετών και ε) ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευοµένων, ο οποίος εκλέγεται µε τον αναπληρωτή του από όλους τους εκπαιδευόµενους των κατευθύνσεων
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών,
καθώς και των Εισαγγελέων, τον µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.
4. Στο Συµβούλιο Σπουδών της κατεύθυνσης της Διοικητικής
Δικαιοσύνης µετέχουν: α) Ο Γενικός Διευθυντής, β) ο Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής
Δικαιοσύνης, γ) ο Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. από
τη βαθµίδα του Καθηγητή των Νοµικών Σχολών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης, το οποίο έχει την ιδιότητα του δικηγόρου στον Άρειο
Πάγο, οριζόµενο εκ περιτροπής µε απόφαση της οικείας Γενικής
Συνέλευσης µαζί µε τον αναπληρωτή του για θητεία δύο (2) ετών
και ε) ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευοµένων, ο οποίος εκλέγεται µε τον αναπληρωτή του από όλους τους εκπαιδευόµενους
της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τον Φεβρουάριο
κάθε έτους.
5. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων Σπουδών λήγει, αν µε
οποιονδήποτε τρόπο στερηθούν την ιδιότητα, µε την οποία συµµετέχουν σε αυτά.
6. Τα Συµβούλια Σπουδών βρίσκονται σε απαρτία, εφόσον
είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Οι τακτικές συνεδριάσεις των Συµβουλίων Σπουδών πραγµατοποιούνται στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη είτε µε
φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά µε τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών µέσων τέσσερις (4) φορές τον χρόνο κατά τους
µήνες Μάρτιο, Μάιο, Σεπτέµβριο και Νοέµβριο, εκτάκτως δε οποτεδήποτε άλλοτε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους
ή όταν το ζητήσουν τρία (3) από τα µέλη τους.
8. Τα Συµβούλια Σπουδών ορίζουν, ύστερα από πρόταση του
Γενικού Διευθυντή, τον γραµµατέα αυτών και τον αναπληρωτή
του από τους υπαλλήλους της Σχολής για θητεία δύο (2) ετών, η
οποία µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά.
Άρθρο 14
Αρµοδιότητες Συµβουλίων Σπουδών
1. Τα Συµβούλια Σπουδών έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζουν τα προγράµµατα σπουδών, τους πίνακες διδασκόντων και τις ώρες διδασκαλίας συνολικά σε κάθε Τµήµα ανά
µάθηµα,
β) καταρτίζουν τα προγράµµατα επιµόρφωσης των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, την ευθύνη εφαρµογής των οποίων
έχουν οι αρµόδιοι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης και
στις περιπτώσεις των προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται
στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες οι οικείοι Πρόεδροι ή
Εισαγγελείς Εφετών,
γ) εγκρίνουν ή προτείνουν, ανάλογα µε την περίπτωση, τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων ή των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών σε προγράµµατα που προάγουν τις διεθνείς σχέσεις
της Σχολής,
δ) εγκρίνουν τη συνεργασία µε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς εγνωσµένου κύρους,
ε) παρακολουθούν την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών και της επιµόρφωσης,
στ) αξιολογούν τα στάδια της προεισαγωγικής κατάρτισης που
παρέχεται από τη Σχολή και της επιµόρφωσης των εν ενεργεία
δικαστικών λειτουργών,
ζ) αποστέλλουν µέσω των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιµόρφωσης τα προγράµµατα σπουδών και επιµόρφωσης στους διδάσκοντες,
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η) αξιολογούν την καταλληλότητα των υποδοµών, των σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισµού για τα άτοµα µε
αναπηρία όλων των κατηγοριών και µεριµνούν για την αποκατάσταση και διασφάλισή της, καθώς και για την ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευοµένων στα θέµατα αυτά,
θ) αποφασίζουν τη διαγραφή των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι
απουσιάζουν αδικαιολόγητα για συνολικό χρονικό διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών και άνω,
ι) αποφασίζουν την επανάληψη από τους εκπαιδευόµενους του
πρώτου σταδίου κατάρτισης της Σχολής, εφόσον απουσιάζουν
δικαιολογηµένα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών συνολικά,
ια) αποφασίζουν είτε για την απαλλαγή του εγκαλούµενου από
την επιβολή πειθαρχικής ποινής είτε για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής,
ιβ) αποφασίζουν για τη διαγραφή διδάσκοντα από τον πίνακα
διδασκόντων, εφόσον αυτός δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση
των καθηκόντων του, την ανάκληση της ανάθεσης διδασκαλίας
σε αυτόν και την αντικατάστασή του µε άλλον διδάσκοντα και
ιγ) καταρτίζουν το ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών.
2. Αν τουλάχιστον δύο (2) από τα µέλη του Συµβουλίου Σπουδών διαφωνούν µε απόφαση που έχει ληφθεί και έχουν διατυπώσει µειοψηφία εγγράφως, µπορούν, εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από το πέρας της συνεδρίασης, κατά την οποία ελήφθη
η απόφαση, στην οποία διαφώνησαν, να ζητήσουν εγγράφως
από τον Γενικό Διευθυντή να εισαγάγει το θέµα προς συζήτηση
στο Διοικητικό Συµβούλιο σε τακτή συνεδρίαση. Τα µέλη που διαφώνησαν στο Συµβούλιο Σπουδών καλούνται στη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συµβουλίου για να αναπτύξουν τις απόψεις τους
και ακολούθως αποχωρούν.
Άρθρο 15
Συµβούλια Διδασκόντων
1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργούν τρία
(3) Συµβούλια Διδασκόντων, ένα (1) για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, ένα (1) για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και ένα (1) για την
κατεύθυνση των Εισαγγελέων.
2. Τα Συµβούλια Διδασκόντων αποτελούνται από όλους τους
διδάσκοντες, οι οποίοι παρέχουν κάθε φορά τις υπηρεσίες τους
σε κάθε κατεύθυνση.
3. Έργο των Συµβουλίων Διδασκόντων είναι η υποβολή προς
τα Συµβούλια Σπουδών γραπτών προτάσεων για τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου της Σχολής και ειδικότερα για αλλαγές του
εφαρµοζόµενου προγράµµατος σπουδών κατά την προεισαγωγική εκπαίδευση.
4. Τα Συµβούλια Διδασκόντων συνέρχονται σε συνεδρίαση
κάθε Οκτώβριο ύστερα από πρόσκληση του οικείου Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Προεδρεύει στη σχετική συνεδρίαση ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους διδάσκοντες. Τα Συµβούλια Διδασκόντων βρίσκονται σε απαρτία,
εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον επτά (7) διδάσκοντες και
απαιτείται για την έγκυρη λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των
παρόντων µελών. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης ορίζονται οι γραµµατείς των Συµβουλίων Διδασκόντων µε
τους νόµιµους αναπληρωτές τους από τους υπαλλήλους της
Σχολής για θητεία δύο (2) ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία
(1) µόνο φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 16
Προκήρυξη διαγωνισµού
1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Μαΐου
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κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισµός στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, για την πλήρωση θέσεων
δοκίµων δικαστικών λειτουργών, αα) του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αβ) του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων δοκίµων δικαστικών
λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την πλήρωση θέσεων δοκίµων εισαγγελικών παρέδρων
και δ) Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίµων Ειρηνοδικών.
2. Ο διαγωνισµός που αφορά στην πλήρωση θέσεων της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών είναι κοινός και οδηγεί στην κατάρτιση ενιαίου
πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παρ. 6 του άρθρου 20.
3. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων που κατανέµονται στις κατευθύνσεις και στα προβλεπόµενα
τµήµατα, β) ο ακριβής χρόνος έναρξης του διαγωνισµού και γ) η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών.
4. Το πρόγραµµα, η διαδικασία, ο ορισµός επιτηρητών, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18,
πλην των εξεταστικών κέντρων που ορίζονται από τη Σχολή.
5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 18 αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Άρθρο 17
Απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στον διαγωνισµό Αιτήσεις συµµετοχής
1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι:
α) Έχουν ή είχαν συµπληρώσει δύο (2) έτη άσκησης δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος
µε µονοετή άσκηση δικηγορίας ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι µε
πτυχίο νοµικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο ή
αρµοδίως αναγνωρισµένο της αλλοδαπής και έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα
του Ειρηνοδίκη ή του µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
β) έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν
υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους την 31η
Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισµός. Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
[ν. 1756/1988 (Α’ 35)] και
γ) έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 36 και δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στα
άρθρα 37 και 38 του ανωτέρω Κώδικα, για τον διορισµό τους ως
δικαστικών λειτουργών. Τα απαιτούµενα προσόντα, εκτός από
το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης
του διαγωνισµού. Τα κωλύµατα πρέπει να µην υπάρχουν τόσο
κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισµού όσο και κατά τον
χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραµµατεία της
Σχολής αιτήσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό, οι οποίες έχουν
τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Με τις ως άνω αιτήσεις
δηλώνουν επίσης την κατεύθυνση στην οποία επιθυµούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και
κατεύθυνση Εισαγγελέων. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι δηλώνουν
υποχρεωτικά µία (1) ξένη γλώσσα µεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συµµετοχής συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά, µε τα οποία αποδεικνύεται η
συνδροµή των απαιτούµενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυµάτων, µε εξαίρεση τα πιστοποιητικά σωµατικής και ψυχικής
υγείας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραµµατεία της
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Σχολής το αργότερο µέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός. Το πιστοποιητικό της σωµατικής
υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, σύµφωνα µε όσα
ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής
κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωµατικών
δεξιοτήτων υποψηφίου, εξετάζεται από τον παθολόγο ή γενικό
ιατρό της παρ. 2 κατά πόσο η έλλειψη αυτή εµποδίζει ή όχι την
άσκηση των δικαστικών του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθούν
από τον ιατρό η υγεία και η σωµατική καταλληλότητά του για την
άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία
µέτρα για τη διευκόλυνση της συµµετοχής του υποψηφίου στον
εισαγωγικό διαγωνισµό. Στα µέτρα διευκόλυνσης µπορεί να περιλαµβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της
εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα
δεύτερο του προβλεπόµενου χρόνου για την ολοκλήρωση της
εξέτασης.
4. Το πρώτο πενθήµερο του µηνός Ιουλίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός, οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, µε τη συνδροµή υπαλλήλων της
Σχολής, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε κάθε υποψήφιος και καταρτίζουν για κάθε κατεύθυνση πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί για να συµµετάσχουν
στον διαγωνισµό, καθώς και πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από αυτόν. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Ένσταση κατά του πίνακα υποψηφίων, από
όσους αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισµού, ασκείται ηλεκτρονικά από τον αποκλειόµενο εντός δύο (2) ηµερών από την
ανάρτησή του. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η οικεία επιτροπή
εντός της ίδιας ή το αργότερο της επόµενης ηµέρας από την
υποβολή της. Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής Διαγωνισµού το αργότερο την τελευταία ηµέρα του
δεύτερου πενθηµέρου του µηνός Ιουλίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής, αντίστοιχα.
Άρθρο 18
Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισµού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός διενεργείται από επιτροπή, η
οποία συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εντός του µηνός Ιουλίου. Κατ’ εξαίρεση, η επιτροπή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών είναι κοινή.
2. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης
αποτελείται από:
α) Έναν Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας,
β) έναν Σύµβουλο Επικρατείας,
γ) έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
δ) έναν Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών,
ε) ένα µέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθηγητή δηµοσίου
δικαίου των Νοµικών Σχολών της Χώρας και
στ) έναν δικηγόρο µε εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγµατική
δικηγορική υπηρεσία µε ειδική ενασχόληση στο δηµόσιο δίκαιο.
3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών αποτελείται από:
α) Έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
β) έναν Αρεοπαγίτη,
γ) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
δ) ένα µέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθηγητή ιδιωτικού ή
ποινικού δικαίου των Νοµικών Σχολών της Χώρας και
ε) έναν (1) δικηγόρο µε εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγµατική δικηγορική υπηρεσία µε ειδική ενασχόληση στο ιδιωτικό δίκαιο.

4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από:
α) Έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
β) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
γ) έναν Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών,
δ) ένα µέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθηγητή ιδιωτικού
δικαίου των Νοµικών Σχολών της Χώρας και
ε) έναν δικηγόρο µε εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγµατική
δικηγορική υπηρεσία µε ειδική ενασχόληση στο ποινικό δίκαιο.
5. Τα µέλη των ανωτέρω επιτροπών που έχουν την ιδιότητα
του δικαστικού λειτουργού ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους
από τους Προϊσταµένους του οικείου Δικαστηρίου και της οικείας Εισαγγελίας. Τα µέλη που έχουν την ιδιότητα µέλους
Δ.Ε.Π. ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής µεταξύ όλων των καθηγητών των
Νοµικών Σχολών της χώρας, των οποίων το γνωστικό αντικείµενο
είναι σχετικό µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα. Τα µέλη που έχουν
την ιδιότητα του δικηγόρου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους
ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής µεταξύ είκοσι (20) δικηγόρων που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ολοµέλειας
των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας. Όσοι διετέλεσαν µέλη επιτροπών εισαγωγικού διαγωνισµού οποιασδήποτε κατεύθυνσης δεν µπορούν να ορισθούν εκ νέου πριν από
την πάροδο διετίας για την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων. Αντιθέτως, µπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος µέλη επιτροπών των εξετάσεων
αποφοίτησης. Τα µέλη αµφοτέρων των επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να
µετέχουν στα όργανα Διοίκησης αυτής.
6. Σε κάθε µία από τις εξεταζόµενες ξένες γλώσσες ορίζονται
τέσσερις (4) εξεταστές εκ των οποίων δύο (2) τακτικοί και δύο
(2) αναπληρωµατικοί, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής
µεταξύ δικαστικών λειτουργών των οικείων κατευθύνσεων, οι
οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και
γνωρίζουν αποδεδειγµένα την εξεταζόµενη ξένη γλώσσα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το αργότερο µέχρι την 30ή
Ιουνίου οι εξεταστές των ξένων γλωσσών µε τους αναπληρωτές
τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραµµατέας και ο αναπληρωτής του για τη διεξαγωγή της εξέτασης της ξένης γλώσσας. Καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σε υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Άρθρο 19
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων Στάδια του διαγωνισµού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός περιλαµβάνει τρία (3) στάδια.
Το πρώτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη από τη
15η έως τη 18η Ιουλίου, περιλαµβάνει γραπτή εξέταση ξένης
γλώσσας, η οποία συνίσταται στη µετάφραση ενός νοµικού κειµένου δέκα (10) σειρών από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και
ενός δεύτερου κειµένου της ίδιας έκτασης από την ελληνική
γλώσσα στην ξένη. Τα κείµενα αυτά είναι κοινά για όλες τις
γλώσσες. Οι εξεταστές της ξένης γλώσσας που έχει τον µεγαλύτερο αριθµό συµµετοχών προετοιµάζουν τα υποψήφια προς
εξέταση κείµενα, τα οποία είναι δύο (2) για τη µετάφραση από
την ξένη γλώσσα στην ελληνική και δύο (2) για τη µετάφραση
από την ελληνική στην ξένη γλώσσα. Κατά την ηµέρα των γραπτών εξετάσεων διενεργείται κλήρωση ενώπιον του Γενικού Διευθυντή της Σχολής και των εξεταστών και εξάγονται από την
κληρωτίδα δύο (2) θέµατα προς µετάφραση, ένα (1) από την ξένη
γλώσσα στην ελληνική, το οποίο εν συνεχεία διατυπώνεται από
τους υπόλοιπους εξεταστές στην γλώσσα την οποία αυτοί εξετάζουν και ένα από την ελληνική στην ξένη. Επιτυχών θεωρείται
ο υποψήφιος που συγκέντρωσε µέσο όρο γραπτών τουλάχιστον
οκτώ (8) µε άριστα το δεκαπέντε (15). Τα αποτελέσµατα στην
ξένη γλώσσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής
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Δικαστικών Λειτουργών το αργότερο έως την 30ή Ιουλίου. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συµµετέχουν στο δεύτερο στάδιο,
ο δε βαθµός που συγκέντρωσαν στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στα επόµενα στάδια.
2. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο διεξάγεται εντός του µηνός Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη, περιλαµβάνει γραπτή εξέταση η
οποία είναι κοινή στην κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση των Ειρηνοδικών για όλους τους
υποψηφίους. Η γραπτή αυτή εξέταση περιλαµβάνει τα εξής αντικείµενα, που εξετάζονται ένα (1) ανά ηµέρα, ως ακολούθως:
α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: αα) Γενική νοµική παιδεία, αβ) πρακτικό µε έµφαση στο συνταγµατικό δίκαιο, σε θεµατικές του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αγ) πρακτικό µε έµφαση στο διοικητικό δίκαιο και
αδ) πρακτικό µε έµφαση: Στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας.
β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: βα) Γενική νοµική παιδεία, ββ) πρακτικό µε
έµφαση στο αστικό δίκαιο, στο εµπορικό δίκαιο και στην πολιτική
δικονοµία, βγ) πρακτικό µε έµφαση στο αστικό δίκαιο και στην
πολιτική δικονοµία και βδ) πρακτικό µε έµφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονοµία.
γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: γα) γενική νοµική παιδεία, γβ)
πρακτικό µε έµφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονοµία, γγ) πρακτικό µε έµφαση στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και
γδ) πρακτικό µε έµφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονοµία που αφορά στην κατεύθυνση των εισαγγελέων.
Τα πρακτικά θέµατα διορθώνονται αποκλειστικά από τα µέλη
των οικείων Επιτροπών, που είναι δικαστικοί λειτουργοί, και η γενική νοµική παιδεία από έναν Καθηγητή και έναν δικηγόρο που
αποτελούν µέλη των οικείων Επιτροπών. Ο Πρόεδρος της οικείας
Επιτροπής κατανέµει την εξέταση των αντικειµένων κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόµενο αντικείµενο να αντιστοιχούν
δύο (2) εξεταστές. Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης γραπτών,
τα πρακτικά θέµατα διορθώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και η γενική νοµική παιδεία
από τον αρχαιότερο σε βαθµίδα Καθηγητή. Η αναβαθµολόγηση
των γραπτών είναι υποχρεωτική, αν η διαφορά της βαθµολογίας
µεταξύ των εξεταστών είναι από τρεις (3) µονάδες και άνω. Οι
εξεταστές οφείλουν να προετοιµάσουν ο καθένας από δύο (2)
θέµατα για το προς εξέταση αντικείµενο. Την ηµέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία δύο (2) από τα θέµατα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον
όλων των µελών της Επιτροπής, διενεργεί κλήρωση και το θέµα
που εξάγεται από την κληρωτίδα τίθεται στις εξετάσεις. Τα αποτελέσµατα του δεύτερου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο
µέχρι την 30ή Νοεµβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Οι επιτυχόντες του δεύτερου σταδίου συµµετέχουν στο τρίτο στάδιο. Για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και για την
κατεύθυνση των Ειρηνοδικών, για τις οποίες ο εισαγωγικός διαγωνισµός είναι κοινός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας επιτυχόντων.
3. Το τρίτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται από την 1η Δεκεµβρίου
έως την 20ή Δεκεµβρίου στην Αθήνα, περιλαµβάνει προφορική
εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείµενα στα οποία αυτοί εξετάστηκαν γραπτώς και επιπροσθέτως στο αντικείµενο του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Πρόεδρος της οικείας επιτροπής κατανέµει
την εξέταση των θεµατικών ενοτήτων σε όλα τα µέλη της επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.
4. Τα τελικά αποτελέσµατα ανακοινώνονται το αργότερο µέχρι
και την 22α Δεκεµβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται
µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής, δύναται να µεταβάλλονται οι εξεταζόµενες ξένες γλώσσες και θεµατικές που περιλαµβάνονται στα τρία (3) στάδια του
εισαγωγικού διαγωνισµού.
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Άρθρο 20
Βαθµολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθµολογική κλίµακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλα
τα στάδια του διαγωνισµού εκτείνεται από µηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).
2. Η βαθµολόγηση της γραπτής επίδοσης της ξένης γλώσσας
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισµού διενεργείται από τους εξεταστές, τακτικούς ή αναπληρωµατικούς, όπως ορίσθηκαν κατ’
εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 18. Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων του δεύτερου σταδίου διενεργείται από δύο (2)
βαθµολογητές, µέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωµατικά.
Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων των διαγωνιζοµένων στα
γραπτά δοκίµια και η βαθµολογία του πρώτου εξεταστή καλύπτονται µε αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της
εξεταστικής επιτροπής µετά από την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης σε όλες τις θεµατικές ενότητες. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε σηµειώσεις επάνω στο γραπτό. Ο µέσος όρος των
βαθµών των δύο (2) βαθµολογητών αποτελεί τον βαθµό του υποψηφίου στο γραπτό δοκίµιο, όταν δεν συντρέχει περίπτωση αναβαθµολόγησης, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 19. Αν συντρέχει
περίπτωση αναβαθµολόγησης, ο βαθµός του γραπτού δοκιµίου
είναι ο µέσος όρος των βαθµών των τριών (3) βαθµολογητών. Ως
επιτυχόντες στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισµού
θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν µέσο όρο βαθµολογίας στις
γραπτές δοκιµασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καµία κάτω από
έξι (6). Ο τελικός βαθµός κάθε υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο
προκύπτει από τον συνυπολογισµό των βαθµών που έλαβε στις
τέσσερις (4) γραπτές δοκιµασίες του σταδίου αυτού, οι οποίες
έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, ένα (1), για όλες τις κατευθύνσεις.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιµασία γίνεται από κάθε µέλος της επιτροπής, το οποίο,
µετά από το τέλος της εξέτασης, βαθµολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου µε έναν βαθµό για ολόκληρη την εξεταστέα
ύλη. Ο µέσος όρος των πέντε (5) βαθµών αποτελεί τον βαθµό
του υποψηφίου στην προφορική δοκιµασία, δηλαδή στο τρίτο
στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισµού.
4. Ο τελικός βαθµός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από
το άθροισµα του µέσου όρου της γραπτής δοκιµασίας, µε συντελεστή βαρύτητας εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του
µέσου όρου της προφορικής δοκιµασίας, µε συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
5. Ο τελικός βαθµός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της µονάδας για κάθε ένα µεταπτυχιακό δίπλωµα,
και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Νοµικής Σχολής της
ηµεδαπής ή ως ισότιµο ή αρµοδίως αναγνωρισµένο της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα (3/10) της µονάδας για ένα διδακτορικό
δίπλωµα Νοµικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο ή αρµοδίως
αναγνωρισµένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος δεν προστίθεται η προσαύξηση µεταπτυχιακού διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής του εισαγωγικού
διαγωνισµού αποφαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος. Η
συνάφεια ή µη της κατεύθυνσης, στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να λάβει µέρος, δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της
επιτροπής.
6. Στους πίνακες οριστικών αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται
µόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθµό επιτυχίας τουλάχιστον οκτώ (8), µετά δε από τον υπολογισµό των προσαυξήσεων της παρ. 5 κατατάσσονται κατά βαθµολογική σειρά στους
πίνακες αυτούς. Για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών, για τις οποίες διενεργείται κοινός
διαγωνισµός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσµάτων. Ακολούθως, οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από
την επιτροπή διαγωνισµού, αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 21
Εγγραφή επιτυχόντων
1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαµβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθµός των θέσεων, ο οποίος
αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, για την
πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθµησαν, εγγράφονται ως υπεράριθµοι.
2. Στην κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
στην κατεύθυνση Ειρηνοδικών, όπου έχει συνταχθεί ένας ενιαίος
πίνακας οριστικών αποτελεσµάτων, η πλήρωση των θέσεων που
έχουν προκηρυχθεί για την κάθε κατεύθυνση γίνεται µε κριτήριο
τη σειρά επιτυχίας και τη δήλωση προτίµησης του επιτυχόντος.
Οι επιτυχόντες µε την καλύτερη επίδοση καταλαµβάνουν, εφόσον το επιλέξουν, τις θέσεις υποψηφίων δοκίµων παρέδρων της
Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ έπονται
οι λοιποί επιτυχόντες για την κατάληψη θέσεων δοκίµων Ειρηνοδικών της Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών. Η παραπάνω δήλωση επιλογής των υποψηφίων γίνεται κατά το στάδιο της εγγραφής τους
στην Σχολή.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση του πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων, ο αριθµός των εγγραφόµενων υπεραρίθµων κατανέµεται στα προβλεπόµενα τµήµατα των οικείων
κατευθύνσεων. Εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, αν
ο αριθµός των επιτυχόντων είναι µικρότερος από τον αριθµό των
θέσεων, που προβλέπονται στην προκήρυξη, γίνεται ανακατανοµή των θέσεων της οικείας κατεύθυνσης.
4. Η αίτηση για την εγγραφή στη Σχολή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη γραµµατεία της µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Σχολής του πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων.
5. Τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδροµή των
προσόντων, που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 36,
και την έλλειψη κωλυµάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και
38 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35), καταχωρίζονται σε τηρούµενο για κάθε εκπαιδευόµενο ατοµικό φάκελο, στον οποίο
φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που τον αφορούν. Δεν απαιτείται
να υποβληθούν τα στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί, για
τη συµµετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισµό, εκτός αν αυτά είχαν
περιορισµένη χρονική ισχύ και έχει παρέλθει η διάρκειά της ή εµφανίζουν ελλείψεις. Τα πρακτικά που έχουν συνταχθεί από τις οικείες επιτροπές του εισαγωγικού διαγωνισµού και αφορούν τα
θέµατα, τα οποία είναι σχετικά µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού
και την κατάρτιση του πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων, διαβιβάζονται στη Σχολή από τον γραµµατέα της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισµού αµέσως µετά από την επικύρωση του
πίνακα αυτού.
6. Το νοµότυπο των αιτήσεων εγγραφής και η πληρότητα των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχονται από τον οικείο Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, ο οποίος µπορεί να τάξει εύλογη
προθεσµία στον ενδιαφερόµενο για τη συµπλήρωση ελλείψεων
που του έχουν επισηµανθεί. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή αµφισβήτησης, αυτή αίρεται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή της
Σχολής.
7. Αν ορισµένοι από τους επιτυχόντες δεν υποβάλλουν αίτηση
εγγραφής µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο αριθµός των
θέσεων που έχουν προκηρυχθεί δεν καλύπτεται µε την εγγραφή
υπεράριθµων, προσκαλείται, µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή
της Σχολής, ίσος αριθµός επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, µε
βάση τον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων να υποβάλει αίτηση
εγγραφής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
8. Η ιδιότητα του εκπαιδευοµένου αποκτάται από όσους εγγράφονται νοµοτύπως, από την ηµέρα της ορκωµοσίας τους. Η
µισθοδοσία των εκπαιδευοµένων αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου,
ηµεροµηνία έναρξης της κατάρτισής τους κατά το στάδιο της

προεισαγωγικής εκπαίδευσης, εφόσον δώσουν σε ειδική τελετή
τον νόµιµο όρκο της παρ. 2 του άρθρου 23.
Άρθρο 22
Αποδοχές εκπαιδευοµένων - Ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη - Επιστροφή αποδοχών Αναστολή δικηγορικής ιδιότητας
1. Οι εκπαιδευόµενοι κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους
στη Σχολή λαµβάνουν κάθε µήνα αποδοχές ίσες µε το ήµισυ των
συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτοδικείου. Οι δαπάνες
µετακίνησής τους για εκπαιδευτικούς λόγους βαρύνουν τη
Σχολή. Επί των αποδοχών των εκπαιδευοµένων διενεργούνται
και αποδίδονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ασφαλιστικές εισφορές κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονοµικής
περίθαλψης.
2. Οι εκπαιδευόµενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τις αποδοχές, που έχουν λάβει, αν µε υπαιτιότητά τους διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή. Ο καταλογισµός γίνεται µε πράξη του
Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων.
3. Όσοι εκπαιδευόµενοι έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου τελούν, από την εγγραφή τους στη Σχολή, σε αναστολή της ιδιότητας αυτής και οι εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών
που λαµβάνουν σύµφωνα µε την παρ. 1. Όσοι έχουν την ιδιότητα
του δικαστικού λειτουργού, του καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, του µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, του δηµόσιου υπαλλήλου ή του
υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου θεωρείται αυτοδικαίως, ότι τελούν σε απόσπαση από την ηµεροµηνία απόκτησης της ιδιότητας του σπουδαστή και καθόλη τη διάρκεια της
κατάρτισής τους στη Σχολή. Οι εκπαιδευόµενοι αυτοί λαµβάνουν
τις αποδοχές, που προβλέπονται από την παρ. 1. Αν επιλέξουν
να επανέλθουν στην αρχική τους θέση, διακόπτοντας την εκπαίδευσή τους στη Σχολή, υποχρεούνται να επιστρέψουν τη διαφορά µεταξύ των αποδοχών που έλαβαν και του βασικού µισθού
που θα ελάµβαναν, αν παρέµεναν στην Υπηρεσία τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 23
Στάδια κατάρτισης - Όρκος
1. Η κατάρτιση των εκπαιδευοµένων κατανέµεται σε δύο (2)
διαδοχικά στάδια, από τα οποία το πρώτο περιλαµβάνει διδασκαλία µαθηµάτων στη Σχολή και το δεύτερο πρακτική άσκηση στα
δικαστικά καταστήµατα. Η κατάρτιση αυτή παρέχεται ξεχωριστά
για κάθε µία κατεύθυνση και διαρκεί δεκαέξι (16) µήνες. Αρχίζει
την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής στη Σχολή και περατώνεται την 31η Μαΐου του επόµενου έτους.
Η κοινή εκπαίδευση διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι
την 30ή Ιουνίου του έτους εγγραφής. Στη συνέχεια, από την 1η
Ιουλίου µέχρι την 31η Οκτωβρίου, η Διοικητική Κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο (2) τµήµατα. Στο ένα εντάσσονται οι σπουδαστές
που επιλέγουν µε ηλεκτρονική δήλωσή τους στη γραµµατεία της
Σχολής να διοριστούν σε θέσεις δοκίµων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
αυτού, στο άλλο δε εντάσσονται οι σπουδαστές που επιλέγουν
µε ηλεκτρονική δήλωσή τους στη γραµµατεία της Σχολής να διοριστούν σε θέσεις δοκίµων δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Για την επιλογή αυτή λαµβάνεται υπ’ όψιν η βαθµολογία των
σπουδαστών στον εισαγωγικό διαγωνισµό σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και η βαθµολογία τους στο πρώτο
επιµέρους στάδιο κατάρτισης σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%). Οµοίως, κοινή εκπαίδευση για το ίδιο χρονικό διάστηµα, ήτοι για το διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι την
30ή Ιουνίου, έχουν και οι σπουδαστές των κατευθύνσεων Πολι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

τικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών. Στη συνέχεια, από
την 1η Ιουλίου µέχρι την 31η Οκτωβρίου, οι παραπάνω δύο (2)
κατευθύνσεις χωρίζονται και οι σπουδαστές τους καταρτίζονται
πλέον στα ειδικά, ανά κατεύθυνση, γνωστικά αντικείµενα. Η κατάρτιση στη Σχολή διακόπτεται κατά τον µήνα Αύγουστο, την 3η,
26η και 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεµβρίου, από την 24η Δεκεµβρίου έως και τη 2α Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά
Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, από τη Μεγάλη Πέµπτη έως και τη
Δευτέρα του Πάσχα, την 1η Μαΐου και του Αγίου Πνεύµατος.
2. Οι εκπαιδευόµενοι κατά την έναρξη της κατάρτισης δίνουν
σε ειδική τελετή ενώπιον των διευθυντικών στελεχών της Σχολής
τον ακόλουθο θρησκευτικό όρκο: «Ορκίζοµαι να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου και να απέχω από κάθε ενέργεια
που αντίκειται στην ιδιότητα και το ήθος του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού» ή τον ακόλουθο πολιτικό όρκο: «Δηλώνω στην
τιµή και τη συνείδησή µου να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου και να απέχω από κάθε ενέργεια που αντίκειται στην
ιδιότητα και το ήθος του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού».
3. Σε κάθε εκπαιδευόµενο µετά από την ορκωµοσία, χορηγείται δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας, το οποίο υπογράφεται από
τον Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 24
Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευοµένων
1. Οι εκπαιδευόµενοι εντός του µηνός Φεβρουαρίου του έτους
της εγγραφής τους εκλέγουν τους εκπροσώπους τους µε τους
αναπληρωτές τους. Όσοι από τους εκπαιδευόµενους επιθυµούν
να είναι υποψήφιοι υποβάλλουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα τις υποψηφιότητές τους ενώπιον της γραµµατείας της Σχολής, η οποία
τις γνωστοποιεί στην τριµελή εφορευτική επιτροπή που ορίζουν
οι εκπαιδευόµενοι, η οποία, ακολούθως, διεξάγει τις εργασίες
της ψηφοφορίας στο κατάστηµα της Σχολής σε χώρο και χρόνο
που καθορίζεται κάθε φορά από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονοµικού της Σχολής και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό.
2. Η ψηφοφορία είναι µυστική και χρησιµοποιούνται ψηφοδέλτια λευκού χρώµατος, στα οποία αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων, καθώς και ένα χωρίς αναγραφή αυτών,
κάθε δε εκλογέας δύναται να ψηφίσει έως δύο (2) το πολύ υποψηφίους. Ως εκπρόσωπος εκλέγεται αυτός που λαµβάνει τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. Αναπληρωµατικοί εκπρόσωποι
εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθµού των
ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ των υποψηφίων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αποτυπώνεται από την εφορευτική
επιτροπή ηλεκτρονικά στο οικείο πρακτικό ψηφοφορίας, το
οποίο, µαζί µε τα ψηφοδέλτια, υπογράφονται και παραδίδονται
στη γραµµατεία της Σχολής, η οποία τα φυλάσσει σε ειδικό φάκελο.
3. Η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Άρθρο 25
Προγράµµατα σπουδών
1. Τα Συµβούλια Σπουδών από την 20ή Σεπτεµβρίου έως τη
10η Οκτωβρίου κάθε έτους καταρτίζουν τα προγράµµατα σπουδών του εποµένου έτους, µετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης µε τον επακριβή καθορισµό
των διδακτικών ενοτήτων, της διδακτέας ύλης, των διδασκόντων
για κάθε κατεύθυνση σπουδών, των ωρών διδασκαλίας και της
µεθόδου διδασκαλίας κάθε διδακτικής ενότητας, των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα δικαστικά καταστήµατα µε παρακολούθηση δικών ή διασκέψεων, των σεµιναρίων, στα οποία
περιλαµβάνονται και αυτά που πραγµατοποιούνται από όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συµβουλίου της Ευρώπης, των
ηµερίδων, καθώς και των λεπτοµερειών ως προς την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευοµένων. Έµφαση
πρέπει να δίδεται σε θέµατα που αφορούν ιδίως: α) στην καλλιέργεια του ελεύθερου φρονήµατος των δικαστικών λειτουργών
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και στην ανάδειξη της ανάγκης προσήλωσης στις θεµελιώδεις
αρχές του πολιτεύµατος, β) στη µεθοδολογία επεξεργασίας φακέλων, γ) στη σύνταξη εισηγήσεων ή σχεδίων αποφάσεων ή προσωρινής δικαστικής προστασίας ή κατηγορητηρίων ή εγγράφων
προτάσεων σε Δικαστικά Συµβούλια ή βουλευµάτων ή διατάξεων, δ) στη συµµετοχή σε εικονικές δίκες µε την επεξεργασία
πραγµατικών υποθέσεων και στην αντιµετώπιση ζητηµάτων που
ανακύπτουν ενώπιον του ακροατηρίου, ε) στη συµµετοχή σε εικονικές διασκέψεις µε ανάλυση και εµβάθυνση υποθέσεων που
ήδη έχουν απασχολήσει τη νοµολογία ή υποθέσεων που έχουν
συζητηθεί, αλλά εκκρεµεί η σχετική διάσκεψη, στ) σε τοµείς όπου
υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές της νοµοθεσίας και της νοµολογίας κατά τα τελευταία έτη, ζ) σε πρακτικά ζητήµατα που συνδέονται µε τη άσκηση των καθηκόντων τους, όπως η διαχείριση του
χρόνου για την επεξεργασία των υποθέσεων, η συµπεριφορά
προς τους συναδέλφους, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους
δικηγόρους και τους διαδίκους, η) στη δηµιουργία οµάδων εργασίας και την ανάθεση ρόλων σε αυτές (workshops) και θ) σε
θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων τεχνητής νοηµοσύνης, που σχετίζονται
µε τη νοµική επιστήµη.
2. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αλλαγή στα
προγράµµατα σπουδών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του οικείου Συµβουλίου Σπουδών.
Άρθρο 26
Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης - Απουσίες
1. Το πρώτο στάδιο κατάρτισης µε τα δύο (2) επιµέρους στάδια, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 23, διαρκεί από
την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
2. Η συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στην κατάρτιση είναι
υποχρεωτική. Για τον λόγο αυτόν οι εκπαιδευόµενοι υπογράφουν
καθηµερινά στο δελτίο παρακολούθησης, το οποίο έχει συνταχθεί από τη γραµµατεία της Σχολής, φέρει δε και την υπογραφή
του διδάσκοντος.
3. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη σχολή λαµβάνονται από
τον διδάσκοντα για κάθε διδακτικό δίωρο παρουσίες. Σε περίπτωση καθυστερηµένης προσέλευσης, ο διδάσκων δικαιούται να
απαγορεύσει στον εκπαιδευόµενο την είσοδο στην αίθουσα και
ο τελευταίος θεωρείται απών κατά το συγκεκριµένο διδακτικό
δίωρο. Η γραµµατεία της Σχολής καταχωρίζει τις απουσίες στο
ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης απουσιών.
4. Αν εκπαιδευόµενος απουσιάζει αδικαιολόγητα για χρονικό
διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και άνω συνολικά σε αµφότερα
τα επιµέρους στάδια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, είναι δυνατόν να διακοπεί η εκπαίδευσή του και να διαγραφεί από τη
Σχολή κατόπιν απόφασης του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών,
η οποία εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του οικείου
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Ο εκπαιδευόµενος καλείται ενώπιον του Συµβουλίου Σπουδών να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο εκπαιδευόµενος
µπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση µέσα σε προθεσµία πέντε
(5) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αµελλητί το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής. Σε περίπτωση διαγραφής του
εκπαιδευόµενου καταλογίζονται σε βάρος του υποχρεωτικά οι
αποδοχές που έχει λάβει µετά από απόφαση του Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων.
5. Εκπαιδευόµενος, ο οποίος απουσιάζει δικαιολογηµένα από
τη Σχολή για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών και άνω συνολικά
σε αµφότερα τα επιµέρους στάδια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, παραπέµπεται στο αρµόδιο Συµβούλιο Σπουδών προκειµένου να κριθεί, αν πρέπει να επαναλάβει το πρόγραµµα
σπουδών της κατεύθυνσης, στην οποία έχει εγγραφεί µε την επόµενη εκπαιδευτική σειρά. Η απόφαση εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης. Ο εκπαιδευόµενος καλείται ενώπιον του Συµβουλίου Σπουδών να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω
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απόφασης ο εκπαιδευόµενος µπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτόν. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αµελλητί το Διοικητικό
Συµβούλιο της Σχολής. Αν ο εκπαιδευόµενος επαναλάβει το πρόγραµµα σπουδών της κατεύθυνσής του, δεν λαµβάνει αποδοχές
για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό της δικαιολογηµένης απουσίας
του.
6. Οι απουσίες χαρακτηρίζονται ως δικαιολογηµένες σε περίπτωση ασθένειας κατόπιν γνωµάτευσης ιατρού κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου ή, σε ιδιαίτερα έκτακτες
περιστάσεις, ιδιώτη ιατρού ή όταν οφείλονται σε σπουδαίο λόγο,
η ύπαρξη ή µη του οποίου κρίνεται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.
7. Σε κάθε εκπαιδευόµενο που ασθενεί ή χρήζει ανάρρωσης
αποδεδειγµένα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 6, χορηγείται αναρρωτική άδεια ύστερα από απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Με όµοια απόφαση
χορηγείται σε εκπαιδευόµενη που κυοφορεί άδεια για χρονικό
διάστηµα πριν και µετά από τον τοκετό ύστερα από αίτησή της.
Για τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών και τη διαδικασία διαπίστωσης της συνδροµής τους εφαρµόζονται τα
άρθρα 52 και 54 έως 56 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (ν. 3528/2007, Α’ 26). Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
χορηγείται άδεια απουσίας για οποιονδήποτε άλλον σπουδαίο
λόγο.
Άρθρο 27
Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης
1. Οι εκπαιδευόµενοι κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης αξιολογούνται από επτά (7) βασικούς διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν
την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, και συγκεκριµένα: α)
από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης που ακολουθούν, ο οποίος δεν δύναται να έχει λιγότερες από επτά (7) ηµέρες διδασκαλίας και β) από έξι (6)
διδάσκοντες που έχουν τις περισσότερες ηµέρες διδασκαλίας
στην ίδια κατεύθυνση, οι οποίες δεν µπορούν να είναι λιγότερες
των δέκα (10) για τον κάθε ένα. Ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης και οι βασικοί διδάσκοντες υποχρεούνται αφενός να αναλαµβάνουν τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο (2) µαθηµάτων έκαστος χωρίς τη συµµετοχή άλλου διδάσκοντος σε αυτά
και αφετέρου να απαντούν µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας
MOODLE σε ερωτήµατα των σπουδαστών που αφορούν ειδικά
και επίκαιρα νοµικά ζητήµατα. Για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών οι βασικοί διδάσκοντες
κατανέµονται σε τέσσερις (4) για το χρονικό διάστηµα από την
1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου, κατά το οποίο διεξάγεται
η κοινή εκπαίδευση των κατευθύνσεων αυτών και σε τρεις (3) για
το υπόλοιπο διάστηµα της ξεχωριστής εκπαίδευσης του πρώτου
σταδίου κατάρτισης. Το ίδιο ισχύει και για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τις διακρίσεις του τρίτου έως και
του έκτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23. Οι διδάσκοντες
αυτοί δεν επιτρέπεται να αναλάβουν διδασκαλία µαθηµάτων σε
άλλη κατεύθυνση.
2. Οι βασικοί διδάσκοντες έχουν κατά το ήµισυ µερική απαλλαγή από τα καθήκοντά τους.
3. Ο γενικός βαθµός προόδου στο πρώτο στάδιο κατάρτισης
αποτελείται από τον µέσο όρο των επιµέρους βαθµών προόδου
ως προς έκαστο µάθηµα του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης και των έξι (6) διδασκόντων. Θεωρούνται επιτυχόντες οι εκπαιδευόµενοι που έλαβαν γενικό βαθµό προόδου
τουλάχιστον οκτώ (8) υπό την προϋπόθεση ότι σε τέσσερα (4)
τουλάχιστον από τα αξιολογούµενα µαθήµατα δεν έλαβαν βαθµολογία χαµηλότερη του οκτώ (8). Οι αποτυχόντες από το πρώτο
στάδιο κατάρτισης το επαναλαµβάνουν µε την επόµενη εκπαιδευτική σειρά χωρίς να λαµβάνουν, κατά το στάδιο αυτό, αποδοχές, όπως αυτές προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 22. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας για τον ίδιο λόγο
διαγράφονται από τη σχολή.
Στις περιπτώσεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 1

αρχικά καταρτίζονται χωριστά οι πίνακες αξιολόγησης προόδου
για το κάθε επιµέρους στάδιο εκπαίδευσης, στη συνέχεια δε οι
επιµέρους αυτοί βαθµοί συνυπολογίζονται για τον προσδιορισµό
του γενικού βαθµού προόδου κατά το πρώτο εδάφιο.
4. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης οι εκπαιδευόµενοι αξιολογούνται από τους βασικούς διδάσκοντες της
παρ. 1 για τις επιστηµονικές γνώσεις, την ικανότητα ανάλυσης
και σύνθεσης, την ευθυκρισία, την ικανότητα διατύπωσης συλλογισµών, επιχειρηµάτων και συµπερασµάτων, την επιµέλεια, τον
ζήλο, την εργατικότητα, το ήθος και τη συµπεριφορά, όπως τα
χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν από τη γενικότερη συµµετοχή
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και την επίδοσή τους στη σύνταξη εισηγήσεων ή σχεδίων αποφάσεων ή προσωρινής δικαστικής προστασίας ή κατηγορητηρίων ή εγγράφων προτάσεων στο
Δικαστικό Συµβούλιο ή βουλευµάτων ή διατάξεων, καθώς και στη
συµµετοχή τους σε εικονικές δίκες και διασκέψεις.
5. Οι διδάσκοντες που αξιολογούν τους εκπαιδευόµενους υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη βαθµολογία για όλους τους εκπαιδευόµενους στη γραµµατεία της Σχολής το αργότερο έως την 31η
Οκτωβρίου. Η βαθµολογική κλίµακα εκτείνεται από µηδέν (0) έως
δεκαπέντε (15). Η ατοµική βαθµολογία κάθε εκπαιδευόµενου
γνωστοποιείται προς αυτόν ηλεκτρονικά εντός του πρώτου πενθηµέρου του µηνός Νοεµβρίου του έτους φοίτησης στη Σχολή.
6. Οι εκπαιδευόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά και ανώνυµα έγγραφες αξιολογήσεις, µε τις οποίες αξιολογούν όλους τους διδάσκοντες, διατυπώνοντας τις απόψεις τους
ιδίως για την προετοιµασία αυτών για το µάθηµα, τη µεθοδολογία που ακολουθούν για τη διδασκαλία των µαθηµάτων, τη µεταδοτικότητά τους και τη συµπεριφορά των διδασκόντων προς
τους ίδιους. Επίσης αξιολογούν το πρόγραµµα σπουδών της κατεύθυνσης που παρακολουθούν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
ζήτηµα που µπορεί να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία στη
Σχολή.
Άρθρο 28
Εξετάσεις αποφοίτησης
1. Από την 8η έως τη 18η Νοεµβρίου οι εκπαιδευόµενοι, οι
οποίοι έλαβαν κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης γενικό βαθµό
προόδου τουλάχιστον οκτώ (8) και θεωρούνται επιτυχόντες κατά
την παρ. 2 του άρθρου 26, προσέρχονται ενώπιον τριµελούς επιτροπής σε εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες περιλαµβάνουν
γραπτή δοκιµασία. Η γραπτή δοκιµασία περιλαµβάνει τρεις εξετάσεις επί πρακτικών θεµάτων ανά κατεύθυνση και ανά τµήµα,
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λειτουργούν χωριστά τµήµατα
εντός της ίδιας κατεύθυνσης, ως εξής:
α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: αα) Για το τµήµα που
αφορά στην πλήρωση θέσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επιλέγονται δικογραφίες µε εντοπισµένα ζητήµατα µε έµφαση: i) στο συνταγµατικό
δίκαιο, ii) στο διοικητικό δίκαιο και iii) στο δίκαιο διοικητικών διαφορών. αβ) Για το τµήµα που αφορά στην πλήρωση θέσεων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλέγονται δικογραφίες µε εντοπισµένα ζητήµατα µε έµφαση: i) στο συνταγµατικό δίκαιο, ii)
στο δηµοσιονοµικό δίκαιο και iii) στο δίκαιο διοικητικών διαφορών αρµοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης: δικογραφίες µε εντοπισµένα ζητήµατα µε έµφαση: βα) Στο αστικό δίκαιο,
στο εµπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονοµία, ββ) στο αστικό
δίκαιο και στην πολιτική δικονοµία ή µε σύνθεση του πρώτου και
του δεύτερου στοιχείου και βγ) στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο
του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόµων και στην
ποινική δικονοµία ή µε σύνθεση αυτών και σε συνδυασµό ως
προς όλα τα ανωτέρω και µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: Δικογραφίες µε εντοπισµένα ζητήµατα µε έµφαση: γα) Στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόµων, γβ) στην ποινική
δικονοµία ή µε σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου
και γγ) στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο.
δ) Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: Δικογραφίες µε εντοπισµένα ζη-
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τήµατα µε έµφαση: δα) Στο αστικό δίκαιο, στο εµπορικό δίκαιο
και στην πολιτική δικονοµία, δβ) στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονοµία ή µε σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου και δγ) στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονοµία.
2. Η εξεταστική επιτροπή για κάθε κατεύθυνση χωριστά, προκειµένου δε για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης,
που αποτελείται από δύο τµήµατα, για κάθε τµήµα χωριστά, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο
µέχρι την 20ή Οκτωβρίου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο
γραµµατέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα
γραµµατέα και αναπληρωτή του ανατίθενται σε υπαλλήλους της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης
αποτελείται: α) Για το τµήµα που αφορά στην κάλυψη προκηρυχθεισών θέσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από: αα) έναν (1) Αντιπρόεδρο του
Συµβουλίου της Επικρατείας, αβ) έναν (1) Σύµβουλο της Επικρατείας και αγ) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, β) για το τµήµα που αφορά στην κάλυψη
προκηρυχθεισών θέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
από: βα) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ββ)
έναν (1) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βγ) έναν (1) Αντεπίτροπο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης αποτελείται από: α) Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Αρείου
Πάγου, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη και γ) έναν (1) Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου.
5. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από: α) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, β) έναν
(1) Αρεοπαγίτη και γ) έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.
6. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών αποτελείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν (1)
Εισαγγελέα Εφετών της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, και
γ) έναν (1) Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης µε εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία. Ο δικαστικός λειτουργός της περ.
α) που συµµετέχει ως µέλος στην επιτροπή αυτήν είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο δικαστικό λειτουργό της παρ. 4.
7. Τα µέλη των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τους δικαστικούς λειτουργούς που προΐστανται
του οικείου Δικαστηρίου ή της οικείας Εισαγγελίας. Τα µέλη των
επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να µετέχουν στα όργανα διοίκησής της.
8. Όσοι διετέλεσαν µέλη επιτροπών των εξετάσεων αποφοίτησης οποιασδήποτε κατεύθυνσης και τµήµατος δεν µπορούν να
ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο διετίας για την άσκηση
των συγκεκριµένων καθηκόντων. Αντιθέτως, µπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος
µέλη επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισµού.
9. Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων διενεργείται και από
τα τρία µέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωµατικά. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων των εξεταζοµένων στα γραπτά
δοκίµια, καθώς και η βαθµολογία κάθε µέλους της επιτροπής καλύπτονται µε αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της
εξεταστικής επιτροπής µετά από την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης σε όλες τις θεµατικές ενότητες. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σηµείωση των µελών της επιτροπής επί του γραπτού του
εξεταζοµένου. Η βαθµολογία παραδίδεται στη γραµµατεία της
Σχολής εντός πενθηµέρου από την κάθε γραπτή δοκιµασία. Ο
µέσος όρος των βαθµών των τριών βαθµολογητών αποτελεί τον
βαθµό του εξεταζόµενου στο γραπτό δοκίµιο της κάθε θεµατικής
ενότητας.
10. Ο βαθµός στις γραπτές εξετάσεις αποφοίτησης κάθε εκπαιδευόµενου αποτελείται από τον µέσο όρο των βαθµών των
γραπτών δοκιµίων της κάθε θεµατικής ενότητας της παρ. 1 ανά
κατεύθυνση και τµήµα. Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν
βαθµό τουλάχιστον οκτώ (8). Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν
λαµβάνονται υπόψη.
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11. Οι εξετάσεις αποφοίτησης διενεργούνται στο κατάστηµα
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Το πρόγραµµα, οι
δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι επιτηρούν τους εξεταζόµενους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζεται από την εξεταστική επιτροπή.
12. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αποφοίτησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής το αργότερο µέχρι την 20ή Νοεµβρίου.
Άρθρο 29
Πίνακες επιτυχόντων µετά από το τέλος
του πρώτου σταδίου κατάρτισης
1. Η γραµµατεία της Σχολής, µετά από τη λήψη των βαθµολογιών προόδου από τους βασικούς διδάσκοντες και των βαθµολογιών των εξετάσεων αποφοίτησης από τις οικείες επιτροπές
κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, συντάσσει για κάθε κατεύθυνση πίνακες επιτυχόντων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.
2. Όσοι εκπαιδευόµενοι δεν συµπεριληφθούν στους πίνακες
επιτυχόντων λόγω αποτυχίας τους στις εξετάσεις αποφοίτησης,
επαναλαµβάνουν το πρώτο στάδιο κατάρτισης µε την αµέσως
επόµενη εκπαιδευτική σειρά χωρίς να έχουν δικαίωµα να λάβουν
τις αποδοχές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 22. Αν
δεν συµπεριληφθούν εκ νέου στους πίνακες επιτυχόντων, διαγράφονται από τη Σχολή.
3. Η σειρά επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων καθορίζεται
µε βάση τον συνυπολογισµό των βαθµών που έλαβε κάθε εκπαιδευόµενος, ως εξής: α) κατά τον εισαγωγικό διαγωνισµό στη
Σχολή µε συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), β)
κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, ο µέσος όρος των βαθµών
προόδου µε συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), ο
οποίος, µε εξαίρεση την κατεύθυνση των εισαγγελέων, αναλύεται στο επιµέρους στάδιο από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή
Ιουνίου µε συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%) και στο
επιµέρους στάδιο από την 1η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου µε
συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%) και γ) κατά τις
εξετάσεις αποφοίτησης µε συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις
εκατό (40%). Κάθε βαθµός πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας και το άθροισµα των βαθµών που προκύπτει διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας.
4. Μεταξύ των εκπαιδευοµένων, που έχουν λάβει τον ίδιο
βαθµό επιτυχίας, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο
βαθµό στις εξετάσεις αποφοίτησης. Αν εξακολουθεί να υπάρχει
ισοβαθµία, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθµό κατά
τον εισαγωγικό διαγωνισµό στη Σχολή.
Άρθρο 30
Κατανοµή στα τµήµατα στην κατεύθυνση
Διοικητικής Δικαιοσύνης
Οι εκπαιδευόµενοι από την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων,
γνωστοποιούν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά από την
ανάρτηση των πινάκων µε δήλωσή τους στη γραµµατεία της Σχολής το τµήµα ή, κατά σειρά προτίµησης, τα τµήµατα που επιθυµούν να ακολουθήσουν. Η κατανοµή ανάλογα µε τις οργανικές
θέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρωθούν σύµφωνα µε την προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισµού, αφορά: α) στη δικαιοδοσία
του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων ως εξής: αα) υποψήφιοι δόκιµοι εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας και αβ) υποψήφιοι πάρεδροι διοικητικών δικαστηρίων, β) στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ως εξής: βα) υποψήφιοι δόκιµοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ββ) υποψήφιοι δόκιµοι εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κατανοµή
γίνεται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, η οποία εκδίδεται, σύµφωνα µε τον βαθµό επιτυχίας
της παρ. 3 του άρθρου 29 που έλαβε ο κάθε εκπαιδευόµενος,
καθώς και τη δήλωση προτίµησής του, σε συνδυασµό µε τις οργανικές θέσεις της προκήρυξης.
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Άρθρο 31
Πρακτική άσκηση - Αξιολόγηση - Πίνακες επιτυχόντων
µετά από το τέλος του δευτέρου σταδίου κατάρτισης
1. Το δεύτερο στάδιο κατάρτισης περιλαµβάνει την πρακτική
άσκηση στα δικαστικά καταστήµατα και διαρκεί από την 24η Νοεµβρίου του έτους της εγγραφής στη Σχολή έως την 31η Μαΐου
του έτους που ακολουθεί. Πραγµατοποιείται στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, εφόσον αφορά στους υποψήφιους δόκιµους εισηγητές σε αυτό και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αφορά στους
υποψήφιους δόκιµους εισηγητές σε αυτό ή αντίστοιχους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η
πρακτική άσκηση των υποψήφιων παρέδρων των πολιτικών - ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, των
υποψήφιων δοκίµων εισαγγελικών παρέδρων και των υποψήφιων
δοκίµων Ειρηνοδικών διενεργείται στη Θεσσαλονίκη σε πρωτοβάθµια δικαστήρια όλων των κλάδων και στην αντίστοιχη εισαγγελία.
2. Με απόφαση του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή του
Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του Διευθύνοντος την εισαγγελία, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
Γενικού Διευθυντή, ορίζονται µε ενιαύσια θητεία οι εποπτεύοντες
δικαστικοί λειτουργοί, καθώς και εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να
έχουν την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευοµένων
κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Για το Συµβούλιο της Επικρατείας
και το Ελεγκτικό Συνέδριο οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί
πρέπει να φέρουν τον βαθµό του Συµβούλου, οι δε εκπαιδευτές
τον βαθµό του Παρέδρου. Στα λοιπά πρωτοβάθµια δικαστήρια
και την οικεία εισαγγελία πρωτοδικών οι εποπτεύοντες δικαστικοί
λειτουργοί πρέπει να φέρουν τον βαθµό του Προέδρου Εφετών
και του Εισαγγελέα Εφετών αντίστοιχα, οι δε εκπαιδευτές τον
βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών αντίστοιχα. Σε κάθε εκπαιδευτή ορίζονται από τους εποπτεύοντες δικαστικούς λειτουργούς µέχρι πέντε (5)
εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι εναλλάσσονται µε τέτοιον τρόπο κατά
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ώστε όλοι οι εκπαιδευτές
να έχουν την ευθύνη όλων των εκπαιδευοµένων, οι δε εκπαιδευόµενοι να εκπαιδεύονται σε περισσότερα αντικείµενα.
3. Κατά την πρακτική άσκηση οι εκπαιδευόµενοι επεξεργάζονται υπό την καθοδήγηση των εποπτευόντων και των εκπαιδευτών,
υποθέσεις, οι οποίες τους ανατίθενται, συντάσσουν εισηγήσεις
ή σχέδια δικαστικών αποφάσεων ή εισαγγελικών προτάσεων ή
εισαγγελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευµάτων. Στο
πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόµενοι καλούνται και
παρίστανται κατά την προανάκριση ή ανάκριση χωρίς να έχουν
δικαίωµα λόγου ή ψήφου στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων
κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και στις διασκέψεις, χωρίς η συµµετοχή τους να καταχωρίζεται στις εκθέσεις, στα πρακτικά ή στις αποφάσεις.
4. Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 26 εφαρµόζονται αναλόγως και
κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης των εκπαιδευοµένων.
5. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται ενηµερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η συµµετοχή
των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. Η συχνότητα, ο τόπος
και ο χρόνος των συναντήσεων αυτών καθορίζονται κάθε φορά
από τον εποπτεύοντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής ή ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης µπορούν να ενηµερώνονται για την πορεία της εκπαίδευσης των
εκπαιδευοµένων ανά κατεύθυνση ή τµήµα οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιµο. Στο πλαίσιο αυτό, µπορούν να πραγµατοποιούν
συναντήσεις µε τους εποπτεύοντες, τους εκπαιδευτές και τους
εκπαιδευόµενους.
6. Οι εκπαιδευόµενοι αξιολογούνται µε βάση:
α) Το ήθος, τη συµπεριφορά και τη γενική παρουσία τους στο
δικαστήριο,
β) την εργατικότητα και την επιµέλειά τους,
γ) την επιστηµονική τους κατάρτιση,
δ) τη συνεργασία τους µε τους εκπαιδευτές και τους άλλους
δικαστικούς λειτουργούς,
ε) την ικανότητα επεξεργασίας φακέλου δικογραφίας και την
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επιχειρηµατολογία που διατυπώνουν στις διασκέψεις, κατά τις
οποίες παρευρίσκονται και
στ) την ικανότητα συγγραφής εισηγήσεων ή σχεδίων δικαστικών αποφάσεων ή εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγγελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευµάτων.
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ανά κατηγορία εκπαιδευοµένων, κατά την έννοια της παρ. 1, αποτυπώνεται σύµφωνα
µε τα ανωτέρω κριτήρια µετά από ειδικά αιτιολογηµένη κρίση
κάθε εκπαιδευτή σε πίνακα κατάταξης των εκπαιδευόµενων σε
πέντε (5) αξιολογικές οµάδες. Στην τελευταία οµάδα κατατάσσονται οι σπουδαστές εκείνοι των οποίων η επίδοση θεωρείται
ανεπαρκής.
Η τελική κατάταξη κάθε εκπαιδευόµενου στο στάδιο της πρακτικής άσκησης, προκύπτει από το άθροισµα των προσαυξήσεων
που αντιστοιχούν στις κατατάξεις όλων των εκπαιδευτών, ως
εξής:
α) Στην οµάδα 1 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόµµα δύο (1,2),
β) στην οµάδα 2 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόµµα δεκαπέντε
(1,15),
γ) στην οµάδα 3 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόµµα ένα (1,1)
και
δ) στην οµάδα 4 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα (1).
7. Η γραµµατεία της Σχολής, µετά από τη λήψη των αποτελεσµάτων αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης, συντάσσει τους
πίνακες επιτυχόντων για τους εκπαιδευόµενους κάθε τµήµατος
ανά κατεύθυνση, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Σε καθέναν από τους πίνακες αυτούς εγγράφονται οι εκπαιδευόµενοι ανάλογα µε το άθροισµα των προσαυξήσεων που
αντιστοιχούν στις κατατάξεις των εκπαιδευτών, όπως διαµορφώθηκαν κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης του ίδιου αθροίσµατος προηγείται ο εκπαιδευόµενος µε τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας
στις προηγούµενες δοκιµασίες, κατά τα οριζόµενα στο πρώτο,
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 32.
8. Όσοι εκπαιδευόµενοι καταταγούν στην οµάδα 5 από την
πλειοψηφία των εκπαιδευτών, θεωρούνται αποτυχόντες και επαναλαµβάνουν το στάδιο της πρακτικής άσκησης µε την αµέσως
επόµενη εκπαιδευτική σειρά, χωρίς να λαµβάνουν τις αποδοχές
που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 22. Αν η επίδοσή τους
θεωρηθεί και πάλι ανεπαρκής, διαγράφονται από τη Σχολή.
Άρθρο 32
Καθορισµός σειράς στους πίνακες αρχαιότητας
1. Η σειρά του κάθε εκπαιδευόµενου στον αντίστοιχο πίνακα
αρχαιότητας, ανάλογα µε την κατεύθυνση και το τµήµα που έχει
ακολουθήσει, προκύπτει από τους βαθµούς και την κατάταξη
που έλαβε στα επιµέρους στάδια κατάρτισης ως εξής:
α) Εξάγεται τελικός βαθµός µε βάση:
αα) τον βαθµό που έλαβε κατά τον εισαγωγικό διαγωνισµό, µε
συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (0,3),
αβ) τον µέσο όρο των βαθµών προόδου που έλαβε κατά τα
δύο (2) επιµέρους στάδια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, ο
οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή βαρύτητας ένα δέκατο (0,1)
για το πρώτο επιµέρους στάδιο και δύο δέκατα (0,2) για το δεύτερο επιµέρους στάδιο και συνολικά τρία δέκατα (0,3),
αγ) τον βαθµό που έλαβε στις εξετάσεις αποφοίτησης, µε συντελεστή βαρύτητας τέσσερα δέκατα (0,4).
Κάθε βαθµός πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή
βαρύτητας και το άθροισµα των βαθµών που προκύπτει διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας.
β) Ο τελικός βαθµός κάθε εκπαιδευόµενου πολλαπλασιάζεται
µε το άθροισµα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις όλων των εκπαιδευτών, όπως διαµορφώθηκαν κατά το
στάδιο της πρακτικής άσκησης, διαιρείται µε τον αριθµό των εκπαιδευτών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον βαθµό δεκαπέντε
(15).
2. Η γραµµατεία της Σχολής συντάσσει για κάθε τµήµα ανά
κατεύθυνση πίνακα, στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευόµενοι
και ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής.
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3. Μεταξύ των εκπαιδευοµένων µε τον ίδιο βαθµό µετά από
την προσαύξηση, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερη αξιολόγηση κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης. Σε περίπτωση κατά
την οποία ο βαθµός παραµένει ίδιος, προηγείται εκείνος που
έλαβε υψηλότερο βαθµό κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης. Στην
περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθµία, προηγείται
εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθµό κατά τον εισαγωγικό διαγωνισµό στη Σχολή.
Άρθρο 33
Υποχρεωτική διακοπή της εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση διακόπτεται υποχρεωτικά για τον εκπαιδευόµενο, κατόπιν απόφασης του Γενικού Διευθυντή, αν: α) Διαπιστωθεί ότι δεν είχε τις προϋποθέσεις, ή συνέτρεχε κώλυµα
συµµετοχής του είτε στον εισαγωγικό διαγωνισµό είτε κατά την
εγγραφή του στη Σχολή, β) δηµιουργηθεί µετά από την εγγραφή
του κώλυµα διορισµού του ως δικαστικού λειτουργού, γ) απουσιάζει αδικαιολόγητα για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών
συνολικά είτε κατά το πρώτο είτε κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης, εφόσον τηρηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στην παρ.
4 του άρθρου 26, δ) επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της διαγραφής
από τη Σχολή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 37 ή ε) πάσχει από ανίατη ασθένεια, η οποία εµποδίζει την
πρόοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατ’ ανάλογη εφαρµογή
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (Α’ 26)].
Άρθρο 34
Αξιολόγηση ήθους και συµπεριφοράς Ψυχιατρική διερεύνηση
1. Μετά από την ολοκλήρωση και του δευτέρου σταδίου κατάρτισης, το αργότερο έως τις 5 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το έτος εγγραφής στη Σχολή, σε ειδική συνεδρίαση του
Συµβουλίου Σπουδών, οι επιτυχόντες εκπαιδευόµενοι κρίνονται
ως προς το αν θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού, τα οποία πρόκειται να τους
ανατεθούν. Η κρίση αυτή µπορεί να αποβεί αρνητική, µόνον εφόσον διαπιστωθεί, µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση, ότι ο εκπαιδευόµενος δεν διαθέτει το προσήκον δικαστικό ήθος ή ότι
εµφανίζει προβλήµατα συµπεριφοράς, τα οποία είτε δυσχεραίνουν τη συνεργασία του µε τους συναδέλφους και τους λοιπούς
παράγοντες απονοµής της δικαιοσύνης είτε πλήττουν ανεπανόρθωτα το προσωπικό του κύρος ή το κύρος της δικαιοσύνης.
2. Για τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του εκπαιδευόµενου, η προσωπική αντίληψη των προσώπων που µετέχουν στη
συνεδρίαση, καθώς και τα πορίσµατα ψυχιατρικής διερεύνησης
της προσωπικότητάς του, η οποία πραγµατοποιείται τόσο µεταξύ
των µηνών Απριλίου και Ιουνίου του έτους της εγγραφής του στη
Σχολή, δηλαδή κατά τη διάρκεια του πρώτου επιµέρους σταδίου
του πρώτου σταδίου κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια του
δεύτερου σταδίου κατάρτισης µεταξύ των µηνών Φεβρουαρίου
και Μαρτίου του επόµενου έτους της εγγραφής του στη Σχολή,
δηλαδή σε χρονικό διάστηµα κατά το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη
η πρακτική άσκηση. Η ψυχιατρική διερεύνηση, η οποία περιλαµβάνει γραπτή και προφορική ψυχοµετρική δοκιµασία, διενεργείται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται από έναν (1)
διευθυντή και δύο (2) επιµελητές Α’ ή Β’ ψυχιατρικής µονάδας
κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου.
3. Στη συνεδρίαση του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών προσκαλούνται από τον Πρόεδρο και διατυπώνουν εγγράφως ή προφορικώς τη γνώµη τους ένας ή περισσότεροι βασικοί
διδάσκοντες της οικείας κατεύθυνσης, εφόσον διαπίστωσαν ότι
ορισµένοι από τους εκπαιδευόµενους θεωρούνται ακατάλληλοι
για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού. Η
ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τον εποπτεύοντα την πρακτική άσκηση σε κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία που είχε υπό την
ευθύνη του τους εκπαιδευόµενους. Στην περίπτωση αυτή, στη
συνεδρίαση του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών καλείται και ο
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εκπαιδευόµενος για να εκφράσει τις απόψεις του.
4. Η απόφαση του Συµβουλίου Σπουδών λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και εκδίδεται την ίδια ηµέρα της
συνεδρίασης. Ο εκπαιδευόµενος, που βλάπτεται από την απόφαση, δικαιούται να ασκήσει ένσταση στο Διοικητικό Συµβούλιο
της Σχολής µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής, το οποίο κρίνει κατά τον νόµο
και την ουσία, συνέρχεται και αποφασίζει εντός πέντε (5) ηµερών
από την άσκηση της ενστάσεως. Εάν η απόφαση περί ακαταλληλότητας του εκπαιδευοµένου επικυρωθεί, ο τελευταίος διαγράφεται οριστικά από τη Σχολή.
Άρθρο 35
Παράταση δευτέρου σταδίου κατάρτισης
Μετά από την ολοκλήρωση των σταδίων κατάρτισης της προεισαγωγικής εκπαίδευσης και τη διαµόρφωση του πίνακα αρχαιότητας κάθε κλάδου, η πρακτική άσκηση των εκπαιδευοµένων
παρατείνεται στα ίδια δικαστήρια ή την αρµόδια εισαγγελία µέχρι
τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος διορισµού τους σε
οργανική θέση δόκιµου δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια
της παράτασης, οι εκπαιδευόµενοι ασχολούνται µε τις ίδιες δραστηριότητες, υφίστανται την αυτή εποπτεία και λαµβάνουν από
τη Σχολή τις ίδιες αποδοχές που προβλέπονται στην παρ. 1 του
άρθρου 22.
Άρθρο 36
Διορισµός - Μη αποδοχή - Δοκιµαστική υπηρεσία
1. Οι εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς όλα τα
στάδια κατάρτισης, διορίζονται σε θέσεις δοκίµων δικαστικών
λειτουργών στον κλάδο, στον οποίον αντιστοιχεί η κατεύθυνση
και, όπου υπάρχει, το τµήµα της Σχολής, στο οποίο είχαν καταταγεί µετά από το πέρας του πρώτου επιµέρους σταδίου του
πρώτου σταδίου κατάρτισης µε τις ειδικότερες σε αυτό διακρίσεις, οι οποίες αφορούν αφενός στο Συµβούλιο της Επικρατείας
και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, αφετέρου στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας αυτού.
2. Εκπαιδευόµενος, ο οποίος δεν αποδέχεται τον διορισµό του,
υποχρεώνεται να επιστρέψει τις αποδοχές, που είχε εισπράξει
κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του στη Σχολή. Ο διοριζόµενος
έχει την υποχρέωση να υπηρετήσει στο δικαστικό σώµα διπλάσιο
χρόνο από εκείνον της κατάρτισης στη Σχολή. Αν ο διοριζόµενος
παραιτηθεί νωρίτερα, επιστρέφει ποσοστό των αποδοχών, που
είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, ανάλογο προς
τον υπολειπόµενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας στο δικαστικό
σώµα. Οι εγγραφόµενοι εκ νέου στη Σχολή λόγω αλλαγής κατεύθυνσης δεν δικαιούνται των αποδοχών του άρθρου 22.
3. Για όσους διορίζονται σε θέσεις δικαστικών λειτουργών, ο
χρόνος κατάρτισης στη Σχολή θεωρείται χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας ως προς τον καθορισµό της σειράς αρχαιότητας και
ως προς όλα τα λοιπά θέµατα της υπηρεσιακής και µισθολογικής
κατάστασής τους, εκτός από το δικαίωµα λήψης αναδροµικών
αποδοχών.
4. Οι διοριζόµενοι διανύουν πραγµατική υπηρεσία δόκιµου δικαστικού λειτουργού δέκα (10) µηνών.
Άρθρο 37
Πειθαρχικά παραπτώµατα - Πειθαρχικά όργανα Πειθαρχική διαδικασία
1. Το πειθαρχικό παράπτωµα συντελείται µε υπαίτια πράξη ή
παράλειψη του εκπαιδευόµενου που µπορεί να του καταλογισθεί
και αφορά στη συµπεριφορά, η οποία δεν συνάδει µε την ιδιότητα του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού.
2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόµενους είναι: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιµο έως τις αποδοχές έξι (6) µηνών και γ) η διαγραφή από τη Σχολή. Η τελευταία
πειθαρχική ποινή µπορεί να επιβληθεί είτε για αδικαιολόγητες
απουσίες που υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σε κάθε εκπαιδευτικό
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στάδιο, εφόσον τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.
4 του άρθρου 26, είτε για άλλες πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν ιδιαιτέρως αναξιοπρεπή συµπεριφορά ή υποδηλώνουν
ότι ο εκπαιδευόµενος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται από τις ειδικότερες ρυθµίσεις του παρόντος και προκύπτουν από την ιδιότητα του σπουδαστή της Σχολής.
3. Πειθαρχική εξουσία στους εκπαιδευόµενους ασκούν: α) ο
Γενικός Διευθυντής, β) οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, γ) τα Συµβούλια Σπουδών, δ) το Διοικητικό Εφετείο και ε)
το Συµβούλιο της Επικρατείας.
4. Αρµόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης στην οποία ανήκει ο εκπαιδευόµενος. Πριν από την άσκηση
της πειθαρχικής δίωξης διεξάγεται άτυπη προκαταρκτική εξέταση, η οποία µπορεί να ανατεθεί σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει
την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού. Εκείνος που διενεργεί
την προκαταρκτική εξέταση έχει το δικαίωµα να εξετάσει ανωµοτί µάρτυρες και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, συντάσσει δε πόρισµα
ύστερα από την κλήση για παροχή εξηγήσεων του εκπαιδευόµενου, του οποίου διερευνώνται οι πράξεις ή οι παραλείψεις. Το
πόρισµα παραδίδεται στον αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο οποίος αποφαίνεται, αν πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.
5. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει µε την κλήση του εγκαλούµενου
εκπαιδευόµενου σε απολογία. Στην κλήση αυτή τάσσεται εύλογη
προθεσµία, η οποία µπορεί να παραταθεί για διπλάσιο χρόνο
ύστερα από αίτηση του εγκαλούµενου. Ο τελευταίος δικαιούται
να λάβει γνώση του πειθαρχικού φακέλου και να ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων πριν να απολογηθεί. Αν τα στοιχεία, ύστερα από την απολογία του εγκαλούµενου, κριθούν
επαρκή, ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
παύει την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Αν όµως τα στοιχεία
κριθούν ανεπαρκή, ο ασκών την πειθαρχική δίωξη διενεργεί διοικητική ανάκριση, ή την αναθέτει σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει
την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, διαφορετικό εκείνου
που είχε διενεργήσει την άτυπη προκαταρκτική εξέταση. Κατά
τη διοικητική ανάκριση οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως. Είναι
δυνατόν να εξεταστεί και ο εγκαλούµενος, κατά τη διοικητική
ανάκριση, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταθέτει ανωµοτί. Ο
διενεργών τη διοικητική ανάκριση προβαίνει σε κάθε αναγκαία
ενέργεια για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων, στα
οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται η αναζήτηση εγγράφων
και η διενέργεια αυτοψίας. Μετά από την ολοκλήρωση συγκέντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων, η διοικητική ανάκριση περατώνεται µε την κλήση σε απολογία του εγκαλούµενου, ο
οποίος δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων του πειθαρχικού
φακέλου και να ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων πριν
να απολογηθεί. Για την απολογία του εγκαλούµενου τίθεται στη
σχετική κλήση εύλογη προθεσµία, η οποία µπορεί να παραταθεί
για διπλάσιο χρόνο ύστερα από αίτηση του εγκαλούµενου. Μετά
από το πέρας της διοικητικής ανάκρισης ο οικείος Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης υποβάλλει την πρότασή του για
τον εγκαλούµενο στον Γενικό Διευθυντή µαζί µε τον πειθαρχικό
φάκελο της υπόθεσης. Αν προτείνεται να επιβληθεί η πειθαρχική
ποινή της διαγραφής από τη Σχολή, η υπόθεση εισάγεται από
τον Γενικό Διευθυντή απευθείας προς κρίση ενώπιον του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών.
6. Ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από την εξέταση του πειθαρχικού φακέλου του εγκαλούµενου αποφασίζει: α) Την απαλλαγή
του εγκαλούµενου, β) την παραγγελία για συµπληρωµατική διοικητική ανάκριση, αν κρίνει ότι απαιτείται η διευκρίνιση ορισµένων
ζητηµάτων, από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, την οποία, στην περίπτωση αυτή, διενεργεί ο τελευταίος και
γ) την επιβολή στον εγκαλούµενο, µε αιτιολογηµένη απόφαση,
της πειθαρχικής ποινής της έγγραφης επίπληξης ή του προστίµου έως τις αποδοχές έξι (6) µηνών. Αν αποφασίστηκε η διενέργεια συµπληρωµατικής διοικητικής ανάκρισης, µετά από το
πέρας αυτής, ο πειθαρχικός φάκελος του εγκαλούµενου υποβάλλεται εκ νέου στον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος αποφασίζει
είτε την απαλλαγή του εγκαλούµενου είτε την επιβολή σε αυτόν,
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µε αιτιολογηµένη απόφαση, της πειθαρχικής ποινής της έγγραφης επίπληξης ή του προστίµου. Αν όµως ο οικείος Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης προτείνει να επιβληθεί στον εγκαλούµενο η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή, η πειθαρχική υπόθεση εισάγεται από τον Γενικό Διευθυντή απευθείας
προς κρίση ενώπιον του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών, το
οποίο, στην προκειµένη περίπτωση, συγκροτείται χωρίς τη συµµετοχή του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης,
αλλά µετέχει σε αυτό Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
άλλης κατεύθυνσης, ο οποίος ορίζεται κατόπιν κληρώσεως µε
τον νόµιµο αναπληρωτή του από τους λοιπούς Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Το Συµβούλιο Σπουδών είναι αρµόδιο είτε µε αιτιολογηµένη απόφαση να επιβάλει οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή είτε να απαλλάξει τον εγκαλούµενο.
7. Η απόφαση, µε την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποινή σε
εκπαιδευόµενο, τίθεται στον ατοµικό του φάκελο.
8. Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α’ 26)].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 38
Σκοπός διαρκούς επιµόρφωσης
Η διαρκής επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών αποσκοπεί αφενός στον εµπλουτισµό των γνώσεων τους και
αφετέρου στη συνεχή ενηµέρωσή τους σε συναφή προς την
άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου θέµατα.
Άρθρο 39
Προγράµµατα επιµόρφωσης
1. Το Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της ίδιας
κατεύθυνσης, καταρτίζει τον µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους το ετήσιο πρόγραµµα επιµόρφωσης. Το πρόγραµµα επιµόρφωσης των
Εισαγγελέων εισηγείται ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης των Εισαγγελέων. Το ετήσιο πρόγραµµα επιµόρφωσης µπορεί να συµπληρώνεται και να τροποποιείται µε την ίδια
διαδικασία.
2. Στα προγράµµατα επιµόρφωσης που διοργανώνονται από
την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών µπορεί να συµµετέχουν δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
3. Στο ετήσιο πρόγραµµα επιµόρφωσης καθορίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν
κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του και διατυπώνονται τα επιµέρους προγράµµατα επιµόρφωσης. Σε καθένα από αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα: α) Το θέµα της επιµόρφωσης, β) ο
κλάδος και οι κατηγορίες των δικαστικών λειτουργών στους
οποίους απευθύνεται το κάθε επιµέρους πρόγραµµα, γ) ο χρόνος, η διάρκεια και ο τόπος πραγµατοποίησης και δ) η µέθοδος
της επιµόρφωσης.
4. Η εκπόνηση των επιµέρους προγραµµάτων επιµόρφωσης
ολοκληρώνεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την πραγµατοποίησή τους, τα οποία κοινοποιούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αποστέλλονται στις δικαστικές υπηρεσίες, των οποίων
οι λειτουργοί καλούνται να µετάσχουν, για περαιτέρω ενηµέρωση.
Άρθρο 40
Τακτικά και έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης
1. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης διακρίνονται σε τακτικά και
έκτακτα. Τα τακτικά προγράµµατα περιλαµβάνουν τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά επιµορφωτικά προγράµµατα, τα οποία
διαµορφώνονται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να συµµετέχουν, εκ περιτροπής, όλοι οι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί.
2. Τα υποχρεωτικά προγράµµατα επιµόρφωσης απευθύνονται
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σε δικαστικούς λειτουργούς του Συµβουλίου της Επικρατείας και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέχρι και τον βαθµό του Παρέδρου,
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων µέχρι και τον βαθµό του
Εφέτη και σε δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων µέχρι και τον βαθµό του Εφέτη ή του Αντεισαγγελέα Εφετών, τους Ειρηνοδίκες και τους Πταισµατοδίκες. Τα
προγράµµατα αυτά εντάσσονται σε τέσσερις κύκλους επιµόρφωσης, οι οποίοι περιλαµβάνουν: α) ο πρώτος κύκλος, την οργάνωση της διοίκησης των δικαστηρίων, τη δικαστική
επικοινωνία, τη δικαστική δεοντολογία, τη µεθοδολογία του δικαστικού έργου και τη διαχείριση του χρόνου στην άσκηση των
καθηκόντων, β) ο δεύτερος κύκλος, το οικονοµικό δίκαιο και
ιδίως θέµατα που αφορούν την ενέργεια, την κεφαλαιαγορά, τον
ανταγωνισµό και την προστασία του καταναλωτή, γ) ο τρίτος κύκλος, τη νοµική εµβάθυνση σε θεµατικές ανάλογα µε τον κλάδο
της δικαιοσύνης που αφορούν και δ) ο τέταρτος κύκλος, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Οι δικαστικοί λειτουργοί, στους
οποίους απευθύνονται τα υποχρεωτικά προγράµµατα επιµόρφωσης, οφείλουν να συµµετέχουν ετησίως σε ένα (1) από αυτά, από
οποιονδήποτε κύκλο κατ’ επιλογή τους, µέχρι να συµπληρώσουν,
τουλάχιστον µία (1) φορά, όλους τους κύκλους των υποχρεωτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης. Πάντως, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των προγραµµάτων αυτών σε χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών, όχι όµως πέραν των οκτώ
(8) ετών. Η επιµόρφωση αυτή σε όλους τους κύκλους περιλαµβάνει, ιδίως, τη δηµιουργία οµάδων εργασίας (workshops), τα
πορίσµατα των οποίων αποτελούν αντικείµενο συζήτησης από
όλους όσοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα επιµόρφωσης. Μετά το
πέρας κάθε υποχρεωτικού επιµορφωτικού προγράµµατος, σε
όλους όσους συµµετείχαν στις οµάδες εργασίας (workshops) και
συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο του άρθρου 43, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο τίθεται στον υπηρεσιακό
τους φάκελο.
3. Τα προαιρετικά προγράµµατα επιµόρφωσης απευθύνονται
σε δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και βαθµών. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 2.
4. Τα έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης απευθύνονται σε
δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και βαθµών, οι οποίοι
καλούνται να εφαρµόσουν νέες ρυθµίσεις µε επείγοντα χαρακτήρα σε διάφορους κλάδους του δικαίου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 2.
Άρθρο 41
Επιλογή των δικαστικών λειτουργών
που επιµορφώνονται
1. Η επιλογή των δικαστικών λειτουργών που καλούνται να µετάσχουν σε συγκεκριµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης διενεργείται
µε τα εξής κριτήρια: α) Την εµπειρία σε σχέση µε το θέµα που
έχει επιλεγεί, β) τον χρόνο παραµονής που υπολείπεται στον κατεχόµενο βαθµό, γ) την άσκηση καθηκόντων συναφών προς το
θέµα, δ) την προηγούµενη συµµετοχή σε πρόγραµµα µε το ίδιο
ή παρεµφερές θέµα, ε) τα ειδικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί
λόγω µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου και στ) την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε δικαστικής υπηρεσίας.
2. Η επιλογή γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προέδρου
του οικείου δικαστηρίου ή του Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή του προϊστάµενου της οικείας εισαγγελίας σύµφωνα µε τα κριτήρια της παρ. 1 και τις
δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται, καθώς και τις θέσεις επιµόρφωσης που αφορούν το συγκεκριµένο δικαστήριο ή
την εισαγγελία. Σε περίπτωση συµµετοχής δικαστικών λειτουργών σε υποχρεωτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης, στην επιλογή
λαµβάνεται υπόψη η παρ. 2 του άρθρου 40. Τα ατοµικά στοιχεία
όσων έχουν επιλεγεί διαβιβάζονται το ταχύτερο δυνατόν στη
Σχολή.
3. Η Σχολή προσκαλεί όσους έχουν επιλεγεί για να µετάσχουν
στο αντίστοιχο πρόγραµµα επιµόρφωσης και δεσµεύει για τον
καθένα από αυτούς τη σχετική πίστωση για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης, διαµονής, διατροφής και ηµερήσιας αποζη-
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µίωσης. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, όσοι
πρόκειται να επιµορφωθούν δεν µπορούν να απαλλαγούν από
την υποχρέωση συµµετοχής στο πρόγραµµα, παρά µόνο λόγω
έκτακτης υπηρεσιακής απασχόλησης, στην οποία δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθούν, ή άλλου σοβαρού προσωπικού κωλύµατος. Η αδυναµία συµµετοχής πρέπει να γνωστοποιείται στη
Σχολή εγκαίρως, µε αίτηση του δικαστικού λειτουργού που πρόκειται να επιµορφωθεί, η οποία διαβιβάζεται από τον ίδιο ή τον
πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή τον πρόεδρο του τριµελούς
συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή τον προϊστάµενο της
οικείας εισαγγελίας.
4. Οι δικαστικοί λειτουργοί που πρόκειται να επιµορφωθούν
οφείλουν να συµπληρώσουν µέχρι την έναρξη της επιµόρφωσης
τα προβλεπόµενα απογραφικά δελτία, διαφορετικά αποκλείονται
από το συγκεκριµένο επιµορφωτικό πρόγραµµα.
Άρθρο 42
Θεµατολόγιο προγραµµάτων υποχρεωτικής
επιµόρφωσης
Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι συµµετέχουν στα προγράµµατα υποχρεωτικής επιµόρφωσης, παρακολουθούν τους τέσσερις (4) κύκλους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 40, µε
τα εξής ιδίως αντικείµενα:
α) Εξελίξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νοµολογίας του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
β) ανθρώπινα δικαιώµατα, προστασία του ασθενέστερου στο
δίκαιο και δικαστική αντιµετώπιση µειονοτήτων,
γ) δικαιώµατα ανηλίκων και αρχές της φιλικής στα παιδιά δικαιοσύνης,
δ) δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρία,
ε) εξελίξεις σε ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης και ενιαίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας,
στ) νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις σε ζητήµατα διοικητικού, δηµοσιονοµικού, αστικού, εµπορικού, ποινικού και εργατικού δικαίου,
ζ) προβλήµατα του δικονοµικού συστήµατος στη διοικητική,
πολιτική και ποινική δίκη,
η) νέες µορφές οργανωµένου οικονοµικού και ηλεκτρονικού
εγκλήµατος, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τη νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,
θ) αντιµετώπιση εξαρτηµένων ατόµων, εφαρµοζόµενες µέθοδοι, λειτουργούσες µονάδες απεξάρτησης ή επανένταξης,
ι) λειτουργία σωφρονιστικού συστήµατος και προσέγγιση των
επιµέρους προβληµάτων του,
ια) επίδραση και εφαρµογή των νέων τεχνολογιών και ιδίως
της πληροφορικής, της τεχνητής νοηµοσύνης και των ηλεκτρονικών συστηµάτων στη διαµόρφωση του δικαίου, στον τρόπο
απονοµής της δικαιοσύνης και στην εργασία των δικαστικών λειτουργών,
ιβ) πολεοδοµία, χωροταξία, δηµόσια έργα,
ιγ) προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, βιώσιµη ανάπτυξη,
ιδ) αστική ευθύνη,
ιε) πνευµατική ιδιοκτησία,
ιστ) ενέργεια, κεφαλαιαγορά, ανταγωνισµός, προστασία καταναλωτή,
ιζ) καταπολέµηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς,
ιη) αρχές µακροοικονοµίας και µικροοικονοµίας και
ιθ) τραπεζικό δίκαιο και χρηµατοοικονοµικά.
Άρθρο 43
Αξιολόγηση προγραµµάτων επιµόρφωσης
Στο τέλος κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης, οι συµµετέχοντες συµπληρώνουν ειδικό ερωτηµατολόγιο, στο οποίο περιλαµβάνονται ερωτήσεις για το γνωστικό αντικείµενο του σεµιναρίου
και για την αξιολόγηση της διοργάνωσης, των συντελεστών και
του οφέλους που αποκόµισαν από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα.
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Άρθρο 44
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραµµάτων
επιµόρφωσης
1. Η επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται µέσω
προγραµµάτων επιµόρφωσης που διεξάγονται στην έδρα της
Σχολής, στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης στην Κοµοτηνή και στην
Αθήνα. Η επιµόρφωση παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπους
Εφετείων. Η επιµόρφωση στη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιείται
στους χώρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και
του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονοµικού Δικαίου, ενώ
στην Κοµοτηνή, την Αθήνα και στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες σε κατάλληλους χώρους που επιλέγονται από τον οικείο
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.
2. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης διοργανώνονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εκτός αυτής των δικαστικών διακοπών.
3. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης που διοργανώνονται στις
κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες µπορούν να πραγµατοποιούνται µε την ίδια ή διαφορετική θεµατική, καθώς και µε τους ίδιους ή διαφορετικούς εισηγητές. Σε ετήσια βάση διεξάγονται
τουλάχιστον τέσσερα (4) προγράµµατα επιµόρφωσης στις κατά
τόπον εφετειακές περιφέρειες και εντός τετραετίας καλύπτεται
το σύνολο των εφετειακών περιφερειών της χώρας µε τη διοργάνωση τουλάχιστον ενός (1) προγράµµατος για κάθε εφετειακή
περιφέρεια.
Άρθρο 45
Υπεύθυνος προγράµµατος επιµόρφωσης Εισηγητές - Προσωπικό υποστήριξης
1. Μετά από την κατάρτιση του προγράµµατος επιµόρφωσης,
υπεύθυνος για την πραγµατοποίησή του είναι ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Αν πρόκειται για κοινό πρόγραµµα επιµόρφωσης, υπεύθυνοι είναι οι οικείοι Διευθυντές
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης των κατευθύνσεων, στις οποίες
αφορά το πρόγραµµα. Υπεύθυνος του προγράµµατος επιµόρφωσης της κατά τόπον εφετειακής περιφέρειας είναι ο διευθύνων το εφετείο ή την εισαγγελία της οικείας περιφέρειας.
Αναπληρωτής τους είναι ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός
της ίδιας περιφέρειας.
2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 εξειδικεύουν, κατά περίπτωση, το
κάθε επιµέρους πρόγραµµα επιµόρφωσης, ορίζουν, αντικαθιστούν και συντονίζουν τους εισηγητές και όσους προεδρεύουν
στις συνεδριάσεις. Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν πρέπει να
έχουν την ιδιότητα του εισηγητή, είναι αρµόδια για την επίλυση
οποιουδήποτε οργανωτικού ζητήµατος και γενικά επιµελούνται
τα σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος. Στα προγράµµατα επιµόρφωσης που πραγµατοποιούνται στις κατά τόπον
εφετειακές περιφέρειες συνεργάζονται ο υπεύθυνος του προγράµµατος επιµόρφωσης µε τον οικείο ή τους οικείους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, αναλόγως αν το πρόγραµµα
αφορά σε µία (1) ή περισσότερες κατευθύνσεις.
3. Οι εισηγητές έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν την
εισήγησή τους προφορικά και να καταθέσουν το σχετικό κείµενο
στο Τµήµα Επιµόρφωσης της Σχολής εντός δύο (2) µηνών από
την ολοκλήρωση του προγράµµατος επιµόρφωσης. Οι εισηγήσεις αναρτώνται στη διαδικτυακή πλατφόρµα (MOODLE), καθώς
και στην ιστοσελίδα της Σχολής.
4. Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης και
Οικονοµικού επιλέγεται, µεταξύ των υπαλλήλων της Σχολής, το
προσωπικό υποστήριξης των επιµορφωτικών προγραµµάτων.
Άρθρο 46
Μέθοδοι επιµόρφωσης
Η επιµόρφωση διενεργείται µε: α) Τη δηµιουργία οµάδων εργασίας (workshops) στο πλαίσιο διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων ή συνεδρίων, β) την αποστολή ηµεδαπών δικαστικών
λειτουργών σε επιµορφωτικά προγράµµατα, τα οποία διοργανώνονται στο εξωτερικό και γ) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σωφρονιστικά καταστήµατα, θεραπευτικές µονάδες, ειδικές υπηρεσίες

ή σώµατα ερευνών ή δίωξης του εγκλήµατος, χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα ή συναφείς οργανισµούς και άλλους χώρους ή φορείς
που έχουν σχέση µε το θέµα του προγράµµατος επιµόρφωσης.
Άρθρο 47
Διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα
1. Με απόφαση του Συµβουλίου Σπουδών κάθε κατεύθυνσης,
η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, η Σχολή µπορεί να διοργανώσει,
είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε αντίστοιχους δικαστικούς
ή εκπαιδευτικούς φορείς των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ειδικά προγράµµατα κατάρτισης ή επιµόρφωσης για δικαστικούς λειτουργούς που προέρχονται από τα κράτη αυτά ή
από τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτόν, η Σχολή συµµετέχει στις
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δικαστική Εκπαίδευση (EJTN), του Ευρωπαϊκού Δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των υπευθύνων ή των φορέων που παρέχουν
Δικαστική Εκπαίδευση (Δίκτυο της Λισαβώνας), της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (E.A.S.O.) και της Ακαδηµίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (E.R.A.).
2. Τα προγράµµατα αυτά έχουν ως στόχο: α) Τη διεύρυνση
της συνεργασίας µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων χωρών
και την αξιοποίηση της εµπειρίας τους, β) την ανάπτυξη της δικαστικής εκπαίδευσης σε ορισµένες από τις χώρες αυτές, στις
οποίες δεν υπάρχει ανάλογη εµπειρία, γ) την ενίσχυση του κράτους δικαίου µέσα από τη δικαστική εκπαίδευση και δ) την επικοινωνία µεταξύ των δικαστικών λειτουργών των χωρών που
συµµετέχουν και τη διευκόλυνση της συνεργασίας τους σε υποθέσεις µε διεθνείς προεκτάσεις. Τα προγράµµατα του παρόντος
απευθύνονται ιδίως σε δικαστικούς λειτουργούς των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης.
3. Η Σχολή προσκαλεί στα προγράµµατα αυτά, µέσω των αρµόδιων φορέων της αλλοδαπής, τους δικαστικούς λειτουργούς
άλλων χωρών. Στα ίδια προγράµµατα είναι δυνατόν να προσκαλούνται και ηµεδαποί δικαστικοί λειτουργοί, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 41.
Άρθρο 48
Διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές
1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών και
γνώµη του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή του Προέδρου
του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή του διευθύνοντος την οικεία εισαγγελία, µπορεί να χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς ειδική άδεια για τη συµµετοχή τους σε
προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης ειδικών για τη δικαστική εκπαίδευση ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισµών, καθώς και
για την εκπροσώπηση της χώρας σε συνεδριάσεις των οργανισµών αυτών. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής άδειας,
η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον µήνα, δεν καταβάλλονται
στους συµµετέχοντες δικαστικούς λειτουργούς αποδοχές επιπλέον αυτών της οργανικής τους θέσης, εκτός των δαπανών µετακίνησης, όπως προβλέπονται από την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
2. Η Σχολή τηρεί πίνακες δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν στα προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης, τα οποία διοργανώνονται από τους παραπάνω
φορείς της αλλοδαπής και πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό.
Για τον σκοπό αυτόν, ζητεί κατ’ έτος την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φροντίζει να ανταποκρίνεται στις
προσκλήσεις που λαµβάνει από φορείς της αλλοδαπής. Ως προς
την επιλογή των ενδιαφεροµένων, εφαρµόζονται τα κριτήρια που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 41.
3. Η Σχολή δηµιουργεί την κατάλληλη υποδοµή και καταρτίζει
προγράµµατα για την υποδοχή αλλοδαπών δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που
προβλέπονται στη χώρα τους ή στο πλαίσιο διεθνών προγραµµάτων, επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν ένα στάδιο κατάρτισης
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ή επιµόρφωσης στην Ελλάδα, είτε στην ίδια τη Σχολή είτε σε ηµεδαπές δικαστικές υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτόν, το Διοικητικό
Συµβούλιο της Σχολής, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης και γνώµη του Προέδρου
του οικείου δικαστηρίου ή του Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του Προϊσταµένου της οικείας εισαγγελίας,
επιλέγει µε τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 41 τους δικαστικούς λειτουργούς που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για
την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άρθρο 49
Εκπαιδευτικό προσωπικό
1. Η κατάρτιση και η επιµόρφωση παρέχονται από:
α) Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό τουλάχιστον: αα) Εισηγητή του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συµπληρώσει τουλάχιστον
επτά (7) έτη παραµονής στον βαθµό, αβ) Προέδρου Πρωτοδικών
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή Πρωτοδίκη, ο οποίος έχει συµπληρώσει
τουλάχιστον επτά (7) έτη παραµονής στον βαθµό, αγ) Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος έχει
συµπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραµονής στον βαθµό
και αδ) Ειρηνοδίκη Α’ Τάξης, ο οποίος έχει συµπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη παραµονής στην υπηρεσία,
β) µέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των νοµικών σχολών από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω,
γ) µέλη Διοικητικών Συµβουλίων εγνωσµένου κύρους επιστηµονικών ενώσεων, δηµόσιους λειτουργούς, δικηγόρους µε δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλους ειδικούς
επιστήµονες,
δ) επίτιµους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
ε) οµότιµους καθηγητές των Νοµικών Σχολών,
στ) ειρηνοδίκες που αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία,
έχοντας συµπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας,
ζ) ειδικούς στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία θεµάτων εφαρµοσµένης πληροφορικής.
2. Το Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, αµέσως µετά
από την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 25, καθορίζει τις κατηγορίες των διδασκόντων που πρόκειται να διδάξουν καθένα από τα προβλεπόµενα στο πρόγραµµα µαθήµατα, οι οποίες όµως δεν
συµπλέκονται µεταξύ τους, αλλά καθορίζονται οι διδάσκοντες σε
κάθε µάθηµα από µια και µόνο κατηγορία, καθώς και τον αριθµό
τους. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής
και στη Διαύγεια.
3. Οι ενδιαφερόµενοι, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την αποστολή στις δικαστικές υπηρεσίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση
συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο αναγράφονται τα τυπικά προσόντα και η εµπειρία τους στο συγκεκριµένο ή τα συγκεκριµένα αντικείµενα που επιθυµούν να διδάξουν
στη Σχολή. Μετά από την πάροδο της ως άνω προθεσµίας, οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης κάθε κατεύθυνσης εισηγούνται αιτιολογηµένα για κάθε υποψήφιο διδάσκοντα στο οικείο
Συµβούλιο Σπουδών, το οποίο συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή το αργότερο µέχρι την 20ή Νοεµβρίου κάθε έτους, προκειµένου να καταρτιστεί ο πίνακας διδασκόντων.
4. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα οποία βαθµολογούνται µε κλίµακα από µηδέν (0) έως δέκα (10), είναι τα
εξής: α) Η ειδική ενασχόληση µε το αντικείµενο της διδασκαλίας
µε συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Εφόσον ο
διδάσκων έχει ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιµώνται για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 27 αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η
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συγγραφή βιβλίων ή µελετών σχετικών µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%),
γ) η συµµετοχή σε συνέδρια και ηµερίδες ως εισηγητές σχετικά
µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σχετικού µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε
συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%).
5. Στον πίνακα διδασκόντων κάθε κατεύθυνσης ορίζονται συγκεκριµένα το µάθηµα ή τα µαθήµατα που πρόκειται να διδάξει
κάθε διδάσκων, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας. Ο πίνακας αυτός
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής εντός του
Δεκεµβρίου κάθε έτους. Η εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων
ισχύει για µία τριετία. Ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει πράξη ανάθεσης διδασκαλίας σε κάθε διδάσκοντα.
6. Το ωριαίο πρόγραµµα διδασκαλίας καταρτίζεται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.
7. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, εφόσον διαπιστώσει ότι διδάσκων δεν είναι συνεπής στην
εκτέλεση των καθηκόντων του, εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή
να εισαχθεί το θέµα στο οικείο Συµβούλιο Σπουδών, προκειµένου
ο διδάσκων αυτός να διαγραφεί από τον πίνακα διδασκόντων, να
ανακληθεί η πράξη ανάθεσης διδασκαλίας και να αντικατασταθεί
από άλλον διδάσκοντα. Στην περίπτωση αυτή, καλείται ο διδάσκων να παραστεί στο Συµβούλιο Σπουδών για να διατυπώσει τις
απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο διδάσκων µπορεί
να ασκήσει εγγράφως ένσταση µέσα σε προθεσµία πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Επί της ένστασης
αποφαίνεται αµελλητί το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής.
Άρθρο 50
Εκπαίδευση των εκπαιδευτών
1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, που εγγράφεται στους πίνακες
διδασκόντων της οικείας κατεύθυνσης στην αρχή κάθε τριετίας,
παρακολουθεί πριν από την ανάληψη των διδακτικών καθηκόντων του ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης, το οποίο αφορά, κατά
το στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, τη µέθοδο διδασκαλίας που πρέπει να ακολουθηθεί για να ανταποκρίνεται στους
στόχους της Σχολής, προκειµένου οι σπουδαστές, ως µελλοντικοί δικαστικοί λειτουργοί, να µπορέσουν να ασκήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο τους.
2. Το πρόγραµµα καταρτίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου
Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Κατάρτισης και Επιµόρφωσης και
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής. Το ειδικό
πρόγραµµα επιµόρφωσης διεξάγεται εντός του µηνός Ιανουαρίου από τον Γενικό Διευθυντή, τους οικείους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης και τους βασικούς διδάσκοντες της
αντίστοιχης κατεύθυνσης. Οι διδάσκοντες κάθε κατεύθυνσης παρακολουθούν το πρόγραµµα, το οποίο διαρκεί συνολικά για όλες
τις κατευθύνσεις οκτώ (8) ηµέρες, για δυο (2) ηµέρες από πέντε
(5) ώρες την ηµέρα. Η παρακολούθηση του προγράµµατος παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της Σχολής µε φυσική παρουσία, είτε µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου το ειδικό
πρόγραµµα επιµόρφωσης πραγµατοποιείται κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα από τον Γενικό Διευθυντή και τους οικείους Διευθυντές
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.
Άρθρο 51
Διοικητικό προσωπικό - Οργανικές µονάδες
1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνιστώνται: α)
Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, β) µία (1) θέση Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, γ) µία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
Ειρηνοδικών, δ) µία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων και ε) µία (1) θέση
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης για την κατεύθυνση της
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Διοικητικής Δικαιοσύνης.
2. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται σε είκοσι
µία (21). Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέµονται ανά κλάδο
ως εξής: α) Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ Γραµµατέων, β) µία (1) θέση
ΠΕ Εφοριακών, γ) µία (1) θέση ΠΕ Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και
Διοικητικής Υποστήριξης, δ) τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Γραµµατέων,
ε) µία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, στ) µία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής και ζ) µία (1) θέση ΔΕ ή ΥΕ Οδηγού. Επιπλέον προβλέπονται στη Σχολή τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίες αφορούν σε: α)
µία (1) θέση ΠΕ ιατρού εργασίας, β) µία (1) θέση ΠΕ τεχνικού
ασφαλείας και γ) µία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόµου.
3. Οι οργανικές µονάδες της Σχολής συγκροτούν τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονοµικού, στην οποία προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Γραµµατέων, διαρθρώνεται δε ως
εξής: α) Πρώτο Τµήµα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης, το οποίο
περιλαµβάνει: αα) Την Κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και αβ) την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, β) Δεύτερο Τµήµα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης, το
οποίο περιλαµβάνει: την Κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, η οποία περιλαµβάνει το τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και το
τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας αυτού, γ) Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων
Επιµόρφωσης, δ) Τµήµα Διεθνών Σχέσεων, ε) Τµήµα Οικονοµικού Προγραµµατισµού και στ) Τµήµα Εφαρµογής Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Σχολής, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των οργανικών της µονάδων. Με όµοια απόφαση συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή
καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε βαθµού και ειδικότητας µόνιµου ή µε οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και προσδιορίζονται
ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλάδου ή ειδικότητας.
4. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού καλύπτονται µε µόνιµο προσωπικό µέσω διαγωνισµού. Είναι δυνατή η πλήρωση των
θέσεων αυτών µε απόσπαση δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Από τους υπαλλήλους προτιµώνται, όσοι αποδεδειγµένα γνωρίζουν σε άριστο βαθµό τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα και συνεκτιµάται η άριστη ή πολύ καλή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών.
Η απόσπαση διαρκεί για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, το
οποίο µπορεί να παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόµα τριετίες.
5. Για τους υπαλλήλους που ήδη ασχολούνται µε τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την πραγµατοποίηση και τη διαχείριση των χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
δράσεων, η απόσπαση µπορεί να παρατείνεται, κατ' εξαίρεση,
µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών.
6. Όσοι αποσπασµένοι δικαστικοί υπάλληλοι στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία θεωρείται δικαστική υπηρεσία, συµπληρώσουν σε αυτήν συνολικό χρόνο υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών, µετατάσσονται σε αυτή ύστερα από αίτησή
τους, µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Οι ανωτέρω δικαστικοί υπάλληλοι πρέπει, κατά το δυνατόν, να προέρχονται ισοµερώς από το προσωπικό των
γραµµατειών των δικαστηρίων της Διοικητικής Κατεύθυνσης, της
Πολιτικής - Ποινικής Κατεύθυνσης και της αντίστοιχης των Ειρηνοδικών, καθώς και της Κατεύθυνσης των Εισαγγελέων.
7. Η απόσπαση, η ανανέωση ή η διακοπή της πραγµατοποιείται
µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται
ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
Η διαδικασία της απόσπασης του υπαλλήλου, εκκινεί µε την
ανάρτηση στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Σχολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ολοκληρώνεται µε την
έκδοση της παραπάνω υπουργικής απόφασης εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών. Η απόσπαση του υπαλλήλου
µπορεί να διακοπεί µε την ίδια διαδικασία και πριν από τη λήξη
του χρόνου απόσπασης. Δικαστικός υπάλληλος, του οποίου η
απόσπαση δεν ανανεώθηκε ή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο,
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δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί εκ νέου στη Σχολή.
8. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασµένοι στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών εξακολουθούν να λαµβάνουν το σύνολο
των αποδοχών τους, µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα της οργανικής θέσης τους, από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.
9. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργεί µη
δανειστική βιβλιοθήκη προς εξυπηρέτηση των διδασκόντων και
των σπουδαστών. Η προβλεπόµενη θέση ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόµου καλύπτεται µε την απόσπαση που αναφέρεται στην παρ. 4.
Άρθρο 52
Αποζηµιώσεις και δαπάνες που αφορούν την κατάρτιση
και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση - Εκκαθάριση αρχείων Νοµικές υποθέσεις της Σχολής
1. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής που αφορούν στην
κατάρτιση και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, καλύπτονται σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015
(Α’ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µετά από πρόταση σε αυτό του
Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι κάθε είδους αποζηµιώσεις,
αµοιβές, και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική µε την κατάρτιση των
εκπαιδευοµένων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών που καταβάλλονται: α) Στον Γενικό
Διευθυντή, στον Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων και στους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, β) στον Πρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των Συµβουλίων Σπουδών, γ) στο εν
γένει διδακτικό προσωπικό της Σχολής που αναλαµβάνει είτε την
κατάρτιση των εκπαιδευοµένων είτε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση
των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, δ) στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς που συµµετέχουν στα προγράµµατα επιµόρφωσης της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και ε) στα µέλη των
επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισµού και των εξετάσεων
αποφοίτησης, στους βαθµολογητές, στους εξεταστές, στους επιτηρητές και στο λοιπό προσωπικό που ασχολείται µε τη διεξαγωγή των παραπάνω διαγωνισµών και εξετάσεων, καθώς και
όλων των εξετάσεων που διενεργούνται στη Σχολή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, πραγµατοποιείται
εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής. Κατά την εκκαθάριση των
αρχείων καταστρέφονται έγγραφα τα οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιµότητα ή ιστορική αξία. Η εκκαθάριση των αρχείων
πραγµατοποιείται από τριµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται
από τον προϊστάµενο Διεύθυνσης και δύο υπαλλήλους της Σχολής και συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Η επιτροπή συντάσσει αναλυτικό πρωτόκολλο.
3. Η Σχολή, στις δικαστικές και εν γένει σε όλες τις νοµικές
υποθέσεις που την αφορούν, υποστηρίζεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού
του (ν. 4831/2021, Α’ 170). Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο
δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Οργανισµού του ΝΣΚ, η αρµοδιότητα της υποβολής ερωτηµάτων προς
το ΝΣΚ και της αποδοχής ή µη των σχετικών γνωµοδοτήσεων,
καθώς και της έγκρισης ή µη των πρακτικών του ΝΣΚ επί των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων της Σχολής ανήκει στον Γενικό Διευθυντή αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Η οικονοµική διαχείριση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014
(Α’ 143) µε τον τρόπο και τα όργανα που καθορίζει ειδικός κανο-
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νισµός, ο οποίος καταρτίζεται, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, από το Διοικητικό Συµβούλιο και κυρώνεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποτελείται από έντεκα (11)
µέλη και συγκεκριµένα:
α. Τους Προέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β. τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
γ. τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
δ. τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ε. τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
στ. τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ή της
Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, οι οποίοι ορίζονται εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία,
ζ. τον Πρόεδρο της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του
Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της
Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι ορίζονται εκ περιτροπής
µε ενιαύσια θητεία,
η. ένα µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
από τη βαθµίδα του Καθηγητή των Νοµικών Σχολών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης που ορίζεται µε απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία, και
θ. τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, εκ περιτροπής, µε ενιαύσια θητεία.
3. Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας
Οικονοµικών Υποθέσεων τοποθετείται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη
απόφαση του οικείου Δικαστικού Συµβουλίου, Σύµβουλος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει τουλάχιστον τριετή ενεργό
υπηρεσία. Παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση αυτή, αν προαχθεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιότητα.
Ορίζεται µε µερική απασχόληση και µειωµένη άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης του για θητεία τριών (3) ετών, η οποία
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ανάληψη καθηκόντων από
τον αντικαταστάτη του. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
4. Ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης τοποθετούνται
µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται
ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου: α) ένας (1) Σύµβουλος Επικρατείας για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από τον Άρειο Πάγο, β) ένας
(1) Αρεοπαγίτης για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, όταν ο Γενικός Διευθυντής της
Σχολής προέρχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας και γ)
ένας (1) Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την κατεύθυνση
των Εισαγγελέων, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Αν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συµβούλιο της
Επικρατείας, Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της Κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης ορίζεται Πρόεδρος Εφετών που υπηρετεί στα διοικητικά δικαστήρια. Αν ο Γενικός
Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από τον Άρειο Πάγο, Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών ορίζεται Πρόεδρος Εφετών
των πολιτικών δικαστηρίων στην περίπτωση αυτή, Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης στην κατεύθυνση των Εισαγγελέων, ορίζεται Εισαγγελέας Εφετών από τις αντίστοιχες εισαγγελίες της Χώρας.
5. Κάθε Συµβούλιο Σπουδών αποτελείται από πέντε (5) µέλη
και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Μαΐου
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κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισµός στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, για την πλήρωση θέσεων
δοκίµων δικαστικών λειτουργών: αα) του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αβ) του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων δοκίµων δικαστικών
λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την πλήρωση θέσεων δοκίµων εισαγγελικών παρέδρων
και δ) Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίµων Ειρηνοδικών.
7. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός διενεργείται από επιτροπή, η
οποία συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός
του µηνός Ιουλίου. Κατ’ εξαίρεση, η επιτροπή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών είναι κοινή.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το αργότερο µέχρι την 30ή
Ιουνίου οι εξεταστές των ξένων γλωσσών µε τους αναπληρωτές
τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραµµατέας και ο αναπληρωτής του για τη διεξαγωγή της εξέτασης της ξένης γλώσσας. Καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σε υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται
µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής, δύναται να µεταβάλλονται οι εξεταζόµενες ξένες γλώσσες και θεµατικές που περιλαµβάνονται στα τρία (3) στάδια του
εισαγωγικού διαγωνισµού.
10. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση του πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων, ο αριθµός των εγγραφόµενων
υπεράριθµων κατανέµεται στα προβλεπόµενα τµήµατα των οικείων κατευθύνσεων. Εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, αν ο αριθµός των επιτυχόντων είναι µικρότερος από τον
αριθµό των θέσεων, που προβλέπονται στην προκήρυξη, γίνεται
ανακατανοµή των θέσεων της οικείας κατεύθυνσης.
11. Η εξεταστική επιτροπή για κάθε κατεύθυνση χωριστά, προκειµένου δε για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης,
που αποτελείται από δύο τµήµατα, για κάθε τµήµα χωριστά, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο
µέχρι την 20ή Οκτωβρίου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο
γραµµατέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα
γραµµατέα και αναπληρωτή του ανατίθενται σε υπαλλήλους της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
12. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών και
γνώµη του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή του Προέδρου
του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή του διευθύνοντος την οικεία εισαγγελία, µπορεί να χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς
ειδική άδεια για τη συµµετοχή τους σε
προγράµµατα
κατάρτισης και επιµόρφωσης ειδικών για τη
δικαστική
εκπαίδευση ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισµών,
καθώς και για την εκπροσώπηση της χώρας σε συνεδριάσεις των
οργανισµών αυτών. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής άδειας,
η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον µήνα, δεν καταβάλλονται
στους συµµετέχοντες δικαστικούς λειτουργούς αποδοχές επιπλέον αυτών της οργανικής τους
θέσης, εκτός των δαπανών
µετακίνησης, όπως προβλέπονται από την υποπαρ. Δ9 της παρ.
Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94).
13. Η απόσπαση, η ανανέωση ή η διακοπή της πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται
ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
14. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής που αφορούν στην
κατάρτιση και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, καλύπτονται σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015
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(Α’ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µετά από πρόταση σε αυτό του
Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι κάθε είδους αποζηµιώσεις,
αµοιβές, και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική µε την κατάρτιση των
εκπαιδευοµένων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών που καταβάλλονται: α) Στον Γενικό
Διευθυντή, στον Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων και στους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, β) στον Πρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των Συµβουλίων Σπουδών, γ) στο εν
γένει διδακτικό προσωπικό της Σχολής που αναλαµβάνει είτε την
κατάρτιση των εκπαιδευοµένων είτε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση
των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, δ) στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς που συµµετέχουν στα προγράµµατα επιµόρφωσης της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και ε) στα µέλη των
επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισµού και των εξετάσεων
αποφοίτησης, στους βαθµολογητές, στους εξεταστές, στους επιτηρητές και στο λοιπό προσωπικό που ασχολείται µε τη διεξαγωγή των παραπάνω διαγωνισµών και εξετάσεων, καθώς και
όλων των εξετάσεων που διενεργούνται στη Σχολή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
15. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, πραγµατοποιείται εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής. Κατά την εκκαθάριση
των αρχείων καταστρέφονται έγγραφα τα οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιµότητα ή ιστορική αξία. Η εκκαθάριση των αρχείων
πραγµατοποιείται από τριµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται
από τον προϊστάµενο Διεύθυνσης και δύο υπαλλήλους της Σχολής και συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Η επιτροπή συντάσσει αναλυτικό πρωτόκολλο.
16. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής,
ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των οργανικών της µονάδων. Με όµοια απόφαση συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται
κλάδοι και θέσεις κάθε βαθµού και ειδικότητας µόνιµου ή µε
οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και προσδιορίζονται ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλάδου ή ειδικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
Μεταβατικές διατάξεις
1. Προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν.
3689/2008 (Α’ 164) διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των
αντίστοιχων πράξεων που προβλέπονται στο παρόν.
2. Η θητεία του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή λήγει την
31η Ιουλίου 2022, αντί την 6η Ιουλίου 2022. Οι περ. α’, β’ και γ’
της παρ. 2 του άρθρου 11 τίθενται σε ισχύ µετά από τη λήξη της
θητείας των εν ενεργεία Διευθυντών Κατάρτισης και Επιµόρφωσης όλων των κατευθύνσεων της Σχολής. Το τρίτο εδάφιο του
άρθρου 10 τίθεται σε ισχύ µετά από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων.
3. Η παράταση της απόσπασης του διοικητικού προσωπικού
της Σχολής για τέσσερις (4) τριετίες, που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 51, εκκινεί από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
κατά τον χρόνο αυτόν κάποιος υπάλληλος έχει συµπληρώσει συνολικά τέσσερις (4) τριετίες, οπότε η απόσπαση του υπαλλήλου
αυτού λήγει, όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα τριετία που αυτός
διανύει, µε την επιφύλαξη της παρ. 3, του πέµπτου εδαφίου της
παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 51.
4. Για τους εισαγωγικούς διαγωνισµούς των ΚΘ’ και ΚΙ’ σειρών,
κρίσιµος χρόνος για τη συµπλήρωση της άσκησης διετούς δικηγορίας καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022 και η 31η Οκτωβρίου
2023, αντίστοιχα.

5. Το ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών που προβλέπει η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 17 δεν ισχύει ως προς
τους δύο (2) πρώτους εισαγωγικούς διαγωνισµούς που θα διεξαχθούν µετά τη θέση σε ισχύ του νόµου. Ως προς αυτούς ισχύει
το ηλικιακό όριο των σαράντα πέντε (45) ετών που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3689/2008.
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ο καθορισµός
των προγραµµάτων σπουδών, των διδασκόντων και των εισηγητών όλων των κατευθύνσεων τόσο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης
όσο
και
της
συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης
πραγµατοποιείται από τα οικεία Συµβούλια Σπουδών κατά τον
µήνα Δεκέµβριο και κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός
Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους αντίστοιχα, οι αποφάσεις των οποίων τίθενται προς έγκριση ενώπιον του Διοικητικού
Συµβουλίου της Σχολής κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του
µηνός Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους.
7. Ειδικώς, οι ΚΖ’ και ΚΗ’ εκπαιδευτικές σειρές συνεχίζουν να
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3689/2008, µε εξαίρεση, ως
προς την ΚΗ’ εκπαιδευτική σειρά, του τρίτου εδαφίου της περ.
ε’ της παρ. 1 του άρθρου 43.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Ο ν. 3689/2008 (Α’ 164), µε εξαίρεση τα άρθρα 47, 48, 49,
50, 51 και 52 και µε την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 54 του παρόντος, καθώς και της
περ. γγ’ της παρ. 1 του άρθρου 1,
β) κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε τον νόµο
αυτόν.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 56
Επείγουσες ρυθµίσεις για τη λειτουργία
των πολιτικών δικαστηρίων
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) στον πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντοµότερη
διαθέσιµη δικάσιµο, ο Πρόεδρος του τµήµατος ή ο Πρόεδρος
του δικαστηρίου κατανέµει χρονικά, εντός της αυτής ηµέρας, τις
εγγεγραµµένες στο πινάκιο ή έκθεµα υποθέσεις και ο καταµερισµός αυτός, µε πρωτοβουλία του γραµµατέα, γνωστοποιείται
ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούµενη της δικασίµου εργάσιµη ηµέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος
στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εφόσον συµπεριλαµβάνονται
υποθέσεις µε διάδικο το Ελληνικό Δηµόσιο, και προσθέτως στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν
ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. Η αναβολή µπορεί να δοθεί και
χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο
κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεµα
κατά την ηµέρα της δικασίµου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτηµα µε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους ή
σχετικό κοινό αίτηµα µε αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώσεις τους,
οι οποίες υποβάλλονται στην οικεία γραµµατεία του δικαστηρίου
µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο µέχρι
τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης
ηµέρας.
2. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυµούν
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να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το αργότερο µέχρι τη
δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκειµένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην
αρχή του πινακίου ή του εκθέµατος.
3. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου µπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών,
της εκούσιας δικαιοδοσίας, του Κτηµατολογίου και των ασφαλιστικών µέτρων, εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.
4. Το παρόν ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η
Μαρτίου 2022.
Άρθρο 57
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη
και µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης
1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως
και την 31η Μαρτίου 2022 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης
άδειας συναινετικής εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:
α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της
παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο
ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.
β) Στη δήλωση της περ. α’, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη
συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούµενη προσηµείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.
γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόµενη µε την προσηµείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή
προσηµείωσης και περιγράφεται λεπτοµερώς το προσηµειούµενο ακίνητο.
2. Κατά το χρονικό διάστηµα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η µεταρρύθµιση συναινετικής προσηµείωσης υποθήκης γίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1. Η συναίνεση
του προσηµειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως µε βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2022.
Άρθρο 58
Ρυθµίσεις θεµάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ, της παρ. 4
του άρθρου 104Α ΠΚ και της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 81 του Ποινικού Κώδικα
(ν.
4619/2019, Α’ 95 [ΠΚ]) απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο, ως
προς την υποχρεωτική κλήτευση του καταδικασθέντος στη συνεδρίαση του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής, και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε
ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας
εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθµό της υπαιτιότητάς του µπορεί, αφού
προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε:
α) να παρατείνει την προθεσµία για την εκτέλεση της εργασίας
µέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, β) να επιτρέψει την εκτέλεση της
χρηµατικής ποινής που είχε καθοριστεί σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί
στην ήδη εκτιθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις (4) ώρες εργασίας µία (1) ηµερήσια µονάδα χρηµατικής ποινής.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 104Α ΠΚ προστίθεται τελευταίο
εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
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Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς
ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης
της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς
και τον βαθµό της υπαιτιότητάς του, µπορεί να προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, και λαµβάνοντας
υπόψη το τµήµα της ποινής που εκτίθηκε, το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής µπορεί να διατάξει την έκτιση της φυλάκισης που
επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και τον χρόνο
παροχής κοινωφελούς εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύµφωνα
µε την παρ. 1. Ο καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν και µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ προστίθεται τελευταίο
εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς
ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης
της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς
και τον βαθµό της υπαιτιότητάς του, µπορεί να προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, και λαµβάνοντας
υπόψη το τµήµα της ποινής που εκτίθηκε, το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής µπορεί να διατάξει την έκτιση της φυλάκισης που
επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και τον χρόνο
παροχής κοινωφελούς εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύµφωνα
µε την παρ. 2. Ο καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν και µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.»
Άρθρο 59
Απόλυση υπό όρο - Τροποποίηση της παρ. 6
του άρθρου 129 ΠΚ
Στο άρθρο 129 ΠΚ: α) γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση στην παρ.
5 µε την προσθήκη της λέξης «υποχρεώσεων» µετά τις λέξεις
«της παράβασης των», β) στην παρ. 6 απαλείφονται από τις προϋποθέσεις ανάκλησης της απόλυσης υπό όρο του ανηλίκου καταδικασθέντος, οι λέξεις «ή πληµµέληµα από δόλο σε ποινή άνω
του ενός (1) έτους» και οι παρ. 5 και 6 διαµορφώνονται ως εξής:
«5. Στον απολυόµενο µπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια
του χρόνου δοκιµασίας υποχρεώσεις που αφορούν στον τρόπο
ζωής του και ιδίως στον τόπο διαµονής, στη διαπαιδαγώγηση ή
την παρακολούθηση εγκεκριµένου από τον νόµο θεραπευτικού
προγράµµατος απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες.
Αν ο απολυόµενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, η απόλυση µπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι
ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεων, του
τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν
παρέχει ο ανήλικος την προσδοκία ότι στο µέλλον θα τηρήσει τις
υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την
απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα
ποινή.
6. Αν ο απολυθείς κατά τον χρόνο της δοκιµασίας καταδικασθεί για κακούργηµα, η απόλυση αίρεται και εφαρµόζεται το
άρθρο 132.»
Άρθρο 60
Εµπρησµός - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 264 ΠΚ
Στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 264 ΠΚ προστίθεται στην
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος εµπρησµού, η λέξη
«άλλου» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιµωρείται: α) µε φυλάκιση, αν
από την πράξη µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα
πράγµατα, β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν από την πράξη
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µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) µε κάθειρξη, αν
στην περίπτωση των περ. α’ ή β’ η πράξη προκάλεσε σηµαντική
βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα
τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου, δ) µε ισόβια κάθειρξη, αν
στην περίπτωση της περ. β’ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο άλλου.»
Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 463 ΠΚ και τροποποίηση της παρ. 2
και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 465 ΠΚ
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 463 ΠΚ, οι λέξεις
«περ. γ’» αντικαθίσταται από τις λέξεις «περ. δ’» και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται κάθειρξη έως δέκα
(10) έτη, επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83, περ. δ’.
Η πράξη διατηρεί τον κακουργηµατικό χαρακτήρα της.
Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα (10) ετών.»
2. Στο άρθρο 465 ΠΚ: α) στην παρ. 2 µετά τις λέξεις «σύµφωνα
µε», η λέξη «της» αντικαθίσταται µε τη λέξη «τις», β) καταργείται
η παρ. 3 και το άρθρο 465 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 465
1. Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για τη µετατροπή της ποινής σε χρηµατική ποινή, την αναστολή εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο εφαρµόζονται για
πράξεις που τελέστηκαν µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Σε
περίπτωση αρχικής ή επιγενόµενης συρροής χρηµατικής ποινής
του άρθρου 80 του προϊσχύοντος Ποινικού Κώδικα µε χρηµατική
ποινή του άρθρου 57 ΠΚ ή ειδικών ποινικών νόµων που εξακολουθούν να ισχύουν, σχηµατίζεται συνολική ποινή κατά το άρθρο
96 ΠΚ.
2. Για τους µέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα
[ν. 4619/2019 (Α’ 95)] καταδικασθέντες αµετακλήτως σε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, για τις οποίες καθορίστηκε, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 ΠΚ,
συνολική ποινή υπερβαίνουσα τα είκοσι (20) ή δεκαπέντε (15) έτη
πρόσκαιρης κάθειρξης, καθώς και τα οχτώ (8) ή πέντε (5) έτη φυλάκισης αντίστοιχα, ως εκτιτέα ποινή για την απόλυση υπό όρο
αυτών λογίζονται τα είκοσι (20), δεκαπέντε (15), οχτώ (8) και
πέντε (5) έτη, αντίστοιχα.
3. [Καταργείται].
4. Υποθέσεις, για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει γίνει επίδοση κλητήριου θεσπίσµατος ή κλήσης στον
κατηγορούµενο, εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο
έχουν εισαχθεί.»
Άρθρο 62
Αρµοδιότητα για την άρση κατάσχεσης - Δυνατότητα
προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης
του εισαγγελέα ή του ανακριτή - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 269 ΚΠΔ
Στην παρ. 3 του άρθρου 269 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(ν. 4620/2019, Α’ 96 [ΚΠΔ]) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο µπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτόν τον λόγο θα δηµιουργηθούν δυσχέρειες στην
εξακρίβωση της αλήθειας. Κατά την προκαταρκτική εξέταση και
την προανάκριση και στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51 η άρση της κατάσχεσης διατάσσεται µετά την υποβολή αίτησης από τον κύριο
των κατασχεθέντων, από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και
κατά την κύρια ανάκριση από τον ανακριτή. Εναντίον της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή επιτρέπεται
προσφυγή στο συµβούλιο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε
που κοινοποιήθηκε η διάταξη σε εκείνον που αιτήθηκε την άρση
της κατάσχεσης. Το ενδεχόµενο της δήµευσης των πραγµάτων
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που κατασχέθηκαν δεν εµποδίζει την αλλαγή του προσώπου του
φύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης από το δικαστικό συµβούλιο.»
Άρθρο 63
Προσωρινή κράτηση ανηλίκων - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ µετά τις λέξεις «µπορεί να
επιβάλει» προστίθενται οι λέξεις «περιοριστικούς όρους, µεταξύ
των οποίων και» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για τον ενήλικο είναι κακούργηµα, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, ο ανακριτής µπορεί να επιβάλει περιοριστικούς όρους, µεταξύ των οποίων και
αναµορφωτικά µέτρα των περ. α’ έως ια’ της παρ. 1 του άρθρου
122 ΠΚ.»
Άρθρο 64
Περάτωση της κύριας ανάκρισης - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ προστίθεται δεύτερο εδάφιο
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική
πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο,
έχει υποχρέωση να ενηµερώσει αµέσως, έστω και τηλεφωνικά,
τους διαδίκους, προκειµένου να λάβουν αντίγραφό της και να
ασκήσουν το δικαίωµα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόµνηµα µε
τις απόψεις τους. Στην περίπτωση αυτή, η δικογραφία διαβιβάζεται στο δικαστικό συµβούλιο, αφού παρέλθουν δέκα (10) ηµέρες από την ειδοποίηση, η οποία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του
αρµόδιου γραµµατέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται στη
δικογραφία.»
Άρθρο 65
Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3
του άρθρου 116 του ν. 4842/2021
1. Στο άρθρο 116 του ν. 4842/2021 (Α’190), στην περ. α) της
παρ. 1 βελτιώνεται νοµοτεχνικά η λέξη «άρθρου», στην περ. β)
διορθώνεται η αναφορά στο άρθρο 424 και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η περ. 5 του
άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου 119, το άρθρο 122Α, η παρ. 3
του άρθρου 226, η παρ. 1 του άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ.
2 του άρθρου 242, η περ. 1 του άρθρου 400, η περ. 1 του άρθρου
401, τα άρθρα 468 και 469 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται για τα ένδικα βοηθήµατα και δικόγραφα, που πρόκειται να κατατεθούν
µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 του άρθρου 155, το δεύτερο εδάφιο
του άρθρου 179, το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 227,
το άρθρο 232, οι παρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237, οι παρ.
1 και 3 του άρθρου 254, η παρ. 4 του άρθρου 260, το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 308, το άρθρο 421, η παρ. 3 του
άρθρου 422, το άρθρο 424 και η παρ. 2 του άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς υποθέσεις. Στις
υποθέσεις που εκδικάζονται µε τις ειδικές διαδικασίες, η παρ. 2
του άρθρου 260, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 16 του παρόντος, εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς υποθέσεις, εκτός εάν η συζήτηση της αγωγής έχει ήδη µαταιωθεί, οπότε η προθεσµία των
ενενήντα (90) ηµερών αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
2. Στην περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021
απαλείφονται οι λέξεις «του άρθρου 591, το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 2», µετά τις λέξεις «παρ. 8» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 591, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2» και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2, η παρ. 4, το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 και η παρ. 8 του άρθρου 591, το δεύ-
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τερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 633, καθώς και το άρθρο
636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε
τον παρόντα, εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς υποθέσεις.
β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως προστίθεται µε το άρθρο 40 του παρόντος, εφαρµόζεται
για τις διαταγές πληρωµής που ακυρώνονται τελεσίδικα µετά
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από τον
χρόνο έκδοσής τους.»
Άρθρο 66
Διαδικασία άρσης απορρήτου - Τροποποίηση
του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 και της παρ. 3
του άρθρου 37 ν. 4786/2021
1. Μετά την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (Α’ 121)
προστίθεται παρ. 13 ως εξής:
«13. Δηµιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρµα παράδοσης της
διάταξης του εισαγγελικού λειτουργού της παρ. 3 του άρθρου 5
του ν. 3649/2008 για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών
για λόγους εθνικής ασφάλειας, η οποία λειτουργεί στην Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), µε σκοπό την αποστολή και παράδοση αποσπασµάτων των διατάξεων για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών µε ηλεκτρονικό κρυπτογραφηµένο
µήνυµα στους αποδέκτες που ορίζονται στις περ. α’ και β’ της
παρ. 4 και την αποστολή και παράδοση ολόκληρου του κειµένου
των διατάξεων για την άρση του απορρήτου στην Α.Δ.Α.Ε.. Με
απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται όλες οι τεχνικές
και διαδικαστικές λεπτοµέρειες για τη θέση σε εφαρµογή και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και την εν γένει λειτουργία
της διαδικασίας της παρ. 4 ως προς την κατά τα ανωτέρω παράδοση των διατάξεων µε ηλεκτρονικό κρυπτογραφηµένο µήνυµα.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4786/2021 (Α’ 43) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Μέχρι τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της
παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, το απόσπασµα της διάταξης που περιλαµβάνει το διατακτικό της παραδίδεται µε απόδειξη µέσα σε κλειστό φάκελο:
α) στον πρόεδρο ή το διοικητικό συµβούλιο ή τον γενικό διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου στο οποίο υπάγεται το µέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση
ατοµικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασµα παραδίδεται στον
επιχειρηµατία,
β) αν το νοµικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο ή την εποπτεία
του κράτους, το ως άνω απόσπασµα παραδίδεται και στον
Υπουργό που εποπτεύει το νοµικό αυτό πρόσωπο ή στον Υπουργό
που προΐσταται της δηµόσιας υπηρεσίας και
γ) στην Α.Δ.Α.Ε. κατά τα ήδη οριζόµενα.
Η ανωτέρω διαδικασία τυγχάνει εφαρµογής και µέχρι την
έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν.
2225/1994, ανεξαρτήτως της έναρξης ισχύος της απόφασης της
παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994.»
Άρθρο 67
Παρατάσεις ισχύος πινάκων διοριστέων µε βάση τις
1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.
Η ισχύς των πινάκων διοριστέων µε σειρά προτεραιότητας των
υποψηφίων για την πλήρωση: α) εβδοµήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
του κλάδου ΠΕ γραµµατέων που προκηρύχθηκε µε την 1Κ/2017
προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 10), β) τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του
κλάδου ΤΕ Πληροφορικής που προκηρύχθηκε µε την 2Κ/2017
Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 5) και γ) σαράντα πέντε θέσεων
(45) τακτικού προσωπικού κατηγορίας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ Γραµµατέων και µιας (1) θέσης κατηγορίας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης του κλάδου ΥΕ Επιµελητών στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της
Χώρας), που προκηρύχθηκε µε την 8Κ/2017 προκήρυξη του
Α.Σ.Ε.Π., παρατείνεται έως την 31η.12.2022.
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Άρθρο 68
Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών
συµφερόντων
Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και
στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων, αρχικές µε απόκτηση
ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη 16η.11.2021 και
ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται µέχρι και τη
16η.2.2022.
Άρθρο 69
Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών
συµφερόντων στις περιπτώσεις µετόχων εταιρειών
που εξαιρούνται από την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
και της περ. λθ’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί µέτοχοι, τα µέλη οργάνου
διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, που
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, υποχρεούνται να υποβάλουν
κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόµενη
από τις διατάξεις του
ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, µέχρι και τρία (3) έτη από την
ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εκάστοτε συναπτόµενης δηµόσιας σύµβασης. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη µόνιµη κατοικία
τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Ειδικά για τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, που εκάστοτε
ανακεφαλαιοποιούνται σύµφωνα µε τον ν. 3864/2010 (Α’ 119) και
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, την ανωτέρω υποχρέωση έχουν
τα φυσικά πρόσωπα που φέρουν τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου και έχουν µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα. Από την υποχρέωση
του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται οι βασικοί µέτοχοι και οι µέτοχοι
επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις και είτε οι ίδιες
είτε οι βασικοί µέτοχοι αυτών εµπίπτουν στις εξαιρέσεις από την
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης της παρ. 3.»
2. Η περ. λθ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309)
τροποποιείται µε την πρόβλεψη εξαιρέσεων στις περιπτώσεις αντίστοιχων εξαιρέσεων από την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης και
διαµορφώνεται ως εξής:
«λθ. Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί µέτοχοι, τα εκτελεστικά
µέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών
επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και τα
φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη µόνιµη κατοικία τους στην
Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε
αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις,
εφόσον το αντικείµενο τους υπερβαίνει τα αναφερόµενα στην περίπτωση ια’ ποσά ανά περίπτωση, εξαιρουµένων των βασικών µετόχων και των µετόχων επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες
συµβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί µέτοχοι αυτών εµπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης
της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
(Α’ 30).»
Άρθρο 70
Ποινική ευθύνη µελών οργάνων επίλυσης
φορολογικών διάφορων - Τροποποίηση της παρ. 9
και προσθήκη παρ. 13 και 14
στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020
1. Στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) α) στο
δεύτερο εδάφιο αναδιατυπώνονται οι προϋποθέσεις της ευθύνης,
β) προστίθενται επτά (7) νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου
και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Ο γενικός προϊστάµενος, ο πρόεδρος και τα µέλη των Επι-
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τροπών ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών µόνο για σοβαρούς λόγους που άπτονται
της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. O Γενικός Προϊστάµενος, ο
Πρόεδρος και τα µέλη των Επιτροπών δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση
που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν µε πρόθεση
και µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή άλλον
κατά τα οριζόµενα στις κείµενες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους κατά το άρθρο 17 του ν. 4174/2013. Για πράξεις
ή παραλείψεις του προηγουµένου εδαφίου, ποινική δίωξη ασκείται
µόνο ύστερα από αίτηση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) στην οποία τεκµηριώνεται ειδικά και εµπεριστατωµένα ότι οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο. Προς τον σκοπό αυτόν,
η Ε.Α.Δ. µπορεί να ζητά στοιχεία ή να διαβιβάζει τις όποιες αναφορές ή καταγγελίες κατά πράξεων ή παραλείψεων του Γενικού
Προϊσταµένου, του Προέδρου και των µελών των ως άνω Επιτροπών σε κάθε άλλη αρµόδια αρχή ή υπηρεσία, προκειµένου να συνδράµει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, το έργο της Ε.Α.Δ. Σε κάθε
περίπτωση οι ως άνω αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν σε αιτήµατα της Ε.Α.Δ. ή να εξετάζουν και να αποφαίνονται
επί διαβιβασθεισών σε αυτές καταγγελιών εντός τεσσάρων (4)
µηνών από την παραλαβή τους. Για την υποβοήθηση του έργου
της αρµόδιας οργανικής µονάδας της Ε.Α.Δ. αποσπώνται δύο (2)
υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. µε αποδεδειγµένη εµπειρία στα ως άνω
θέµατα ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές, µε κοινή απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ. και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, που µπορεί να ανανεωθεί άπαξ, χωρίς να
απαιτείται σχετική πρόσκληση ή γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έως την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της παραγραφής του σχετικού εγκλήµατος αν
αυτή επέρχεται νωρίτερα, ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. µπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση για τη συνέχιση εκκρεµών ποινικών διαδικασιών κατά του Γενικού Προϊσταµένου, του Προέδρου και των
µελών των ως άνω Επιτροπών, υπό τους όρους της παρούσας.
Εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, δεν εκδικάζονται οι σχετικές υποθέσεις και χορηγείται αυτεπαγγέλτως αναβολή. Εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση, παύει η ποινική δίωξη και η
υπόθεση τίθεται στο αρχείο.»
2. Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 προστίθενται παρ.
13 και 14 ως εξής:
«13. Με εξαίρεση τα αναφερόµενα στα δύο πρώτα εδάφια, η
παρ. 9 καταλαµβάνει τον Προέδρο και τα µέλη της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διάφορων του άρθρου 70Α του
ν. 2238/1994 (Α’ 151), σε σχέση µε τις γνώµες που διατύπωσαν ή
τις αποφάσεις που εξέδωσαν ή τις παραλείψεις κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, για το χρονικό διάστηµα συµµετοχής τους
στην παραπάνω επιτροπή.
14. Με εξαίρεση τα αναφερόµενα στα δύο πρώτα εδάφια, η
παρ. 9 καταλαµβάνει και τους υπαλλήλους και τους προϊσταµένους της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, σε σχέση µε τις γνώµες ή εισηγήσεις
που διατυπώνουν ή τις αποφάσεις που εκδίδουν ή τις παραλείψεις
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.»
MEΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71
Επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), το πρώτο
εδάφιο τροποποιείται, ως προς την εξαίρεση από την επιχορή-

γηση των ζηµιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν
από θεοµηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισµός, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα, φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελµατικής χρήσης,
µέσα παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευµένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραµµένα, πλην των ζηµιών σε κτίρια.»
2. Το παρόν ισχύει για ζηµιές που προκλήθηκαν από θεοµηνίες
που εκδηλώθηκαν από την 26η.9.2021 και µετά.
Άρθρο 72
Ενίσχυση πρώτης αρωγής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 4797/2021
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται
ως προς τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής της και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στις επιχειρήσεις και τους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς που πλήττονται από θεοµηνίες και βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξειδικεύονται µε την κοινή
απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 9, δύναται να χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για την αντιµετώπιση ζηµιών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 9.»
Άρθρο 73
Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021
Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται
ως προς το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που αφαιρείται
από το ποσό που τελικώς καταβάλλεται και διαµορφώνεται ως
εξής:
«6. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών της παρ. 5, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει
τον σχετικό φάκελο στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωµή στους δικαιούχους, αφαιρουµένου του
ποσού της προκαταβολής και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής
έναντι επιχορήγησης που έχουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 και 6.»
Άρθρο 74
Προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων
και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021
Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται
ως προς το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που αφαιρείται
από το ποσό που τελικώς καταβάλλεται και διαµορφώνεται ως
εξής:
«5. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών της παρ. 4, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει
τον σχετικό φάκελο µε τις καταστάσεις της παρ. 1 και τα σχετικά
έγγραφα, χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 7, στη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία προβαίνει στην καταβολή στους δικαιούχους
της προκαταβολής, αφαιρουµένου του ποσού της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου 6 που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 9.»
Άρθρο 75
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4797/2021
Το άρθρο 9 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 9
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής
1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 6 καθορίζεται,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα των υλικών ζηµιών σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης ή του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορέα, µε την κοινή απόφαση της παρ. 8.
2. Για την καταβολή των ενισχύσεων πρώτης αρωγής του άρθρου 6, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας του άρθρου 10, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς το αληθές και ακριβές
περιεχόµενό της.
3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, στον λογαριασµό ΙΒΑΝ
(International Bank Account Number), όπως αυτός έχει δηλωθεί
από τον δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και
βαρύνει τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 6 καταβάλλεται
έναντι της επιχορήγησης για την αντιµετώπιση ζηµιών και αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης του
άρθρου 4.
5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης πρώτης αρωγής, καθώς
και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων µε
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν
αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση των επιχειρήσεων
µε σκοπό την υπαγωγή στον παρόντα, τα αρµόδια όργανα ελέγχου και πληρωµής δύνανται να προβαίνουν στις απαραίτητες
ενέργειες για τη διασφάλιση της διαδικασίας, όπως µη έγκριση
προσωρινά της αίτησης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενηµέρωση συναρµόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους
σκοπούς των ελέγχων οι συναρµόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν
τα απαραίτητα στοιχεία στα αρµόδια όργανα ελέγχου.
6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηµα ή πλήρης φάκελος
ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή διασταύρωσης στοιχείων, ότι
η επιχείρηση ή ο φορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση, ή το ποσό
της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, βάσει της εκτιµώµενης ζηµίας, που προσδιορίζεται
από τις αρµόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι µικρότερο
από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος ως πρώτη αρωγή έναντι
αποζηµίωσης, τότε το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούµενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση
του δικαιούχου και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του, µε
βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά
εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).
7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί µη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή την
επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών, πέραν των κυρώσεων που
προβλέπονται, το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή
που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του, µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση
της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του ΚΕΔΕ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, καθορίζεται το ύψος
της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των ζηµιών και εξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές
στις οποίες αφορά.
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Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι τεχνικές λεπτοµέρειες και τα
ειδικότερα ζητήµατα για το περιεχόµενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωµής, καθώς και την
εφαρµογή του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, L 119), οι διαδικασίες και τα
όργανα ελέγχου, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 76
Επιχορήγηση αγροτών - Τροποποίηση του άρθρου 12
του ν. 4797/2021
1. Στο άρθρο 12 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 καταργείται, προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο
12 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Επιχορήγηση αγροτών
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών αγροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που
καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, όπως
αυτοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις, τηρουµένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών αγροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, σε φυτικά µέσα
παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αµπέλια, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που
δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που
καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β, σε
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες,
όπως αυτοί ορίζονται στη νοµοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές
εκµεταλλεύσεις, τηρουµένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων
και διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β.
3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει
την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.
Άρθρο 77
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων
για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής Προσθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4797/2021
1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται άρθρο 12Β ως εξής:
«Άρθρο 12Β
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής
1. Σε περίπτωση αγροτικών εκµεταλλεύσεων που επλήγησαν
από θεοµηνία, ειδικά για τις ζηµιές που έχουν υποστεί σε φυτικά
µέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αµπέλια,
κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8 και εφόσον δεν καλύπτονται από τους κανονισµούς του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύµφωνα µε τον ν.
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3877/2010 (Α’ 160), σχετικά µε την επιχορήγηση για την αντιµετώπιση των εν λόγω ζηµιών, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες που
έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την
υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον
Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
3. Οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις απευθύνονται στον ανταποκριτή του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο
οποίος τους ενηµερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες για την
εκτίµηση και καταγραφή των ζηµιών.
4. Αρµόδιοι για την εκτίµηση και καταγραφή των ζηµιών σε φυτικά µέσα παραγωγής των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, καθώς
και για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων στοιχείων είναι οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών αγροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, σε φυτικά µέσα
παραγωγής, µπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη και εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, µε τη διαδικασία των παρ. 6 έως και 9.
6. Στην περίπτωση που ασκείται η διακριτική ευχέρεια της παρ.
5, µετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζηµιών, ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές σε
φυτικά µέσα παραγωγής και της αρχικής εκτίµησης των ζηµιών,
υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους
του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
7. Η αρχική εκτίµηση των ζηµιών πραγµατοποιείται βάσει επισηµάνσεων και ψηφιακών δεδοµένων που έχει στη διάθεσή του
ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και
βάσει αρχικής τιµής εκτίµησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής
του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η αρχική εκτίµηση εξειδικεύεται ανά αγροτική εκµετάλλευση µε βάση τα στοιχεία που
έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν γνώµης της αρµόδιας για
την εναρµόνιση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται το ύψος της
προκαταβολής, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της,
τα απαιτούµενα στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής,
καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής.
9. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8, ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον έλεγχο
των στοιχείων των δικαιούχων και διαβιβάζει καταστάσεις δικαιούχων µε τα απαραίτητα στοιχεία στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία
προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωµή στους δικαιούχους, της
προκαταβολής, κοινοποιώντας στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
και τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
10. Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν της οριοθέτησης της
πληγείσας περιοχής και της διαπίστωσης της έκτασης των ζηµιών, ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου
Οικονοµικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής και
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της τελικής εκτιµώµενης ζηµιάς, υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων.
11. Η τελική εκτίµηση των ζηµιών ανά αγροτική εκµετάλλευση
πραγµατοποιείται βάσει των αυτοψιών και εκτιµήσεων του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει
τελικής τιµής εκτίµησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και
σοβαρότητας της ζηµιάς, όπως αυτή καθορίζεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν λήψης της γνώµης της
αρµόδιας για την εναρµόνιση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και εισήγησης της Επιτροπής
του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο
τρόπος καταβολής της, τα απαιτούµενα στοιχεία, η διαδικασία
και ο τρόπος πληρωµής, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται
να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης.
13. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 12, ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον
έλεγχο των στοιχείων και διαβιβάζει καταστάσεις τελικών δικαιούχων µε τα απαραίτητα στοιχεία στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία
προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωµή στους δικαιούχους,
αφαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής του παρόντος άρθρου, της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου
δωδέκατου της από 13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’143),
κοινοποιώντας στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από
τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε
προκαταβολή κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών και το ποσό της προκαταβολής που
έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και
µέχρι την πραγµατική επιστροφή του, µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα
µε την Ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση
της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.
Άρθρο 78
Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4797/2021
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)
τροποποιείται ως προς τη συµπλήρωση της αποστολής της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (εφεξής
Επιτροπή), σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4622/ 2019 (Α’ 133). Η
Επιτροπή αποτελεί τον µηχανισµό που συντονίζει και διασφαλίζει
σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την
κρατική αρωγή, την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση έργων
και υποδοµών του Δηµοσίου, µετά από θεοµηνίες.»
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Άρθρο 79
Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 15
του ν. 4797/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται περ. δ) και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι αρµόδιος για:
α) τον συντονισµό της διαδικασίας εκτίµησης και καταγραφής
των ζηµιών από τις αρµόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής του
άρθρου 16,
β) την πληροφόρηση των πολιτών, σχετικά µε τα θέµατα αρµοδιότητας της περιφέρειας για τη διαδικασία αντιµετώπισης ζηµιών από θεοµηνία και τη συνδροµή µέχρι τη συγκρότηση των
επιτροπών κρατικής αρωγής ως προς τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο εκτίµησης και καταγραφής των ζηµιών,
γ) τη µέριµνα για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης
των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τη διεκπεραίωση
όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση των ως άνω
αποφάσεων και
δ) τον συντονισµό της διαδικασίας εκτίµησης και καταγραφής
των ζηµιών στις δηµόσιες υποδοµές από θεοµηνίες.»
Άρθρο 80
Επιτροπές Κρατικής Αρωγής - Προσθήκη παρ. 9
στο άρθρο 16 του ν. 4797/2021
Στο άρθρο 16 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται παρ. 9, ως
εξής:
«9. Επιτροπές κρατικής αρωγής, δύνανται να συστήνονται και
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, σε
περιπτώσεις σηµαντικών και εκτεταµένων ζηµιών σε αριθµό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, καθώς και σε
περιπτώσεις µη επάρκειας των επιτροπών κρατικής αρωγής, που
συστήνονται µε την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της παρ.
1. Στις επιτροπές του πρώτου εδαφίου δύναται να συµµετέχουν
και υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών.»
Άρθρο 81
Ηλεκτρονική πλατφόρµα κρατικής αρωγής και υλικές
ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Τροποποίηση
της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 24
του ν. 4797/2021
1. Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), τροποποιείται η παρ.
4 µε την προσθήκη δευτέρου εδαφίου, προστίθεται παρ. 9 και οι
παρ. 4 και 9 διαµορφώνονται ως εξής:
«4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος της ηλεκτρονικής πλατφόρµας κρατικής αρωγής,
όπως αυτή καθορίζεται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 6
του άρθρου 10, η διαβίβαση των εγγράφων πραγµατοποιείται
µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε φυσική µορφή. Σε
έκτακτες περιπτώσεις θεοµηνιών, κατά τις οποίες παρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε µέγεθος καταστροφής
και µέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος της ηλεκτρονικής πλατφόρµας κρατικής αρωγής του άρθρου 10, στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την
αντιµετώπιση των συνεπειών από θεοµηνίες δύναται να χρησιµοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρµα µε την ονοµασία
«arogi.gov.gr», η οποία δηµιουργήθηκε δυνάµει του άρθρου ένατου της από 13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
143), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156),
και η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της δηµόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν.
4727/2020 (Α’ 184).»
«9. Υλικές ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν
καταγραφεί και εκτιµηθεί από τις επιτροπές κρατικής αρωγής,
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στο πλαίσιο εκτίµησης και καταγραφής ζηµιών από θεοµηνίες
που έχουν εκδηλωθεί πριν την 26η.9.2021, δύναται να καλύπτονται από την επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών, η οποία και
καταβάλλεται στους δικαιούχους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 7.»
Άρθρο 82
Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδροµής
Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) µετά το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους
Α’, προστίθεται Κεφάλαιο Ζ’ µε τίτλο «ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ».
Άρθρο 83
Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδροµής
1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66), µετά το άρθρο 24, προστίθεται
άρθρο 24Α ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδροµής
1. Σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που
πλήττονται από θεοµηνίες και είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή
κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και εξειδικεύονται µε την κοινή απόφαση της παρ. 8 του
άρθρου 24Β, δύναται να χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24Β, ως
πρώτη αρωγή, έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδροµής, όπως καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί και τη χορήγηση στεγαστικής
συνδροµής.
2. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε
περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, αποκλειοµένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
(Α’ 167), δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο, τους δήµους,
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα
και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.10.2020.
Άρθρο 84
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής
έναντι στεγαστικής συνδροµής
1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66), µετά το άρθρο 24Α, προστίθεται
άρθρο 24Β ως εξής:
«Άρθρο 24Β
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδροµής
1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καθορίζεται
ανάλογα µε τη σοβαρότητα των βλαβών στα κτίρια µε την κοινή
απόφαση της παρ. 8. Η πρώτη αρωγή του άρθρου 24Α παρέχεται
για ζηµιές σε ιδιοκτησίες φυσικών προσώπων, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν
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δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά
πλήρη κυριότητα αξίας του κτιρίου, όπως αυτή υπολογίζεται για
τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), µη λαµβανοµένης υπόψη της παλαιότητας αυτού, µε βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, µε βάση το
ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.
2. Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του άρθρου 10, η οποία συνιστά και υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς το αληθές και ακριβές
περιεχόµενό της.
3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α
στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, στον λογαριασµό ΙΒΑΝ (International Bank Account Number), όπως αυτός έχει
δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων. Η ενίσχυση του άρθρου 24Α βαρύνει τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καταβάλλεται
έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδροµής για την
αποκατάσταση των κτιρίων και αφαιρείται από το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδροµής για την αποκατάσταση των κτιρίων, όπως αυτή καθορίζεται µετά την
υποβολή φακέλου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά
περίπτωση, για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη
χορήγηση στεγαστικής συνδροµής.
5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Σε
περίπτωση υποβολής δηλώσεων µε ψευδή ή ανακριβή στοιχεία
ή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση των επιχειρήσεων µε σκοπό την υπαγωγή στον
παρόντα, τα αρµόδια όργανα ελέγχου και πληρωµής δύνανται
να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση
της διαδικασίας, όπως, ενδεικτικά, µη έγκριση προσωρινά της αίτησης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενηµέρωση συναρµόδιων
υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους σκοπούς των ελέγχων, οι συναρµόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα απαραίτητα
στοιχεία στα αρµόδια όργανα ελέγχου.
6. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και πλήρης φάκελος για τη χορήγηση κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδροµής ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος µετά την εξέταση του
φακέλου από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών ή το ποσό κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδροµής, όπως αυτό καθορίζεται από αυτήν, είναι µικρότερο από
το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδροµής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της κρατικής αρωγής
στεγαστικής συνδροµής, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]). Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου και µέχρι την επιστροφή του, µε βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων
αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου
του ΚΕΔΕ.
7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί µη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ή για τη
χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδροµής,
πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το χορηγηθέν εφάπαξ
ποσό πρώτης αρωγής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του, µε βάση το
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό κα-
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θορίζεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή
της, σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του ΚΕΔΕ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών και
Μεταφορών, µετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής
Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των βλαβών και εξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές
στις οποίες αφορά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι τεχνικές
λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα για το περιεχόµενο και
την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωµής, καθώς και την εφαρµογή του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός
για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, L 119),
οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχων, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος και δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω
η διαδικασία.»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.10.2020.
Άρθρο 85
Παράταση της προθεσµίας εξέτασης αιτήσεων
για την απόδειξη ύπαρξης διαδόχων και για την
παραχώρηση σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν
στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου και ευρίσκονται
εντός του εγκεκριµένου µε το β.δ. της 29ης.7.1894
ρυµοτοµικού σχεδίου στις θέσεις
«Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας
- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28
του ν. 4778/2021
Στο άρθρο 28 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο της παρ. 2 ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας εξέτασης των αιτήσεων, στο πλαίσιο διαδικασίας αποκατάστασης σεισµοπαθών και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισµοπαθών
της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή, η οποία θα εξετάσει, έως τις
31.1.2022, αιτήσεις ιδιωτών, προκειµένου να αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων
και θα γνωµοδοτήσει για την παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς παραχωρηθεισών εκτάσεων.
Η επιτροπή είναι πενταµελής, συγκροτείται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και αποτελείται από:
α) τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, µε
τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και µέλη,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του Δήµου Λοκρών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαµίας, µε
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
αυτού,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και
ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη.
Ως Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται µε την απόφαση του
δευτέρου εδαφίου υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Δήµου Λοκρών της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων γίνεται από
τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της επιτροπής. Με από-
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φαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βάσει των οποίων η επιτροπή εξετάζει τα αιτήµατα, οι όροι της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 86
Προθεσµία µετατροπής των Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης - Προθεσµία υποβολής προγραµµάτων
των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για πιστοποίηση Τροποποίηση των περ. α) και β) της παρ. 17
του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
1. Στην περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
(Α’ 254), στην οποία περιέχονται µεταβατικές διατάξεις, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο,
ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας εντός της
οποίας τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο
(2) δύνανται να µετατραπούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του
ν. 4763/2020, µε τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους,
λόγω προσαρµογής στις διατάξεις του άρθρου 53 του ιδίου
νόµου, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς την ηµεροµηνία µετά την παρέλευση της οποίας ανακαλούνται οι άδειες
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που
δεν προσαρµόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις, και η περ. α) της
παρ. 17 του άρθρου 169 διαµορφώνεται ως εξής:
«17. α) Η µετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 53, δύναται να πραγµατοποιηθεί για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µε τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω
προσαρµογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις
31.3.2022. Ύστερα από τις 31.3.2022 ανακαλούνται οι άδειες των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν
προσαρµόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.»
2. Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020,
τροποποιείται, ως προς την ηµεροµηνία από την οποία τα Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράµµατά τους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 57 του ιδίου νόµου, υποχρεούνται να παρέχουν
πιστοποιηµένα προγράµµατα, και η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 διαµορφώνεται ως εξής:
«β) Από 31.3.2022, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράµµατά τους, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα.»
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3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος ισχύουν από την 30ή.11.2021.
Άρθρο 87
Δυνατότητα παράτασης συµβάσεων καθαριότητας,
απολύµανσης και φύλαξης των κτιρίων
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.),
οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού
έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
και λήγουν έως την 31η.12.2021, δύνανται να παρατείνονται, µε
απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Α.Ε.Ι., από τη λήξη
τους έως την 31η.3.2022.
Άρθρο 88
Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο,
στο δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 1566/1985
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985
(Α’ 167), περί της εποπτείας της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο
δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο από όποιον έχει την επιµέλεια
του ανηλίκου, τροποποιείται, ώστε η παράλειψη εποπτείας να
αφορά και όποιον έχει την πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου
και να τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) έτη και χρηµατική ποινή, και η παρ. 3 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο, εφόσον ο µαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιµέλεια ή την
πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή
ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) έτη και χρηµατική ποινή.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 89
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιµέρους διατάξεις
ορίζεται διαφορετικά.
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17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

6. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

11. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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 (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 17.12’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 9 Δεκεµβρίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

