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ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η πρώτη ενότητα αφορά ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διαρθρώνεται σε επτά (7)
τμήματα.
Στο πρώτο τμήμα θεσπίζεται ένα ενιαίο κείμενο δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
εναρμονισμένο με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σύγχρονο και απλό, ακόμα και για
τους μη εξοικειωμένους με τις λειτουργίες του Δικαστηρίου, αποτελεί δε προϊόν
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής το 2018.
Στο δεύτερο τμήμα θεσπίζεται ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο. Πρόκειται για μια μικρή κωδικοποίηση των ισχυουσών ρυθμίσεων, που θεσπίστηκαν
περιστασιακά χωρίς συνοχή η μία με την άλλη, ώστε να καταστούν φιλικές στον χρήστη τους
και να αρθούν οι μεταξύ τους αντιφάσεις.
Στο τρίτο τμήμα εμπεριέχονται τροποποιήσεις στον κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
που αφορά μεταξύ άλλων ζητήματα σχετικά με οργανωτικές ρυθμίσεις, αναδιοργάνωση των
ελεγκτικών διαδικασιών και επικαιροποίηση των κατασταλτικών ελέγχων.
Στο τέταρτο τμήμα περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη δυνατότητα έκδοσης
αποφάσεων προς το σκοπό της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Στο πέμπτο τμήμα θεσπίζονται οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις για εκκρεμείς
διαδικασίες.
Στο έκτο τμήμα περιέχονται διατάξεις που καταργούνται.
Στο έβδομο τμήμα περιέχεται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της δικονομίας και των
οργανωτικών ρυθμίσεων.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία
την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Στο πρώτο τμήμα θεσπίζεται ένα ενιαίο κείμενο δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
καλύπτοντας ένα κενό και αποτελώντας προϊόν μακροχρόνιας επεξεργασίας. Οι διατάξεις
στοχεύουν να απλοποιήσουν τη διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την
κατάργηση πολύπλοκων, αρχαϊκών θεσμών, χωρίς δικαιολόγηση πλέον, που δυσχεραίνουν
την πρόσβαση σ’ αυτό όσων δεν έχουν εξοικείωση με αυτούς και συγχρόνως την υιοθέτηση
ρυθμίσεων, εκεί όπου υφίσταται κενό, οι οποίες είναι συνήθεις στις λοιπές δικονομίες, ώστε
τελικά κάθε δικηγόρος να βρίσκει και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις διαδικασίες,
συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών, που αποτελούν τον κανόνα στις δίκες ενώπιον
των δικαστηρίων των λοιπών δικαιοδοτικών κλάδων.
Στο δεύτερο τμήμα θεσπίζεται ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο. Πρόκειται για μια μικρή κωδικοποίηση των ισχυουσών ρυθμίσεων, που θεσπίστηκαν
περιστασιακά χωρίς συνοχή η μία με την άλλη, ώστε να καταστούν φιλικές στον χρήστη τους
και να αρθούν οι μεταξύ τους αντιφάσεις. Οι διατάξεις του δεύτερου τμήματος είναι
αναγκαίες για τον εξορθολογισμό των ορίων υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο και
απλοποιούνται οι διέπουσες τη διεξαγωγή του ελέγχου αυτού διατάξεις, ώστε να
καθίστανται εύχρηστες για τις αναθέτουσες αρχές και τους ενδιαφερομένους, ενώ,
συγχρόνως, εισάγονται καινοτομίες, όπως η δυνατότητα του Δικαστηρίου να προσφεύγει στη
συνδρομή ειδικών, για τη διευκρίνιση των, συχνά, περίπλοκων τεχνικής φύσης ζητημάτων
που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο και η ανάθεση της εκδίκασης της έως σήμερα αίτησης και
εφεξής προσφυγής αναθεώρησης στην (ελάσσονα) Ολομέλεια.
Στο τρίτο τμήμα οι διατάξεις προβαίνουν σε οργανωτική μεταρρύθμιση με στόχο την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δικαστηρίου, ώστε να απελευθερωθεί πολύτιμος
χρόνος εργασίας δικαστών, προκειμένου να ασκηθούν χωρίς ιδιαίτερη πίεση άλλες
αρμοδιότητες, εξορθολογίζουν δε το ελεγκτικό έργο και επικαιροποιούν τους
κατασταλτικούς ελέγχους.
Στο τέταρτο τμήμα περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για έκδοση αποφάσεων για την
κάλυψη ενδεχόμενης ανάγκης τροποποίησης των Κανονισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
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της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την
αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Στο πέμπτο τμήμα θεσπίζονται οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις για εκκρεμείς
διαδικασίες, ώστε να μην καταλείπεται κανένα κενό με την ψήφιση των νέων διατάξεων του
παρόντος νόμου.
Στο έκτο τμήμα παρατίθενται οι διατάξεις που πρέπει να καταργηθούν.
Στο έβδομο τμήμα είναι αναγκαίο να τεθεί η έναρξη ισχύος της δικονομίας και των
οργανωτικών ρυθμίσεων, καθόσον διαφέρει από την έναρξη ισχύος του νόμου.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Η απλοποίηση των δικονομικών διαδικασιών και η υιοθέτηση θεσμών που λειτουργούν
χρόνια στα άλλα δικαστήρια αναμένεται να επιφέρει σημαντική επιτάχυνση της δικαιοσύνης
και πιο απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στους ελέγχους του Δικαστηρίου.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της
επιρροής
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα, τόσο τους απασχολούμενους στη
δικαιοσύνη, ήτοι δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους και δικηγόρους,
ωφελούν δε ευρύτερα όλο το κοινωνικό σύνολο.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών.
Οι διατάξεις του πρώτου τμήματος είναι κατάλληλες και αναγκαίες για την ενοποίηση και
επικαιροποίηση μιας δικονομίας κατεσπαρμένης σε πολλαπλά νομοθετήματα όπως στο π.δ.
1225/1981 (Α΄ 304), τον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), αλλά και ελλιπούς, με αποτέλεσμα να γίνεται παραπομπή
αρχικώς στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και από το 2006 σ’ αυτόν της Διοικητικής
Δικονομίας, με πρόοδο σε ορισμένα σημεία (αίτηση αναστολής, αγωγή, δικαστικά έξοδα),
αλλά αρκετές ελλείψεις σε πολλά άλλα κρίσιμα σημεία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της δομής
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Δεν υπάρχει.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε
για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
Εκκρεμεί η έκδοση κοινών αποφάσεων των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, σχετικά
με την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή παραβόλων και η έκδοση όμοιων αποφάσεων των
Υπουργών Δικαιοσύνης Και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με την ηλεκτρονική άσκηση
ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, αλλά και την επίδοση κλήσεων στους διαδίκους.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Το δεύτερο τμήμα αφορά αυτές που δραστηριοποιούνται στους αναπτυξιακούς τομείς και
ιδιαιτέρως τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Αναμένεται ιδιαιτέρως θετική επίδραση λόγω της επιτάχυνσης του έργου της δικαιοσύνης
και άρα της ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
Δεν υπάρχει.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
Δεν υπάρχει.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Η ανταγωνιστικότητα εξυπηρετείται από την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
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Δεν υπάρχει.
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Για όλες τις επιχειρήσεις, το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη εξορθολογίζεται, τα δε οφέλη
από την ταχεία διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων συντείνουν στην ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία τους.
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Υπάρχουν αυξομειώσεις παραβόλων που επιφέρουν κατ’ αποτέλεσμα θετικό πρόσημο, άρα
όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό, η δε ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων του
δευτέρου τμήματος θα διευκολύνει επενδύσει και αναπτυξιακές δράσεις με αυτονόητο
όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Οι διατάξεις της πρώτης ενότητας στο σύνολό τους βελτιώνοντας τις διαδικασίες στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ευεργετούν και την εθνική οικονομία, εξαιτίας της φύσεως των
αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία
γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Αναμένονται ιδιαιτέρως θετικές συνέπειες σε όλο το κοινωνικό σύνολο από την επιτάχυνση
και την ταχεία διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα
που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υπάρχουν.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση

305

Η ταχεία διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων θα επιφέρει ταχύτερη τακτοποίηση των
υποθέσεων των πολιτών στους τομείς των συντάξεων και των υποθέσεων καταλογισμού.
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των
υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Η συνολικά εύρυθμη λειτουργία της Δικαοσύνης με απλοποιημένες διαδικασίες και ταχεία
διεκπεραίωση αποτελεί αυτονόητη βελτίωση των σχετικών δικαστικών υπηρεσιών προς τον
πολίτη.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές
διαδικασίες
Δεν υπάρχουν, διότι αφορούν δικαστικές διαδικασίες.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Δεν υπάρχουν.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
Η επικαιροποίηση των κατασταλτικών ελέγχων, μέσω των διαπιστώσεών τους, θα βελτιώσει
τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Οι διατάξεις του πρώτου τμήματος ενοποιούν τη δικονομία ενός Ανωτάτου Δικαστηρίου και
επικαιροποιούν, καταργούν και βελτιώνουν διατάξεις συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο
στην αποδοτικότερη απονομή της δικαιοσύνης. Το ίδιο επιτυγχάνεται και με τις διατάξεις του
δευτέρου τμήματος στο πεδίο του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων.
7. Νομιμότητα
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7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται
η προτεινόμενη ρύθμιση
Εντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 98 του Συντάγματος.
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
ΕλΣ ΙΙΙ Τμ. 1064/2004, ΙΙ Τμ. 1717/2004, ΕλΣ Ολ. 4326/2014, ΕλΣ ΙΙ Τμ. 543/2016
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου
και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δεν υπάρχουν.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Απόφαση (dec.) του ΕΔΔΑ της 12ης.2.2019 Φραντζεσκάκη και λοιποί κατά Ελλάδας.
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση
της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας
Υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των παραβόλων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
Όλες οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Όλες οι δικαστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
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Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και
την οικονομοτεχνική μελέτη
Δεν προβλέπεται.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Όλες οι διατάξεις συζητήθηκαν και εξετάστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας
της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας και ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις που
αναφέρθηκαν στην έκθεση πορισμάτων της.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη
Οι διατάξεις του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304) περί δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αυτές
του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
4129/2013 (Α΄ 52).
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη
τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Βελτιώνει τις δικονομικές διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
Δεν υπάρχουν.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
Έλαβαν μέρος όλοι οι δυνητικώς συμμετέχοντες στις δικαστικές διαδικασίες του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, είτε ως διάδικοι, είτε ως δικηγόροι.
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
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Η δημόσια διαβούλευση, μέσω της διαδικτυακής πύλης οpengov.gr, συνιστά τη σημερινή
ψηφιοποιημένη εποχή, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της καλής νομοθέτησης και της
καλής διακυβέρνησης. Με την παράλληλη εποικοδομητική συμμετοχή των πολιτών,
προωθείται η καλή ποιότητα των ρυθμίσεων, αυξάνει τα επίπεδο συμμόρφωσης με το
ρυθμιζόμενο θέμα,, μειώνει τα επίπεδα διαφθοράς και επιγενόμενα αυξάνει την
εμπιστοσύνη των υποκειμένων της ρύθμισης.
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις
κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή
επιμέρους θεμάτων της
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης καταγράφηκαν, αναλύθηκαν, αξιολογήθηκαν και
ενσωματώθηκαν κατά το μέρος που συνέβαλαν στην βελτίωση του τελικού κειμένου.
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Ο κοινωνικός διάλογος βασίστηκε στην ενεργή και ουσιαστική διαβούλευση του
νομοσχεδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πύλης του opengov.gr. Η διενέργεια της
διαβούλευσης αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας και κατ’ επέκταση τη
θωράκιση του κράτους δικαίου. Η προώθηση της αντιπροσωπευτικότητας και της
συμμετοχικότητας της διαδικασίας μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης εξασφαλίζει την
αποτελεσματική αξιολόγηση και τελική ενσωμάτωση προτάσεων πολιτών και φορέων,
προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Στην Δεύτερη Ενότητα περιλαμβάνονται διατάξεις που στοχεύουν στην ορθότερη και
ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης αλλά και στη βελτίωση αποδόσής της. Ειδικότερα,
συστήνεται Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών (JustStat), ενώ
παράλληλα δημιουργούνται ειδικά τμήματα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων,
τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ:

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα
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1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία
την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Με το άρθρο 358 παρέχεται η δυνατότητα στη διοίκηση της δικαιοσύνης να λαμβάνει τις
αποφάσεις της σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων βάσει
αντικειμενικών δεδομένων που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σε
αυτά.
Με το άρθρο 359 δίνεται η δυνατότητα στις Ολομέλειες των πολιτικών Πρωτοδικείων και
Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ειδικά
τμήματα για την εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων που υπάγονται στην καθ’ ύλην
αρμοδιότητά τους (ήτοι έχουν σήμερα αντικείμενο ανώτερο των 20.000 ευρώ) επί διαφορών
που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την
ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την εκδίκαση των ενδίκων
μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων.
Με το άρθρο 360 θεσμοθετείται πλέον, αυτό που ήδη ίσχυε στην πράξη, ήτοι η δυνατότητα
των Ολομελειών των μεγάλων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων να δημιουργούν, μετά από
πρόταση των οικείων διοικήσεων, ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών
διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο.
Με το άρθρο 361 παρ.1 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988 η οποία
κρίνεται αναγκαία και ορθολογική καθόσον η ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της
δικαιοσύνης δεν επιτρέπει τη συχνή διενέργεια εκλογών που επιφέρουν εκ των πραγμάτων
αναστάτωση και αρρυθμία στη λειτουργία των δικαστηρίων.
Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης για δύο έτη ενός δικαστικού λειτουργού
με βαθμό εφέτη των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Η πρόβλεψη αυτή παρίσταται
αναγκαία, λόγω των συνεχών κενών που εμφανίζονται στην πλήρωση όλων των οργανικών
θέσεων δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας, κυρίως, λόγω των διευρυμένων
αρμοδιοτήτων, την άσκηση των οποίων εμπιστεύθηκε πρόσφατα ο νομοθέτης στη Γενική
Επιτροπεία, και των δράσεων τις οποίες η τελευταία καλείται να υλοποιήσει.
Με την παρ. 3 του άρθρου καταργείται η πρόβλεψη του άρθρου 63 του ν. 1756/1988 για
δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας της ανακοίνωσης του
Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αίτηση οι
ενδιαφερόμενοι να διορισθούν σε θέση Αντεπιτρόπου και με τον τρόπο αυτό οι
ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων λαμβάνουν
πλέον άμεσα γνώση της ανακοίνωσης, με την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της
Γενικής Επιτροπείας στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.
Με την παρ. 4 του άρθρου προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι
υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν με πράξη του προέδρου του συμβουλίου
διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα
κλήτευση, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να προσδιορίζονται σύντομα και οι συγκεκριμένοι
διάδικοι να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από άλλους διαδίκους, εξαιτίας
γεγονότων για τα οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται.
Με το άρθρο 362 θεσμοθετείται η εκδίκαση υποθέσεων μεταβολής φορολογικής κατοικίας
και προβλέπεται η μεταφορά των ως άνω ακυρωτικών διαφορών στην αρμοδιότητα του
Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που
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αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο
αποφαίνεται ανέκκλητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διάδικοι και οι σχετικές διαφορές,
οι οποίες ως ακυρωτικές δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.
Με το άρθρο του 363 καλύπτεται η πάγια ανάγκη για την παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας
από παθολόγο ιατρό στους σπουδαστές, τους διδάσκοντες και στο προσωπικό της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ενώ με την ρύθμιση της δεύτερης παραγράφου αφενός
διευρύνεται ο κύκλος των υπαλλήλων που μπορούν να αποσπαστούν στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα απόσπασης στη Σχολή
δικαστικών υπαλλήλων που είχαν αποσπαστεί ξανά στο παρελθόν (όχι όμως πριν να
μεσολαβήσει μια τριετία από την τελευταία απόσπασή τους) και γνωρίζουν κατά τεκμήριο
τη λειτουργία της Σχολής και τις διοικητικές της ιδιαιτερότητες.
Με το άρθρο 364 κρίνεται αναγκαία για την στελέχωση , ελλείψει θέσεων, της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας
μέσω της πλήρωσης θέσεων από υπαλλήλους που γνωρίζουν το αντικείμενο και το
περιβάλλον της Υπηρεσίας .
Με τα άρθρα 365 έως και 378 επιλύονται ζητήματα στελέχωσης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών με επιλογή ταχύτερων διαδικασιών, ενίσχυσης πόρων που
ρυθμίζουν την οικονομική αυτοτέλεια και τη βιωσιμότητα της Αρχής, ανανέωσης θητείας του
Προέδρου, παροχής εξουσιοδοτικής διάταξης για θέσπιση Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού
με προεδρικό διάταγμα. Επιπλέον, επιτυγχάνονται τροποποιήσεις για την αποσαφήνιση
αρμοδιοτήτων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αρχής και την πλήρη εναρμόνισή
της με το ψηφιακό πρόσημο της εποχής.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της
επιρροής
Με την διάταξη 358 προβλέπεται μία σημαντική καινοτομία αναφορικά με την επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστικά
όργανα σχετικά με την ομαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθμό απασχολούμενων
στις διάφορες οργανωτικές δομές, την αντιμετώπιση δομικών και λειτουργικών
στρεβλώσεων και, γενικότερα, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της
δικαιοσύνης.
Με την διάταξη 359 δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών τμημάτων για την εκδίκαση
ένδικων βοηθημάτων επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως
άνω ενδίκων βοηθημάτων.
Με την διάταξη 360 δημιουργούνται ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών
διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο. Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται,
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κατά προτίμηση, από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι διαφορές που εισάγονται σε
αυτά, οι οποίες συχνά διέπονται από ειδικές νομοθεσίες και είναι κρίσιμες τόσο για την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας
συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
Με την διάταξη 361 προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων λαμβάνουν πλέον άμεσα γνώση της ανακοίνωσης, με την
ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας στο πληροφοριακό σύστημα
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται άμεσα για την ανάρτηση αυτή, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλα τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας.
Με την διαταξη 361 παρ. 4 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι
υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν με πράξη του προέδρου του συμβουλίου
διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα
κλήτευση, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να προσδιορίζονται σύντομα και οι συγκεκριμένοι
διάδικοι να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από άλλους διαδίκους, εξαιτίας
γεγονότων για τα οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται
Με το άρθρο 362 προβλέπεται η εκδίκαση των υποθέσεων μεταβολής φορολογικής
κατοικίας για τους ιδιώτες που μετοίκησαν στο εξωτερικό, και η Φορολογική Αρχή απέρριψε
το αίτημά τους για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται η μεταφορά των ως άνω ακυρωτικών διαφορών στην αρμοδιότητα του
Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που
αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο
αποφαίνεται ανέκκλητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διάδικοι και οι σχετικές διαφορές,
οι οποίες ως ακυρωτικές δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.
Με τα άρθρα 365 έως και 378 επιλύεται το κώλυμα της υποστελέχωσης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης από υπαλλήλους που υπηρετούν ήδη σε υπηρεσίες
του , ενώ η υπηρεσία δεν θα πληγεί από το χρονικό στάδιο προσαρμογής που απαιτείται
κατά την ενσωμάτωση στο δυναμικό της νέων υπαλλήλων , επιτυγχάνοντας παράλληλα μια
συνέχεια στην Υπηρεσία.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Δεν υφίσταται
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Δεν υφίσταται
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»

312

Δεν υφίσταται.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
Δεν υφίσταται.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Δεν υφίσταται.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
Δεν υφίσταται.

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Δεν υφίσταται.
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Με το άρθρο 368 με το οποίο αυξάνεται η επιβαλλόμενη κράτηση για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών της ΑΕΠΠ σε 0,10%, επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στους
νόμους 4412/2016 και 4413/2016. Η αύξηση των εσόδων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
2.200.000,00 € ετησίως, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2019.
Με το άρθρο 373 δεν προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά ρυθμίζονται
θέματα τυπικών προσόντων κατά την πλήρωση θέσεων προσωπικού της ΑΕΠΠ.

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Με το άρθρο 359 δημιουργούνται ειδικά τμήματα για εκδίκαση ένδικων βοηθημάτων επί
διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών οι οποίες διέπονται, προεχόντως, από το
ενωσιακό δίκαιο και είναι κρίσιμες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για
τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και
αποτελεσματικότερα.
Με το άρθρο 360 δημιουργούνται τμήματα, τα οποία θα στελεχώνονται, κατά προτίμηση,
από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι διαφορές που εισάγονται σε αυτά, οι οποίες
συχνά διέπονται από ειδικές νομοθεσίες και είναι κρίσιμες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη
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της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας συστήματος, να
επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
Με το άρθρο 361 παρ. 4 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι
υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν με πράξη του προέδρου του συμβουλίου
διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα
κλήτευση με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται πόροι του ελληνικού κράτους πχ. με την
αποφυγή επιδόσεων
Με το άρθρο 362 οι διαφορές που προκύπτουν από την μεταφορά φορολογικής κατοικίας
θα εκδικάζονται ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας και όχι ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.
Με το άρθρο 368 με το οποίο αυξάνεται η επιβαλλόμενη κράτηση για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών της ΑΕΠΠ σε 0,10%, επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στους
νόμους 4412/2016 και 4413/2016. Η αύξηση των εσόδων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
2.200.000,00 € ετησίως, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2019.

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία
γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Με την διάταξη 358 προβλέπεται μία σημαντική καινοτομία αναφορικά με την επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστικά
όργανα σχετικά με την ομαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθμό απασχολούμενων
στις διάφορες οργανωτικές δομές, την αντιμετώπιση δομικών και λειτουργικών
στρεβλώσεων και, γενικότερα, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της
δικαιοσύνης.
Με την διάταξη 359 δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών τμημάτων για την εκδίκαση
ένδικων βοηθημάτων επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως
άνω ενδίκων βοηθημάτων.
Με την διάταξη 360 δημιουργούνται ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών
διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο. Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται,
κατά προτίμηση, από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι διαφορές που εισάγονται σε
αυτά, οι οποίες συχνά διέπονται από ειδικές νομοθεσίες και είναι κρίσιμες τόσο για την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας
συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
Με την διάταξη 361 προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων λαμβάνουν πλέον άμεσα γνώση της ανακοίνωσης, με την
ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας στο πληροφοριακό σύστημα
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται άμεσα για την ανάρτηση αυτή, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλα τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας συμβάλλοντας στην
ταχύτερη και άμεση πληροφόρηση των διαδίκων.
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Με την διάταξη 361 παρ. 4 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι
υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν με πράξη του προέδρου του συμβουλίου
διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα
κλήτευση, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να προσδιορίζονται σύντομα και οι συγκεκριμένοι
διάδικοι να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από άλλους διαδίκους, εξαιτίας
γεγονότων για τα οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται.
Με το άρθρο 362 προβλέπεται η εκδίκαση των υποθέσεων μεταβολής φορολογικής
κατοικίας για τους ιδιώτες που μετοίκησαν στο εξωτερικό, και η Φορολογική Αρχή απέρριψε
το αίτημά τους για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται η μεταφορά των ως άνω ακυρωτικών διαφορών στην αρμοδιότητα του
Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που
αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο
αποφαίνεται ανέκκλητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διάδικοι και οι σχετικές διαφορές,
οι οποίες ως ακυρωτικές δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.
Με το άρθρο 364 επιλύεται το κώλυμα της υποστελέχωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης από υπαλλήλους που υπηρετούν ήδη σε υπηρεσίες του , ενώ η
υπηρεσία δεν θα πληγεί από το χρονικό στάδιο προσαρμογής που απαιτείται κατά την
ενσωμάτωση στο δυναμικό της νέων υπαλλήλων , επιτυγχάνοντας παράλληλα μια συνέχεια
στην Υπηρεσία.

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα
που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υφίστανται
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Τα οφέλη που προκύπτουν από την διάταξη 358 έγκεινται στην υποβολή προτάσεων στα
αρμόδια δικαστικά όργανα σχετικά με την ομαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθμό
απασχολούμενων στις διάφορες οργανωτικές δομές, την αντιμετώπιση δομικών και
λειτουργικών στρεβλώσεων και, γενικότερα, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή
της δικαιοσύνης για τον πολίτη.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την διάταξη 359 έγκεινται στην ταχύτερη απονομή
δικαιοσύνης και αποτελεσματικότερη επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και
αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που
εκδίδονται επί των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την διάταξη 360 έγκεινται στο γεγονός ότι θα δημιουργηθούν
νένα τμήματα τα οποία θα στελεχώνονται από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι
διαφορές που εισάγονται σε αυτά, οι οποίες συχνά διέπονται από ειδικές νομοθεσίες και
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είναι κρίσιμες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση
του δικαιοδοτικού μας συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την διάταξη 361 παρ. 4 έγκεινται στο γεγονός ότι οι
ματαιωθείσες υποθέσεις θα προσδιορίζονται σύντομα και οι συγκεκριμένοι διάδικοι δεν θα
βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από άλλους διαδίκους, εξαιτίας γεγονότων για τα οποία
οι ίδιοι δεν ευθύνονται καθώς στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι υποθέσεις
επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν με πράξη του προέδρου του συμβουλίου διεύθυνσης ή του
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα κλήτευση.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την διάταξη 362 έγκεινται στο γεγονός ότι επειδή η εκδίκαση
των κατά τόπων αρμόδιων Διοικητικών στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική
Αρχή που αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο
αποφαίνεται ανέκκλητα, διευκολύνει τους διαδίκους διάδικοι και οι σχετικές διαφορές, οι
οποίες ως ακυρωτικές δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των
υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Με την διάταξη 358 προβλέπεται μία σημαντική καινοτομία αναφορικά με την επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστικά
όργανα σχετικά με την ομαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθμό απασχολούμενων
στις διάφορες οργανωτικές δομές, την αντιμετώπιση δομικών και λειτουργικών
στρεβλώσεων και, γενικότερα, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της
δικαιοσύνης και την εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας.
Με την διάταξη 359 δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών τμημάτων για την εκδίκαση
ένδικων βοηθημάτων επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως
άνω ενδίκων βοηθημάτων, στοχεύοντας στην άμεση και αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης.
Με την διάταξη 360 δημιουργούνται ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών
διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο. Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται,
κατά προτίμηση, από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι διαφορές που εισάγονται σε
αυτά, οι οποίες συχνά διέπονται από ειδικές νομοθεσίες και είναι κρίσιμες τόσο για την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας
συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
Με την διάταξη 361 προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων λαμβάνουν πλέον άμεσα γνώση της ανακοίνωσης, με την
ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας στο πληροφοριακό σύστημα
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται άμεσα για την ανάρτηση αυτή, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλα τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας συμβάλλοντας στην
ταχύτερη και άμεση πληροφόρηση των διαδίκων.
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Με την διάταξη 361 παρ. 4 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι
υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν με πράξη του προέδρου του συμβουλίου
διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα
κλήτευση, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να προσδιορίζονται σύντομα και οι συγκεκριμένοι
διάδικοι να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από άλλους διαδίκους, εξαιτίας
γεγονότων για τα οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται
Με το άρθρο 362 προβλέπεται η εκδίκαση των υποθέσεων μεταβολής φορολογικής
κατοικίας για τους ιδιώτες που μετοίκησαν στο εξωτερικό, και η Φορολογική Αρχή απέρριψε
το αίτημά τους για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται η μεταφορά των ως άνω ακυρωτικών διαφορών στην αρμοδιότητα του
Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που
αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο
αποφαίνεται ανέκκλητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διάδικοι και οι σχετικές διαφορές,
οι οποίες ως ακυρωτικές δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές
διαδικασίες
Με την διάταξη 359 απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες καθώς δίνεται η δυνατότητα
δημιουργίας ειδικών τμημάτων για την εκδίκαση ένδικων βοηθημάτων επί διαφορών που
δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια
και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων
κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων.
Με την διάταξη 360 απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες καθώς δημιουργούνται
ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε
φορά σκόπιμο. Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται, κατά προτίμηση, από εξειδικευμένους
δικαστές, έτσι ώστε οι διαφορές που εισάγονται σε αυτά, οι οποίες συχνά διέπονται από
ειδικές νομοθεσίες και είναι κρίσιμες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και
για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και
αποτελεσματικότερα.
Με την διάταξη 361 απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες καθώς προβλέπεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων λαμβάνουν
πλέον άμεσα γνώση της ανακοίνωσης, με την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της
Γενικής Επιτροπείας στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται
άμεσα για την ανάρτηση αυτή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλα τα Διοικητικά Εφετεία
της Χώρας.
Με την διαταξη 361 παρ. 4 απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες καθώς προβλέπεται
ότι στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν
με πράξη του προέδρου του συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το
δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα κλήτευση, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να
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προσδιορίζονται σύντομα και οι συγκεκριμένοι διάδικοι να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη
θέση από άλλους διαδίκους, εξαιτίας γεγονότων για τα οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται
Με το άρθρο 362 απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες καθώς πλέον οι ακυρωτικές
διαφορές των υποθέσεων μεταβολής φορολογικής κατοικίας μεταφέρονται από το
Συμβούλιο της Επικρατείας στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην
περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί
μεταβολής της φορολογικής κατοικίας.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Δεν υφίστανται.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
Δεν υφίστανται.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
Με την διάταξη 358 προβλέπεται μία σημαντική καινοτομία αναφορικά με την επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστικά
όργανα σχετικά με την ομαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθμό απασχολούμενων
στις διάφορες οργανωτικές δομές, την αντιμετώπιση δομικών και λειτουργικών
στρεβλώσεων και, γενικότερα, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της
δικαιοσύνης και την εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας.
Με την διάταξη 359 δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών τμημάτων για την εκδίκαση
ένδικων βοηθημάτων επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως
άνω ενδίκων βοηθημάτων, στοχεύοντας στην άμεση και αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης.
Με την διάταξη 360 δημιουργούνται ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών
διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο. Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται,
κατά προτίμηση, από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι διαφορές που εισάγονται σε
αυτά, οι οποίες συχνά διέπονται από ειδικές νομοθεσίες και είναι κρίσιμες τόσο για την
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οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας
συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
Με την διάταξη 361 προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων λαμβάνουν πλέον άμεσα γνώση της ανακοίνωσης, με την
ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας στο πληροφοριακό σύστημα
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται άμεσα για την ανάρτηση αυτή, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλα τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας συμβάλλοντας στην
ταχύτερη και άμεση πληροφόρηση των διαδίκων.
Με την διάταξη 361 παρ. 4 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι
υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν με πράξη του προέδρου του συμβουλίου
διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα
κλήτευση, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να προσδιορίζονται σύντομα και οι συγκεκριμένοι
διάδικοι να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από άλλους διαδίκους, εξαιτίας
γεγονότων για τα οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται
Με το άρθρο 362 προβλέπεται η εκδίκαση των υποθέσεων μεταβολής φορολογικής
κατοικίας για τους ιδιώτες που μετοίκησαν στο εξωτερικό, και η Φορολογική Αρχή απέρριψε
το αίτημά τους για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται η μεταφορά των ως άνω ακυρωτικών διαφορών στην αρμοδιότητα του
Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που
αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο
αποφαίνεται ανέκκλητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διάδικοι και οι σχετικές διαφορές,
οι οποίες ως ακυρωτικές δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Με την διάταξη 358 προβλέπεται μία σημαντική καινοτομία καθώς με την επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστικά
όργανα σχετικά με την ομαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθμό απασχολούμενων
στις διάφορες οργανωτικές δομές, την αντιμετώπιση δομικών και λειτουργικών
στρεβλώσεων και, γενικότερα, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της
δικαιοσύνης και την εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας.
Με την διάταξη 359 δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών τμημάτων για την εκδίκαση
ένδικων βοηθημάτων επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως
άνω ενδίκων βοηθημάτων, στοχεύοντας στην άμεση και αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης.
Με την διάταξη 360 δημιουργούνται ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών
διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο. Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται,
κατά προτίμηση, από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι διαφορές που εισάγονται σε
αυτά, οι οποίες συχνά διέπονται από ειδικές νομοθεσίες και είναι κρίσιμες τόσο για την
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οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαιοδοτικού μας
συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
Με την διάταξη 361 προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων λαμβάνουν πλέον άμεσα γνώση της ανακοίνωσης, με την
ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας στο πληροφοριακό σύστημα
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται άμεσα για την ανάρτηση αυτή, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλα τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας συμβάλλοντας στην
ταχύτερη και άμεση πληροφόρηση των διαδίκων.
Με την διάταξη 361 παρ. 4 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις ματαίωσης της συζήτησης οι
υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν με πράξη του προέδρου του συμβουλίου
διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίμους, χωρίς νέα
κλήτευση, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να προσδιορίζονται σύντομα και οι συγκεκριμένοι
διάδικοι να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από άλλους διαδίκους, εξαιτίας
γεγονότων για τα οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται
Με το άρθρο 362 προβλέπεται η εκδίκαση των υποθέσεων μεταβολής φορολογικής
κατοικίας για τους ιδιώτες που μετοίκησαν στο εξωτερικό, και η Φορολογική Αρχή απέρριψε
το αίτημά τους για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται η μεταφορά των ως άνω ακυρωτικών διαφορών στην αρμοδιότητα του
Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που
αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο
αποφαίνεται ανέκκλητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διάδικοι και οι σχετικές διαφορές,
οι οποίες ως ακυρωτικές δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.
7. Νομιμότητα
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι οι διαφορές που αφορούν την απόρριψη
αιτήματος περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας από την Φορολογική Αρχή είναι
ακυρωτικές, όπως αναφέρεται ενδεικτικά στις υπ’αριθμούς ΣτΕ 420/2020, 1212/2019,
2105/2018 κ.α.
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου
και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δεν υφίσταται
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
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Δεν υφίσταται
8. Αρμοδιότητα
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και
την οικονομοτεχνική μελέτη
Δεν προβλέπεται.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
Η δημόσια διαβούλευση, μέσω της διαδικτυακής πύλης οpengov.gr, συνιστά τη σημερινή
ψηφιοποιημένη εποχή, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της καλής νομοθέτησης και της
καλής διακυβέρνησης. Με την παράλληλη εποικοδομητική συμμετοχή των πολιτών,
προωθείται η καλή ποιότητα των ρυθμίσεων, αυξάνει τα επίπεδο συμμόρφωσης με το
ρυθμιζόμενο θέμα,, μειώνει τα επίπεδα διαφθοράς και επιγενόμενα αυξάνει την
εμπιστοσύνη των υποκειμένων της ρύθμισης.
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις
κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή
επιμέρους θεμάτων της
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης καταγράφηκαν, αναλύθηκαν, αξιολογήθηκαν και
ενσωματώθηκαν κατά το μέρος που συνέβαλαν στην βελτίωση του τελικού κειμένου.
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Ο κοινωνικός διάλογος βασίστηκε στην ενεργή και ουσιαστική διαβούλευση του
νομοσχεδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πύλης του opengov.gr. Η διενέργεια της
διαβούλευσης αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας και κατ’ επέκταση τη
θωράκιση του κράτους δικαίου. Η προώθηση της αντιπροσωπευτικότητας και της
συμμετοχικότητας της διαδικασίας μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης εξασφαλίζει την
αποτελεσματική αξιολόγηση και τελική ενσωμάτωση προτάσεων πολιτών και φορέων,
προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου.
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