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ΜΕΡΟΣ Α΄  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ -  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

  Σκοπό του παρόντος αποτελεί η ταχύτερη και αρτιότερη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους (ΝΣΚ), για την παροχή υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και 

στους λοιπούς φορείς που εκπροσωπεί, η οποία επιτυγχάνεται με τη μεταρρύθμιση των δομών και της 

λειτουργίας του ΝΣΚ.  

Άρθρο 2 

Αντικείμενο   

 

  Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης και του τρόπου 

λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά την παροχή νομικής υποστήριξης στο Δημόσιο 

και σε Ανεξάρτητες Αρχές, N.Π.Δ.Δ. και ΑΕΙ, καθώς και η ρύθμιση της γενικής υπηρεσιακής κατάστασης 

των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.  

   

Άρθρο 3 

Αποστολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

 

  Το ΝΣΚ αποτελεί ενιαία ανώτατη Αρχή του Κράτους, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και 

εδρεύει στην Αθήνα. Αποστολή του, σύμφωνα με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, είναι ιδίως, η δικαστική 

υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου, η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο 

συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό. Στα μέλη του ΝΣΚ που είναι μόνιμοι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, 

έχουν ανάλογη εφαρμογή οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 88 και η παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος.  

 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες του ΝΣΚ 

 

  1. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκει η νομική υποστήριξη του Κράτους και 

ιδίως: 

  α) η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 

δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς και ενώπιον των εθνικών και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, 

  β) η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης, 

  γ) η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, 

  δ) ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του Δημοσίου,  

  ε) η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία, όταν αυτό δεν προβλέπεται 

από ειδικές διατάξεις, η επεξεργασία της ρήτρας διαιτησίας σε συμβάσεις του Δημοσίου και ο ορισμός 

των διαιτητών του, 

  στ) η νομική συνδρομή της Διοίκησης κατά την κατάρτιση συμβάσεων, 
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  ζ) η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων ή κανονιστικών πράξεων,  

  η) η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς της θέσπισης διατάξεων αναγκαίων για την προάσπιση 

του δημοσίου συμφέροντος και 

  θ) η νομική υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και σε κάθε άλλο ενωσιακό ή διεθνές όργανο ή οργανισμό, πλέον αυτών της περ. α΄, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά από ειδική διάταξη.  

  2. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκει επίσης η νομική υποστήριξη των 

Ανεξάρτητων Αρχών και Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτό προβλέπεται στον παρόντα ή σε ειδικές διατάξεις. 

  3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, σε κάθε είδους αντιδικία, όπου η Ελληνική Δημοκρατία ή το 

νομικό πρόσωπο του Δημοσίου είναι ή θεωρείται διάδικο ή τρίτο μέρος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

είναι αντίκλητός του για την παραλαβή των δικογράφων που απευθύνονται σε κάθε είδους πολιτειακό ή 

διαιτητικό δικαστήριο της αλλοδαπής, καθώς και των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων των παραπάνω 

δικαστηρίων. Η παράλειψη της επίδοσης αυτών στο ΝΣΚ συνεπάγεται την ακυρότητα των επιδόσεων. 

  4. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η υπεράσπιση από λειτουργούς του ΝΣΚ αποκλειστικά και μόνο 

ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών και των 

Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, είναι δυνατή με απόφαση του Προέδρου του 

ΝΣΚ, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από τον αρμόδιο Υπουργό, στην περίπτωση 

του Δημοσίου ή από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών ή Ν.Π.Δ.Δ., 

μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 

αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) έχει διενεργηθεί ένορκη 

διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) ή έχει εκδοθεί πόρισμα εσωτερικού ελέγχου, όπου δεν διαπιστώνεται η 

διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται, γ) δεν 

εκπροσωπούνται από δικηγόρο κατά την ενώπιον του παραπάνω δικαστηρίου διαδικασία, και δ) η άσκηση 

της ποινικής δίωξης δεν έγινε κατόπιν καταγγελίας ή ενέργειας της υπηρεσίας τους ή άλλης διοικητικής 

αρχής. Αντί της εκπροσώπησης από λειτουργό του ΝΣΚ, ο αρμόδιος Υπουργός ή το κατά περίπτωση 

αρμόδιο όργανο, μπορεί να εγκρίνει την υπεράσπιση του υπαλλήλου από δικηγόρο της επιλογής του, η 

αμοιβή του οποίου καταβάλλεται από το Δημόσιο, την Ανεξάρτητη Αρχή ή το Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 29.  

  5. Το ΝΣΚ ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητές του, με την Ολομέλεια (Πλήρη, Τακτική Α΄ και Β΄ και 

Διακοπών), τα Τμήματα, τους Σχηματισμούς, τα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου, τα Ειδικά Γραφεία, τα 

Δικαστικά Γραφεία, τους δικηγόρους του Δημοσίου, τις δικηγορικές εταιρείες και τους δικηγόρους της 

αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα.  

  6. Η ανάθεση στους λειτουργούς του ΝΣΚ πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων πέραν των 

προβλεπομένων στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές 

πράξεις, γίνεται με νόμο και μετά από προηγούμενη γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ.  

 

Άρθρο 5 

Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου 

 

  1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως συλλογικό όργανο, λειτουργεί σε Ολομέλεια (Πλήρη, Τακτική Α΄ 

και Β΄ και Διακοπών), Τμήματα και Τριμελείς Επιτροπές. 

  2. Η Πλήρης Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νομικούς 

Συμβούλους του Κράτους και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη της.  

  3. Η Τακτική Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νομικούς 

Συμβούλους του Κράτους και λειτουργεί σε δυο συνθέσεις, την Α΄ και τη Β΄. Πριν από την έναρξη κάθε 
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δικαστικού έτους, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζονται οι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ και οι Νομικοί 

Σύμβουλοι του Κράτους, που συγκροτούν καθεμιά από τις συνθέσεις της Τακτικής Ολομέλειας, με 

κριτήριο το Τμήμα του ΝΣΚ όπου αυτοί συμμετέχουν. Επίσης, με την ίδια απόφαση, κατανέμονται στις 

δύο συνθέσεις και οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης. Η Τακτική Ολομέλεια 

συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών της. 

  4. Στην Ολομέλεια, Πλήρη, Τακτική ή Διακοπών, προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και αν δεν υπάρχει, 

είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που παρίσταται. Εισηγητής ορίζεται 

μέλος της Ολομέλειας ή Πάρεδρος του ΝΣΚ. 

  5. Τα Τμήματα αποτελούνται από Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και Νομικούς Συμβούλους του Κράτους. Ο 

αριθμός και η συγκρότηση των Τμημάτων ορίζονται πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, με 

απόφαση του Προέδρου. Με την ίδια απόφαση, κατανέμονται στις συνθέσεις των Τμημάτων και οι 

λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης. Τα Τμήματα συνεδριάζουν νόμιμα όταν 

παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη που συμμετέχουν σε αυτά. Στα Τμήματα προεδρεύει 

Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ και αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους λειτουργούς 

του ΝΣΚ που παρίστανται. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να προεδρεύει σε οποιοδήποτε Τμήμα. Εισηγητής 

ορίζεται ο λειτουργός του ΝΣΚ που του έχει ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης που εισάγεται στο Τμήμα. 

  6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται μετά την πράξη της παρ. 1 του άρθρου 61, 

ορίζονται τα Τμήματα και η Ολομέλεια που θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών 

και οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν σε αυτά. Η Ολομέλεια Διακοπών του ΝΣΚ συγκροτείται από τον 

Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, που δεν βρίσκονται 

σε διακοπές. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, μπορεί να συγκαλεί κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών την 

Πλήρη Ολομέλεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο. 

  7. Λειτουργοί του ΝΣΚ, στους οποίους έχει ανατεθεί ο χειρισμός ερωτημάτων ή υποθέσεων 

αρμοδιότητας άλλης Τακτικής Ολομέλειας ή άλλου Τμήματος από αυτά στα οποία υπάγονται οι 

υπηρεσιακές μονάδες όπου υπηρετούν, εισηγούνται και εφόσον φέρουν τον βαθμό του Αντιπροέδρου 

του ΝΣΚ ή του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, συμμετέχουν στη σύνθεση της Τακτικής Ολομέλειας ή 

του Τμήματος που εξετάζει το ερώτημα ή την υπόθεση. Στις συνεδριάσεις μπορεί επίσης να καλούνται και 

λειτουργοί του ΝΣΚ, οι οποίοι έχουν χειριστεί τις υποθέσεις που συζητούνται, προκειμένου να παράσχουν 

διευκρινίσεις σχετικά με αυτές. 

  8. Στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, χρέη γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του ΝΣΚ και στα Τμήματα, όποτε 

απαιτείται, ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Δικαστικός Πληρεξούσιος. 

  9. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου και στα Ειδικά Γραφεία, λειτουργεί 

Τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νομικό Σύμβουλο του 

Κράτους, από τον εισηγητή της υπόθεσης και από άλλον έναν λειτουργό του ΝΣΚ, που υπηρετεί στην 

υπηρεσιακή αυτή μονάδα. Σε Δικαστικά Γραφεία, στα οποία υπηρετούν περισσότεροι από τρεις (3) 

λειτουργοί του ΝΣΚ, από τους οποίους ο ένας (1) είναι Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Πάρεδρος, 

λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, όπου, υποχρεωτικά, συμμετέχουν ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή ο 

Πάρεδρος, όπου δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος και ο εισηγητής της υπόθεσης. Όλα τα μέλη των 

Επιτροπών έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην Τριμελή Επιτροπή, προεδρεύει ο ανώτερος κατά βαθμό και 

μεταξύ ομοιοβάθμων λειτουργών, ο αρχαιότερος.  

  10. Για υποθέσεις Γραφείων Νομικού Συμβουλίου, Ειδικών και Δικαστικών Γραφείων, στα οποία δεν είναι 

δυνατή η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής, λόγω του αριθμού των λειτουργών του ΝΣΚ που υπηρετούν 

σε αυτά, η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή μέλους ή μελών των παραπάνω Γραφείων 

και των υπηρετούντων στο καθ’ ύλην αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΓΝΣ) Υπουργείων, 

Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., Αυτοτελών Υπηρεσιών και Ειδικών Γραφείων που εδρεύουν στην 

8



 

 

 

Περιφέρεια Αττικής (πλην του ΓΝΣ του Πειραιά). Για υποθέσεις της περιφέρειας, όπου δεν λειτουργούν 

Δικαστικά Γραφεία, αποφαίνεται η Τριμελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.  

  11. Τα παραπάνω συλλογικά όργανα, καθώς και τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του άρθρου 

10, συνεδριάζουν με φυσική παρουσία ή από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη καθώς και με τη χρήση άλλων 

ηλεκτρονικών μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

 

Άρθρο 6 

Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών 

 

  1. Οι Τριμελείς Επιτροπές γνωμοδοτούν με Πρακτικό: 

  α) Για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και των 

φορέων των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, τη μη άσκηση αγωγών ή άλλων ένδικων 

βοηθημάτων, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, που ασκήθηκαν, την αποδοχή 

αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθημάτων που ασκήθηκαν κατά του Δημοσίου και των παραπάνω φορέων, 

εφόσον το οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δεν 

ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. 

  β) Για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση 

από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το ποσό της διαφοράς. 

  γ) Για τη μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ή κατά πίνακα διανομής ή την 

παραίτηση από ασκηθείσα ανακοπή, εφόσον η διαφορά μεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών 

απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ ή του 

συνολικού εκπλειστηριάσματος ή του προϊόντος της διανομής αφενός, και του ποσού της κατάταξης του 

Δημοσίου ή των φορέων που η νομική τους υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ αφετέρου, υπερβαίνει το ποσό 

των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.  

  2. Οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με Πράξη, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και 

πρακτικού: 

  α) Για περιπτώσεις της περ. α΄ της παρ. 1, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει τις είκοσι 

χιλιάδες (20.000) ευρώ, καθώς και για τη μη άσκηση ένδικων μέσων ή την παραίτηση από ένδικα μέσα, 

που έχουν ασκηθεί για τις υποθέσεις αυτές. Εξαιρούνται οι διαφορές από περιοδικές παροχές (όπως, 

μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, χρηματικές αποζημιώσεις περιοδικού χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το 

ένδικο βοήθημα με το οποίο εισάγονται (προσφυγή, ευθεία αγωγή, αγωγή αποζημίωσης ή από 

αδικαιολόγητο πλουτισμό). 

  β) Για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον 

δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω του ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν 

συντρέχουν λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκησή τους. 

  γ) Για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων και την παραίτηση από ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί σε 

φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις και υποθέσεις εκτέλεσης (κοινής και διοικητικής). 

  δ) Για τη μη άσκηση ανακοπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται μετά από κατάσχεση που 

επιβλήθηκε στα χέρια τους από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές ή από τους φορείς που το ΝΣΚ 

διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία. 

  ε) Για τη μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ή κατά πίνακα διανομής ή την 

παραίτηση από ασκηθείσα ανακοπή, εφόσον η διαφορά μεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών 

απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ ή του 

συνολικού εκπλειστηριάσματος ή του προϊόντος της διανομής, αφενός και του ποσού της κατάταξης του 
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Δημοσίου ή των φορέων που η νομική τους υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ αφετέρου, δεν υπερβαίνει το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 

  3. Με Πράξη, που εκδίδεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία, οι Τριμελείς Επιτροπές παραπέμπουν στο 

οικείο Τμήμα οποιαδήποτε υπόθεση της αρμοδιότητάς τους, αν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη 

σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

  4. Επισημειωματική Πράξη, αντί Πρακτικού ή Πράξης Τριμελούς Επιτροπής, συντάσσεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 α) Για περιπτώσεις της περ. α΄ της παρ. 1, όταν το οικονομικό αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει τις τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ, καθώς και για τη μη άσκηση ένδικων μέσων ή την παραίτηση από ένδικα μέσα, που 

έχουν ασκηθεί για τις υποθέσεις αυτές. Εξαιρούνται οι διαφορές από περιοδικές παροχές (όπως μισθοί, 

συντάξεις, επιδόματα, χρηματικές αποζημιώσεις περιοδικού χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το ένδικο 

βοήθημα με το οποίο εισάγονται (προσφυγή, ευθεία αγωγή, αγωγή αποζημίωσης ή από αδικαιολόγητο 

πλουτισμό). 

  β) Για τη μη άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων σε υποθέσεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), με την 

εξαίρεση των υποθέσεων της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 46 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179).  

  γ) Για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

εκδίδονται σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις, αγωγές αποζημίωσης ανάκτησης αχρεωστήτως 

καταβληθέντων, καταλογιστικών αποφάσεων, καθώς και σε υποθέσεις εκτέλεσης, εφόσον το 

αμφισβητούμενο με το ένδικο μέσο ποσό δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ ή τα νομικά 

τους ζητήματα έχουν κριθεί με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Ειδικού 

Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος. 

 

Άρθρο 7 

Αρμοδιότητες Τμημάτων και Ολομέλειας 

 

  1. Τα Τμήματα γνωμοδοτούν: α) Σε υποθέσεις, που δεν υπάγονται στο άρθρο 6 ή παραπέμπονται σε 

αυτά από την Τριμελή Επιτροπή, β) σε ερωτήματα της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, της Διοίκησης, των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων 

Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των ΑΕΙ, 

εφόσον αυτό προβλέπεται ειδικά, καθώς και σε ερωτήματα Υπουργού για θέματα άσκησης ελέγχου και 

εποπτείας ή γενικότερης σημασίας στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 8, γ) για τα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, που παραπέμπονται στο 

ΝΣΚ για νομοτεχνική επεξεργασία. 

  2. Η Πλήρης Ολομέλεια γνωμοδοτεί: α) για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον 

Πρόεδρο, την Τακτική Ολομέλεια ή την Ολομέλεια Διακοπών, β) για τον ορισμό των μελών του Γραφείου 

Επιθεώρησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74. 

  3. Η Πλήρης Ολομέλεια, ως Διοικητική, συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εξετάζει 

νομικά ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος ή μείζονος σημασίας, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη δομή, 

την οργάνωση και τη λειτουργία του ΝΣΚ και την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του. Η Διοικητική 

Ολομέλεια συγκαλείται και στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί γραπτά από είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη 

της. 

  4. Η Τακτική Ολομέλεια ή η Ολομέλεια Διακοπών γνωμοδοτεί: α) για την υποβολή διαφορών του 

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών που η νομική υποστήριξή τους ανήκει στο ΝΣΚ σε διαιτησία, 

εφόσον τούτο δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη, β) για τον ορισμό διαιτητών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
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και Ανεξάρτητων Αρχών των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, γ) για την άσκηση ή μη ενδίκων 

βοηθημάτων κατά των διαιτητικών αποφάσεων, καθώς και για τους λόγους που πρέπει αυτές να 

προσβληθούν, δ) για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή το Τμήμα, στην 

τελευταία δε περίπτωση, λόγω ισοψηφίας ή ιδιαίτερης σπουδαιότητας των υποθέσεων αυτών ή για 

υποθέσεις που η απευθείας παραπομπή τους στην Ολομέλεια ζητείται από την ερωτώσα υπηρεσία, ε) για 

ερωτήματα, για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος που δεν έγινε αποδεκτή από το αρμόδιο 

όργανο και ζητείται από αυτό η παραπομπή στην Ολομέλεια, στ) για κάθε υπόθεση, για την οποία 

προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του ΝΣΚ. 

  5. Για εθνικές και διεθνείς διαιτησίες, οι οποίες αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίζουν το Δημόσιο, τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές που η νομική τους υποστήριξη διεξάγεται από το ΝΣΚ, το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους, γνωμοδοτεί με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 4 και διαιτητής από πλευράς 

του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρχής, ορίζεται ανώτατος δικαστικός λειτουργός ή 

λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου του 

Κράτους, Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ή Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, εφόσον ο 

τελευταίος διαθέτει αποδεδειγμένα εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις διαιτησιών που διέπονται από ειδικό καθεστώς ή διεξάγονται ενώπιον διεθνών διαιτητικών 

κέντρων, οι κανόνες των οποίων προβλέπουν ειδικό τρόπο επιλογής υποψηφίων διαιτητών, είναι δυνατός 

ο ορισμός Ελλήνων ή αλλοδαπών διαιτητών, οι οποίοι δεν έχουν μεν μία από τις παραπάνω ιδιότητες, 

πλην όμως, διαθέτουν αποδεδειγμένα πλούσια εμπειρία και σημαντική εξειδίκευση στο αντικείμενο της 

διαφοράς και στη συγκεκριμένη διαιτητική διαδικασία και ο ορισμός τους είναι συμβατός με τους κανόνες 

του διεθνούς κέντρου, ενώπιον του οποίου θα υποβληθεί η διαφορά. 

  6. Οι υποθέσεις αρμοδιότητας της Τακτικής Ολομέλειας εισάγονται για συζήτηση στην αντίστοιχη 

σύνθεση Α΄ ή Β΄, στην οποία συμμετέχουν οι λειτουργοί του Γραφείου, όπου ανήκει ο χειρισμός της 

υπόθεσης ή υποβλήθηκε το ερώτημα. 

 

Άρθρο 8 

Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ 

 

  1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί σύμφωνα με τις περ. α΄ 

και β΄ της παρ. 4 των άρθρων 7, 8, 9, 20 και την περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 21, σε ερωτήματα: α) της 

Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, β) της Διοίκησης, που υπογράφονται από 

Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό 

Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της 

αρμοδιότητάς τους, γ) των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει 

στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν 

σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο 

από τον αρμόδιο Υπουργό, δ) των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να 

απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις 

υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος 

τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, 

και ε) των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα 

ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου 

και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας. 

  2. Τα ερωτήματα πρέπει να διαλαμβάνουν πλήρη εξιστόρηση των πραγματικών περιστατικών της 

υπόθεσης και σαφή προσδιορισμό των προβληματισμών της Υπηρεσίας, για την έννοια και το περιεχόμενο 

11



 

 

 

συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, των οποίων ζητείται η ερμηνεία από το ΝΣΚ, 

προκειμένου η Διοίκηση να τις εφαρμόσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Τα ερωτήματα 

συνοδεύονται από τα σχετικά με το ερώτημα, έγγραφα στοιχεία. Ερωτήματα μισθολογικού περιεχομένου, 

καθώς και ερωτήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Δημοσίου, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και από τις απόψεις του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα. 

  3. Εφόσον τα ερωτήματα που υποβάλλονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, καλείται η 

αρμόδια Υπηρεσία να συμπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία. Η γνωμοδότηση εκδίδεται το αργότερο σε 

διάστημα τριών (3) μηνών από την προσήκουσα υποβολή ή τη συμπλήρωση του ερωτήματος. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, την έκδοση 

κατεπείγουσας γνωμοδότησης. 

 

Άρθρο 9 

Λειτουργία του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου 

 

  1. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των Τριμελών Επιτροπών, οι υποθέσεις και τα 

ερωτήματα φέρονται για συζήτηση ύστερα από γραπτή εισήγηση, η οποία, με όλα τα κρίσιμα έγγραφα 

της υπόθεσης, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα μέλη της Ολομέλειας τουλάχιστον έξι πλήρεις (6) ημέρες, 

στα μέλη του Τμήματος τουλάχιστον τρεις πλήρεις (3) ημέρες και στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, 

τουλάχιστον μία (1) πλήρη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Η εισήγηση πρέπει να περιέχει πλήρη έκθεση 

του πραγματικού και του νομικού μέρους της υπόθεσης, με παράθεση των κρίσιμων διατάξεων, της 

ερμηνείας τους και της λύσης που προτείνεται. Κατ’ εξαίρεση, για θέματα ή υποθέσεις που επείγουν, 

μπορεί η διαδικασία αυτή να μην τηρείται, ύστερα από προφορική άδεια του Προέδρου του ΝΣΚ ή του 

Προέδρου του Τμήματος ή της Τριμελούς Επιτροπής.  

  2. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, Πλήρους, Τακτικής ή Διακοπών και των Τμημάτων συντάσσονται 

πρακτικά, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από μέλος τους. Τα πρακτικά της Ολομέλειας, Πλήρους, 

Τακτικής ή Διακοπών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΝΣΚ, ενώ των Τμημάτων, 

από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Εισηγητή. Οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων 

υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης. Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων 

της Ολομέλειας και των Τμημάτων για δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, υπογράφονται από εκείνον που 

προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης. 

  3. Τα Πρακτικά περιέχουν αιτιολογία που μπορεί να προκύπτει και από το περιεχόμενο των εγγράφων 

του φακέλου της υπόθεσης υπόκεινται σε θεώρηση ή έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 και 

αποστέλλονται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία. 

  4. Οι γνωμοδοτήσεις σε ερωτήματα και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες 

υποθέσεις των Τριμελών Επιτροπών, των Τμημάτων και της Ολομέλειας, εκδίδονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν, τα οποία εκφέρουν τη γνώμη τους και ψηφίζουν πάντα, κατά 

σειρά αρχαιότητας, αρχίζοντας από το νεότερο μέλος. Στην Ολομέλεια και στα Τμήματα, αν διατυπωθούν 

περισσότερες από δύο (2) γνώμες και δεν σχηματίζεται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αυτοί που 

εκφράζουν την ασθενέστερη γνώμη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Εάν οι 

ασθενέστερες γνώμες που εκφράζονται, συγκεντρώνουν ίσο αριθμό ψήφων, γίνεται ψηφοφορία μεταξύ 

όλων των συμμετεχόντων για να αποκλειστεί μια από αυτές. Όσοι υποστηρίζουν τη γνώμη που 

αποκλείεται, οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις άλλες, μέχρι να σχηματισθεί απόλυτη 

πλειοψηφία. Αν υπάρξει ισοψηφία, στην Πλήρη Ολομέλεια υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, στην 
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Τακτική Ολομέλεια και στην Ολομέλεια Διακοπών η υπόθεση παραπέμπεται στην Πλήρη Ολομέλεια, ενώ 

στα Τμήματα, η υπόθεση παραπέμπεται στην Τακτική Ολομέλεια. 

  5. Στις γνωμοδοτήσεις και στα πρακτικά γνωμοδοτήσεων, καταχωρίζεται η γνώμη της μειοψηφίας, με την 

αιτιολογία της. Σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων και ιδίως για λόγους υπέρτερου δημοσίου 

συμφέροντος ή επιτακτικών αναγκών, μπορεί κατά την κρίση της Ολομέλειας ή του Τμήματος, να μην 

καταχωρίζεται στη γνωμοδότηση ή στο πρακτικό η γνώμη της μειοψηφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, με 

ευθύνη του προεδρεύοντος, συντάσσεται πρακτικό, από τον Γραμματέα του ΝΣΚ ή τον εισηγητή της 

υπόθεσης, ανάλογα με το εάν η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας ή του Τμήματος, στο οποίο 

καταχωρίζονται τα ονόματα των μειοψηφούντων και περιληπτικά η γνώμη που αυτοί διατύπωσαν. Το 

πρακτικό του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται εσωτερικό έγγραφο, δεν δημοσιοποιείται, παραμένει 

στον φάκελο της υπόθεσης και δεν χορηγείται αντίγραφο σε οποιονδήποτε επικαλείται έννομο συμφέρον.  

  6. Η γνωμοδότηση, μετά την υπογραφή της, σύμφωνα με την παρ. 2, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την 

αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου 

της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή 

όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω 

επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη 

Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο. 

  7. Πρακτικά σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του Δημοσίου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), που έχουν χρηματικό αντικείμενο, ανά αιτούντα ή διάδικο, έως εκατόν πενήντα χιλιάδες 

(150.000) ευρώ, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Από τον Υπουργό Οικονομικών ή το κατά 

περίπτωση αρμόδιο όργανο της ΑΑΔΕ, εγκρίνονται τα πρακτικά, με χρηματικό αντικείμενο μεγαλύτερο 

από το παραπάνω, καθώς και εκείνα που αφορούν σε υποθέσεις μείζονος σημασίας. Με έγγραφο που 

επισυνάπτεται στο Πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, επιτρέπεται η τροποποίηση των 

Πρακτικών, μόνο προς όφελος του Δημοσίου και της ΑΑΔΕ. Σε υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας του 

Δημοσίου, τα πρακτικά εγκρίνονται από τον αρμόδιο, κατά περίπτωση Υπουργό. Αντίγραφα των 

γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών γνωμοδοτήσεων χορηγούνται μόνο μετά την έγκρισή τους. 

  8. Για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, το χρηματικό όριο της παρ. 7 μπορεί να αυξάνεται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ΑΑΔΕ, ύστερα από 

εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ η 

έγκριση πρακτικών συγκεκριμένης κατηγορίας υποθέσεων, ανεξάρτητα από το ποσό.  

  9. Τα Πρακτικά, μετά από την έγκρισή τους, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε άλλον έλεγχο από όργανο 

ή Αρχή και αναρτώνται στο διαδίκτυο, εφόσον αφορούν σε υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των 

διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το παραπάνω 

ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται. Το Δημόσιο, οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα Ν.Π.Δ.Δ. συμμορφώνονται 

υποχρεωτικά προς το περιεχόμενο των Πρακτικών που έχουν εγκριθεί. Τα Πρακτικά σε δικαστικές και 

εξώδικες υποθέσεις αποτελούν, μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την έγκρισή τους, εκτελεστούς 

τίτλους. Για τη συμμόρφωση προς αυτά και την εκτέλεσή τους, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1, 4 και 

5 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274).  

  10. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 9 εφαρμόζονται για τις Πράξεις των Τριμελών 

Επιτροπών και για τις επισημειωματικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6.  
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Άρθρο 10 

Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια 

 

  1. Για τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτές τους αρχαιότερους 

Αντιπροέδρους των αντιστοίχων δικαστηρίων, ενώ για τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ, αποτελείται από τον 

Πρόεδρο του ΝΣΚ και τους αρχαιότερους Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου 

Πάγου, με ισάριθμους κατ’ αρχαιότητα ομοιόβαθμους αναπληρωματικούς. Η συγκρότηση των παραπάνω 

Συμβουλίων γίνεται με απόφαση του αρχαιότερου από τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων και 

του Προέδρου του ΝΣΚ αντίστοιχα, οι οποίοι και προεδρεύουν στα Συμβούλια αυτά. 

  2. Για τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται 

από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και δύο (2) Αντιπροέδρους του ΝΣΚ. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο 

αρχαιότερος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται μετά από κλήρωση.  

  3. Για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους, το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο 

αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, δύο (2) Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και οκτώ (8) Νομικούς Συμβούλους 

του Κράτους. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι, οι 

Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους και οι αναπληρωτές τους ορίζονται μετά από κλήρωση.  

  4. Η κλήρωση για τα μέλη των Συμβουλίων των παρ. 2 και 3, διενεργείται στις αρχές Δεκεμβρίου κάθε 

άρτιου έτους ενώπιον της Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη των 

λειτουργών της, ως εξής: 

  α) Για τον ορισμό του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Νομικούς Συμβούλους του 

Κράτους, ο Πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα με τα ονόματα των Αντιπροέδρων τέσσερις (4) κλήρους. 

Οι αναγραφόμενοι στους δύο (2) πρώτους κλήρους αποτελούν τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου και οι 

λοιποί τα αναπληρωματικά. 

  β) Για τον ορισμό του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Παρέδρους και τους 

Δικαστικούς Πληρεξούσιους, ο Πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα με τα ονόματα των Αντιπροέδρων 

τέσσερις (4) κλήρους και από την κληρωτίδα με τα ονόματα των Νομικών Συμβούλων του Κράτους, δεκαέξι 

(16) κλήρους, κατά σειρά. Οι αναγραφόμενοι στους δύο (2) πρώτους κλήρους των Αντιπροέδρων και 

στους οκτώ (8) πρώτους των Νομικών Συμβούλων του Κράτους, αποτελούν τα τακτικά μέλη των 

Συμβουλίων και οι υπόλοιποι Αντιπρόεδροι και Νομικοί Σύμβουλοι, τα αναπληρωματικά, αντίστοιχα. 

  5. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο των Νομικών Συμβούλων του Κράτους και το Υπηρεσιακό και 

Πειθαρχικό Συμβούλιο των Παρέδρων και Δικαστικών Πληρεξουσίων συγκροτούνται με απόφαση του 

Προέδρου του ΝΣΚ, που εκδίδεται κάθε δεύτερο Δεκέμβριο και έχουν διετή θητεία που αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου κάθε άρτιου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του περιττού, μετά τον ορισμό τους, έτους. 

  6. Γραμματέας των Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων των παρ. 1 έως 5, είναι ο Γραμματέας του 

ΝΣΚ ή ο αναπληρωτής του. 

  7. Η παρ. 4 του άρθρου 9 για τον σχηματισμό πλειοψηφίας και την υπεροχή της ψήφου του Προέδρου, 

εφαρμόζεται ανάλογα και στην παρ. 3 του άρθρου 10. Αν κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται για κάποιο 

ζήτημα περισσότερες από δύο (2) γνώμες, με αποτέλεσμα να μη σχηματίζεται πλειοψηφία, αυτοί που 

ψήφισαν υπέρ της δυσμενέστερης γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αμέσως 

ευνοϊκότερη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

Άρθρο 11  

 Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

 

  1. Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προΐσταται του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

είναι υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάμενος των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του, 

ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, κατευθύνει, 

παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του ΝΣΚ και μπορεί να ασκεί όλα τα καθήκοντα Αντιπροέδρου ή 

Νομικού Συμβούλου του Κράτους, σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα. Επιπλέον, έχει και ασκεί κάθε 

άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό ή σε άλλη διάταξη που είναι αναγκαία για 

την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, για την οποία δεν προβλέπεται άλλο όργανο 

και ιδίως: α) προεδρεύει στην Ολομέλεια ή στα Τμήματα, β) τοποθετεί τους λειτουργούς του ΝΣΚ και το 

διοικητικό προσωπικό, στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, γ) παραγγέλλει την επιθεώρηση των 

υπηρεσιακών μονάδων και των λειτουργών του ΝΣΚ, καθώς και των δικηγόρων του Δημοσίου, δ) 

συγκροτεί ομάδες εργασίας για τον χειρισμό υποθέσεων ορισμένου αντικειμένου, ε) κατανέμει τις 

υποθέσεις στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, χωρίς δέσμευση από την υλική ή τοπική αρμοδιότητά τους 

και μπορεί να χρεώνει ατομικά οποιαδήποτε υπόθεση, σε οποιονδήποτε λειτουργό του ΝΣΚ, στ) παρέχει 

τις εντολές για την άσκηση αγωγής και κάθε άλλης επιθετικής δικαστικής πράξης ή ενέργειας, καθώς και 

την πληρεξουσιότητα παράστασης και χειρισμού δικαστικής ή εξώδικης υπόθεσης, ενώπιον 

οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ζ) υπογράφει τα αποδεικτικά των 

κάθε είδους δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και εγγράφων που επιδίδονται στην Κεντρική Υπηρεσία 

του ΝΣΚ και τα έγγραφα, με τα οποία αποστέλλονται στα αρμόδια Γραφεία δικαστικές αποφάσεις υπέρ ή 

σε βάρος του Δημοσίου, για εκτέλεση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η) παρέχει στους 

λειτουργούς του ΝΣΚ τις απαιτούμενες για την υπογραφή συμβολαίων και πράξεων πληρεξουσιότητες, θ) 

εγκρίνει τα Πρακτικά του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9 και ι) θεωρεί τα Πρακτικά του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9.  

  2. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να προωθεί ηλεκτρονικά, ακόμη και χωρίς γραπτή εντολή ή διαβιβαστικό 

έγγραφο, σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ, καθώς και ατομικά σε συγκεκριμένο λειτουργό, 

δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις και κάθε άλλο έγγραφο. Η παραπάνω ηλεκτρονική προώθηση επέχει 

θέση εντολής χειρισμού της σχετικής υπόθεσης, από τον αποδέκτη της.  

  3. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να εισαγάγει ή να παραπέμψει σε Τμήμα, στην Πλήρη ή στην Τακτική 

Ολομέλεια, οποιαδήποτε υπόθεση ή ερώτημα. Σε περίπτωση έκδοσης γνωμοδοτήσεων, με αντίθετο 

μεταξύ τους περιεχόμενο, αυτές παραπέμπονται, κατά την κρίση του Προέδρου του ΝΣΚ, στην Πλήρη ή 

στην Τακτική Ολομέλεια, ακόμα και εάν αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από το αρμόδιο όργανο. Στις 

περιπτώσεις αυτές, με την πράξη της παραπομπής ορίζεται και ο εισηγητής. 
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Άρθρο 12 

Αρμοδιότητες του Προέδρου του ΝΣΚ, ως Αντιπροσώπου (Agent) της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 

ΕΔΔΑ 

 

  Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ είναι Αντιπρόσωπος (Agent) της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νομικό 

Σύμβουλο του Κράτους. Τα καθήκοντά του, είναι τα εξής: α) αναθέτει στους λειτουργούς του ΝΣΚ τον 

χειρισμό των προσφυγών κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του ΕΔΔΑ, καθώς και τις εντολές για 

την άσκηση παρεμβάσεων, β) αλληλογραφεί και συνεργάζεται με το Δικαστήριο για γενικότερα ζητήματα 

που ανακύπτουν ενώπιον αυτού και ιδίως ενημερώνει το Δικαστήριο για κάθε ζήτημα που αφορά στην 

εθνική έννομη τάξη, εφόσον ερωτηθεί, γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, καθώς και τις 

υπηρεσίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τον προσδιορισμό των αναγκαίων ατομικών και γενικών 

μέτρων συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και παρακολουθεί την εξέλιξη των σχετικών εθνικών 

διαδικασιών, δ) χορηγεί την εντολή καταβολής των χρηματικών ποσών που επιδικάζονται με αποφάσεις 

του ΕΔΔΑ, ε) ενημερώνει την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω της 

Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), για την πορεία λήψης των ατομικών και γενικών μέτρων 

συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, στ) ενημερώνει τις εθνικές αρχές για τη σημαντική 

νομολογία του ΕΔΔΑ, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε εθνικό επίπεδο, ζ) ενημερώνει τις εθνικές αρχές για έγγραφα και μνημόνια της 

Υπηρεσίας Εκτέλεσης Αποφάσεων του ΕΔΔΑ της Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τα οποία 

τίθενται γενικές αρχές ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, η) συνεργάζεται με τους 

αντιπροσώπους (Agents) των άλλων κρατών-μελών για κοινή αντιμετώπιση ζητημάτων που αναφύονται, 

είτε κατά τον χειρισμό των υποθέσεων ενώπιον του ΕΔΔΑ, είτε κατά το στάδιο της εκτέλεσης των 

αποφάσεων του δικαστηρίου αυτού και θ) συμμετέχει, κατά περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης με τη 

ΜΕΑ, είτε ο ίδιος, είτε άλλος λειτουργός του ΝΣΚ οριζόμενος από αυτόν, στις συνόδους της Επιτροπής 

Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε συνεδριάσεις άλλων συναφών οργάνων. Για 

τα πρόσθετα αυτά καθήκοντα του Προέδρου του ΝΣΚ, καταβάλλεται η πάγια μηνιαία αποζημίωση που 

προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 2/12492/002/14.4.2003 (Β΄ 466) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

 

Άρθρο 13 

Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ 

 

  1. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α) Γραφείο 

Προέδρου, β) Γραμματεία ΝΣΚ, γ) Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων, δ) Διεύθυνση 

Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, ε) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και στ) Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

  2. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ στεγάζονται και λειτουργούν και οι υπηρεσιακές μονάδες του 

Γραφείου Επιθεώρησης ΝΣΚ και του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων.   
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Άρθρο 14 

Γραφείο Προέδρου του ΝΣΚ 

 

  Το Γραφείο Προέδρου υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και υπηρετούν σε αυτό Νομικοί 

Σύμβουλοι του Κράτους και Πάρεδροι. Στο Γραφείο υπάγεται και ο Γραμματέας του ΝΣΚ, ο οποίος έχει 

βαθμό Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ και ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, με τον ομοιόβαθμο 

αναπληρωτή του. Στο Γραφείο λειτουργεί και Γραμματεία Προέδρου, στην οποία υπηρετούν διοικητικοί 

υπάλληλοι του ΝΣΚ.  

 

Άρθρο 15 

Γραμματεία ΝΣΚ 

 

  Η Γραμματεία του ΝΣΚ υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και αποτελείται από τα Γραφεία: α) Διοίκησης, 

β) Κυρίου Προσωπικού, γ) Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων. Διευθύνεται 

από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, με τον αναπληρωτή του. Ο 

Προϊστάμενος της Γραμματείας, με πράξη του, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γραμματέα του ΝΣΚ για την 

υπογραφή εγγράφων κατ’  εντολή του. 

 

Άρθρο 16 

  Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων 

 

  1. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, μπορούν να συγκροτούνται οι παρακάτω θεματικοί Σχηματισμοί, με 

αντικείμενο τον ενιαίο και συνολικό χειρισμό ομάδων δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων:  

  α) Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του συνόλου των 

διαφορών μεταξύ του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία 

και των απασχολουμένων σε αυτούς, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

  β) Σχηματισμός φορολογικών-τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτέλεσης,  

  γ) Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Πολιτικών Δικαστηρίων (εμπράγματες, ενοχικές, κληρονομικές, 

εκούσια δικαιοδοσία, πτωχευτικές και υποθέσεις απαλλοτριώσεων), 

  δ) Σχηματισμός ποινικών υποθέσεων, 

  ε) Σχηματισμός συνταξιοδοτικών και κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών, 

  στ) Σχηματισμός συμβάσεων μεγάλων προμηθειών, έργων και επενδυτικών σχεδίων, αρμόδιος και για 

τη νομική συνδρομή στη Διοίκηση κατά την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών,  

  ζ) Σχηματισμός υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικαστηρίων της αλλοδαπής,  

  η) Σχηματισμός εθνικών και διεθνών διαιτησιών, αρμόδιος και για την επεξεργασία ρήτρας διαιτησίας σε 

συμβάσεις που συνάπτουν το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές των οποίων 

διεξάγει τη νομική υπηρεσία.  

  2. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η έδρα, τα επιμέρους Γραφεία των 

θεματικών Σχηματισμών, ο τρόπος λειτουργίας, η ανά πενταετία ανανέωση του ενός τρίτου (1/3) των 

λειτουργών που υπηρετούν σε αυτούς και η αντίστοιχη ανακατανομή τους στους Σχηματισμούς και στα 

Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Προϊστάμενοι των Σχηματισμών αυτών τοποθετούνται 

λειτουργοί του ΝΣΚ, με βαθμό Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή Νομικού Συμβούλου του Κράτους. 
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Άρθρο 17 

Διευθύνσεις του ΝΣΚ -  Διάρθρωση Διευθύνσεων 

 

  1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, λειτουργούν οι Διευθύνσεις: α) Διοικητικού και Λειτουργικής 

Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες προΐστανται 

διοικητικοί υπάλληλοι του ΝΣΚ.     

  2. Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα 

Διοικητικού Προσωπικού, β) Τμήμα Αρχείου και γ) Τμήμα Διεκπεραίωσης. 

  3. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: 

  α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών και Συντήρησης, β) 

Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών Προσωπικού ΝΣΚ, γ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, δ) Τμήμα Λογιστικής 

Παρακολούθησης και Πληρωμών Δαπανών, ε) Τμήμα Εκκαθάρισης Αμοιβών και στ) Τμήμα Εκκαθάρισης 

Δικαστικών Δαπανών.  

  4. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Υποδομών 

Πληροφορικής, β) Τμήμα Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Συστημάτων και των Βάσεων Δεδομένων και 

Υποστήριξης των Χρηστών, και γ) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Δεδομένων.  

 

Άρθρο 18 

Γραφείο Επιθεώρησης 

 

  Το Γραφείο Επιθεώρησης αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία, 

με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων και την επιθεώρηση των λειτουργών του ΝΣΚ, 

κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 έως 80.  

                         

Άρθρο 19 

Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δεδομένων 

 

  1. Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων είναι αυτοτελές και αρμόδιο για: α) Την ορθή εφαρμογή της 

νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών, εμπορικών, βιομηχανικών ή άλλων προστατευόμενων 

δεδομένων φυσικών ή άλλων προσώπων, τα οποία περιέρχονται και τηρούνται στο ΝΣΚ, β) την εισήγηση 

για αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα που εκδίδονται από το ΝΣΚ ή περιέχονται σε αρχεία του, γ) την 

εισήγηση για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία περί κρατικών αρχείων. 

  2. Οι υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, καθώς και όσοι συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το ΝΣΚ και 

εμπλέκονται με τη λειτουργία του, υποχρεούνται να συνδράμουν το έργο του Γραφείου και να λαμβάνουν 

υπόψη τις συμβουλές και τις συστάσεις του. 

  3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, ορίζεται ως 

επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων ανεξάρτητος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), 

για την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από πρόταση του ΥΠΔ, το Γραφείο 

στελεχώνεται από λειτουργούς του ΝΣΚ, εξειδικευμένους στην πληροφορική διοικητικούς υπαλλήλους 

του και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και τα τεχνικής φύσης θέματα λειτουργίας του Γραφείου. 
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Άρθρο 20 

Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ 

 

  1. Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους λειτουργούν στη Βουλή των Ελλήνων, στην Προεδρία της 

Κυβέρνησης, σε κάθε Υπουργείο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

στην Αθήνα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στην 

Αθήνα, στην Ακαδημία Αθηνών, στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΥΠΑ), στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στον Οργανισμό 

Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και στον Πειραιά.   

  2. Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, λειτουργούν, επίσης, σε όσες Γενικές και Ειδικές 

Γραμματείες Υπουργείων, Τομείς ή κάθε άλλη υφιστάμενη διάρθρωση αυτών, Δημόσιες Υπηρεσίες, 

Ανεξάρτητες Αρχές και Ν.Π.Δ.Δ. προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.  

  3. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων λειτουργούν, ως υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων και 

Ειδικό Γραφείο Ενωσιακού (πρώην Κοινοτικού) Δικαίου, αντίστοιχα, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.  

  4. Στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή στο Ειδικό Γραφείο ΝΣΚ, ανήκουν ιδίως: α) Η 

εισήγηση ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του ΝΣΚ για τα ερωτήματα, τα οποία απευθύνονται 

προς αυτό και η κατάρτιση των σχετικών γνωμοδοτήσεων, β) η καθοδήγηση των υπηρεσιών, με ατομικές 

γνωμοδοτήσεις του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή του Νομικού Συμβούλου του Κράτους που υπηρετεί στο 

Γραφείο και συμβουλές και η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης, κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων 

και κανονιστικών πράξεων, γ) η ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών παράσταση και υπεράσπιση 

κάθε κατηγορίας και φύσης υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και η εισήγηση ενώπιον του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου του ΝΣΚ για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που του ανατίθενται, δ) η 

εκτέλεση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των εντολών που παρέχονται σ’  αυτό. 

  5. Στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου ή στο Ειδικό Γραφείο ΝΣΚ, προΐσταται Αντιπρόεδρος ή Νομικός 

Σύμβουλος του Κράτους. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή κένωσης της θέσης του Προϊσταμένου, 

αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο λειτουργό, Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο 

Γραφείο, εκτός αν με πράξη του Προέδρου οριστεί διαφορετικά. Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος του 

Κράτους μπορεί να προΐσταται δύο ή περισσοτέρων Γραφείων. 

  6. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου προΐσταται των λειτουργών του ΝΣΚ και του διοικητικού προσωπικού 

του Γραφείου, κατανέμει τις εργασίες μεταξύ του προσωπικού, καθοδηγεί αυτό ως προς τον τρόπο 

εκτέλεσης των καθηκόντων του, παρακολουθεί τις εργασίες του και είναι υπεύθυνος για την επιμελή 

διεξαγωγή των υποθέσεων, την ισομερή και δίκαιη κατανομή των υποθέσεων και την εύρυθμη λειτουργία 

του Γραφείου. 

  7. Η ανάθεση από τον Πρόεδρο οποιασδήποτε υπόθεσης ή ομάδας υποθέσεων σε Γραφείο Νομικού 

Συμβουλίου ή Ειδικό Γραφείο ή προσωπικά σε λειτουργό του ΝΣΚ συνεπάγεται την υποχρέωσή τους για 

εκτέλεση της εντολής, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή περαιτέρω ανάθεσης από αυτό της υπόθεσης ή 

των υποθέσεων σε άλλο Γραφείο ή σε άλλον λειτουργό του ΝΣΚ ή σε δικηγόρο του Δημοσίου. 
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Άρθρο 21 

Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

 

  1. Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ λειτουργούν στις πόλεις: Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, 

Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λαμία, Λάρισα, 

Λιβαδειά, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Πάτρα, Πολύγυρο, Πύργο, Ρόδο, Σέρρες, Σπάρτη, Σύρο, Τρίκαλα, Τρίπολη, 

Χαλκίδα και Χανιά.  

  2. Δικαστικά Γραφεία λειτουργούν επίσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών 

Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), καθώς και σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον 

προβλέπεται από ειδικές οργανικές διατάξεις. 

  3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί σε Δικαστικά Γραφεία που εδρεύουν σε έδρες 

Περιφέρειας, να ορίζεται ως προϊστάμενος, λειτουργός του ΝΣΚ, με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου 

του Κράτους. 

  4. Στο Δικαστικό Γραφείο ανήκει ιδίως: α) η ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών της καθ’ ύλη ή 

κατά τόπο αρμοδιότητάς του παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και φύσης υποθέσεων του 

Δημοσίου και των φορέων για τους οποίους προβλέπεται η εκπροσώπηση στην Περιφέρεια από το ΝΣΚ, 

με βάση ειδικές διατάξεις, β) η εισήγηση για τις υποθέσεις αυτές στην Τριμελή Επιτροπή του Γραφείου, 

αν είναι δυνατή η συγκρότησή της, διαφορετικά στις Τριμελείς Επιτροπές της παρ. 10 του άρθρου 5 ή της 

παρ. 1 του άρθρου 122, γ) η εκτέλεση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των εντολών που παρέχονται 

σ΄ αυτό, δ) η απάντηση σε ερωτήματα, σύμφωνα με τις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 και ε) η 

καθοδήγηση των υπηρεσιών της τοπικής ή υλικής αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

  5. Η παρ. 7 του άρθρου 20 έχει εφαρμογή και στα Δικαστικά Γραφεία. 

  6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να 

ιδρύονται, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται Δικαστικά Γραφεία. 

  7. Τα Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ μετονομάζονται από 15.9.2022 σε Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους και όσα βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής συγχωνεύονται σταδιακά και λειτουργούν στις 

έδρες Περιφερειών. Η συγχώνευση αφορά μόνο στα Γραφεία της παρ. 1.  

 

Άρθρο 22 

Λειτουργία Γραφείων ΝΣΚ σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ 

 

  Ο χειρισμός των δικαστικών και των εξώδικων υποθέσεων, καθώς και η παροχή του γνωμοδοτικού έργου 

από τα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου, Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ και τα Δικαστικά Γραφεία, που λειτουργούν σε 

Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που διέπει το ΝΣΚ, με την 

επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων, με τις οποίες τα Γραφεία αυτά ιδρύθηκαν. Η έγκριση των Πρακτικών 

που εκδίδονται κατά τα άρθρα 6 και 7 για τις παραπάνω υποθέσεις, καθώς και η αποδοχή των 

γνωμοδοτήσεων γίνονται από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις που διέπουν τους παραπάνω φορείς όργανο.  
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Άρθρο 23 

Νομιμοποίηση – Ατέλειες 

 

  1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν από μόνη τη θέση τους και την ιδιότητά τους, που αποδεικνύεται με 

επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο, την πληρεξουσιότητα 

που απαιτείται από τον νόμο για την ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών, παράσταση και 

υπεράσπιση του Δημοσίου και των οργάνων που το εκπροσωπούν κατά περίπτωση, καθώς και των 

Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, 

διεξάγεται από το ΝΣΚ. 

  2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ απαλλάσσονται από την καταβολή οποιασδήποτε εισφοράς, παραβόλου, 

τέλους ή δικαιώματος για την παράστασή τους ως πληρεξουσίων του Δημοσίου ή των πιο πάνω Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ανεξάρτητων Αρχών. 

  3. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, μέχρι και τον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου παρίστανται ενώπιον όλων 

των δικαστηρίων ουσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και ενώπιον των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων κατά την ακυρωτική διαδικασία. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ των λοιπών βαθμών, δικαιούνται να 

παρίστανται ενώπιον όλων των δικαστηρίων του Κράτους. 

  4. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ δικαιούνται να παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων και Οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κάθε είδους 

αλλοδαπών και διεθνών δικαστηρίων και οργάνων διεθνών οργανισμών, καθώς και ενώπιον των 

διαιτητικών δικαστηρίων. 

Άρθρο 24 

Συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες 

 

  1. Η υποβολή έγκλησης για λογαριασμό του Δημοσίου, γίνεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, στην 

οποία ανήκει η αρμοδιότητα της προστασίας του προσβληθέντος εννόμου αγαθού του Δημοσίου ή από 

τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση περισσότερων συναρμόδιων υπηρεσιών, αρκεί η υποβολή 

έγκλησης από τον προϊστάμενο μιας από αυτές. Η έγκληση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των 

πραγματικών περιστατικών του αδικήματος, τον δράστη, τις αποδείξεις και την αίτηση του Δημοσίου για 

τη δίωξη του δράστη. 

  2. Κατά τον ίδιο, όπως και στην παρ. 1 τρόπον, το Δημόσιο συμμετέχει και εκπροσωπείται ως παθόν από 

την αξιόποινη πράξη στις διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 45, των άρθρων 48, 49, 50, 52, της παρ. 2 

του άρθρου 53, καθώς και των άρθρων 301 έως και 304 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και 464 

του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Όταν οι διαδικασίες αυτές αφορούν σε κακουργήματα, μετά από γραπτό 

αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, που υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση και συνοδεύεται με όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες και άλλα στοιχεία της υπόθεσης, ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος, λειτουργός του ΝΣΚ, ο οποίος παρίσταται ως πληρεξούσιος του Δημοσίου, μαζί με τον 

προϊστάμενο της υπηρεσίας της παρ. 1, που εκπροσωπεί το Δημόσιο. Στις περιπτώσεις πλημμελημάτων, 

ορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο λειτουργός του ΝΣΚ, εάν το είδος και η σπουδαιότητα της υπόθεσης 

καθιστούν αναγκαίο τον ορισμό αυτό, καθώς επίσης και όταν ο αρμόδιος εισαγγελέας ή το δικαστήριο 

έχουν ζητήσει την παράσταση του Δημοσίου, με συνήγορο.  

  3. Για την παράσταση του Δημοσίου προς υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας, με λειτουργό του ΝΣΚ, 

κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία, υποβάλλεται έγκαιρα προς το ΝΣΚ έγγραφο αίτημα από 

την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1, στο οποίο περιγράφεται η υλική ζημία ή η ηθική βλάβη που υπέστη το 

Δημόσιο από την αξιόποινη πράξη και το οποίο συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, 

πληροφορίες και λοιπά στοιχεία της υπόθεσης. Ειδικά για τα αδικήματα που διώκονται μετά από έγκληση, 
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το παραπάνω αίτημα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίγραφο της έγκλησης του Δημοσίου και τα 

έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη άσκησή της. Κατά τα λοιπά, για τους λειτουργούς του ΝΣΚ 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, σχετικά με τη δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση του 

Δημοσίου ενώπιον των δικαστηρίων από το ΝΣΚ και ιδίως εκείνες των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 23. 

  4. Σε έδρες Πρωτοδικείων, στις οποίες δεν λειτουργούν υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, η ανάθεση των 

καθηκόντων της παρ. 3 μπορεί να γίνεται σε δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30. 

  5. Για την υποβολή της έγκλησης, την άσκηση της προσφυγής κατά το άρθρο 52 του ΚΠΔ, τη δήλωση 

παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και γενικότερα τη συμμετοχή του ως διαδίκου ή παθόντος, 

σε κάθε στάδιο και βαθμό της ποινικής διαδικασίας, το Ελληνικό Δημόσιο, απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής παραβόλου, τέλους, φόρου και οιασδήποτε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης. Η 

αποζημίωση και τα δικαστικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 69, 579 και 580 ΚΠΔ επιβάλλονται σε 

βάρος του εγκαλέσαντος Δημοσίου, το οποίο, μετά την καταβολή τους, έχει δικαίωμα να τα αναζητήσει 

από τους υπαίτιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την ευθύνη των 

υπαλλήλων του Δημοσίου. 

 

Άρθρο 25 

Δικαστική εκπροσώπηση από διοικητικά όργανα 

 

  1. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για ζητήματα που δεν παρουσιάζουν δυσκολία στον νομικό τους χειρισμό 

ή το οικονομικό τους αντικείμενο δεν υπερβαίνει, ανά διάδικο, την υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, 

μπορεί να ανατεθεί η δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, της Ανεξάρτητης Αρχής ή 

του Ν.Π.Δ.Δ. και η παράσταση, με δήλωση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, στον 

Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή σε υπάλληλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή σε άλλο 

όργανο που προβλέπεται ρητά στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 122.  

  2. Ειδικοί νόμοι που προβλέπουν, σε ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων, την παράσταση και υπεράσπιση 

του Δημοσίου, ενώπιον των δικαστηρίων από άλλα όργανα αυτού και όχι από λειτουργούς του ΝΣΚ, 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Άρθρο 26 

Καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ 

 

  1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν πίστη και αφοσίωση στην Ελλάδα και στη Δημοκρατία, απολαύουν 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων, τα οποία τους έχουν 

ανατεθεί ή ασκούν λόγω της ιδιότητάς τους και υπόκεινται αποκλειστικά στο Σύνταγμα, στους νόμους και 

στη συνείδησή τους. 

  2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν να διαμένουν στην πόλη όπου είναι η έδρα του Γραφείου που 

υπηρετούν ή σε προάστιό της. Η Αθήνα και ο Πειραιάς, με τα προάστιά τους, θεωρούνται ως μια πόλη. 

Επιτρέπεται η απομάκρυνση από την έδρα τους κατά τις ημέρες της αργίας, εφόσον δεν υπάρχει 

υπηρεσιακή ανάγκη.  

  3. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα 

από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες που γνωρίζουν από την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους. Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις 

που προβλέπεται δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων ή των 

εγγράφων που βρίσκονται στον φάκελο εκκρεμών δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που χειρίζονται, 

με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 28. 
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  4. Ο λειτουργός του ΝΣΚ εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε εγγράφου απαραίτητου για τον χειρισμό 

των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε 

δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Για τις ίδιες ανάγκες, 

ο λειτουργός του ΝΣΚ μπορεί να μεταφράζει έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και 

ελληνικά έγγραφα σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε 

δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που 

μεταφράστηκε και ο λειτουργός του ΝΣΚ βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την 

οποία μετάφρασε. 

  5. Κάθε λειτουργός του ΝΣΚ υποχρεούται: α) να ελέγχει καθημερινά και να παραλαμβάνει την 

υπηρεσιακή ηλεκτρονική αλληλογραφία του, β) να χρησιμοποιεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΟΠΣ) του ΝΣΚ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και γ) να ενημερώνει ανελλιπώς το 

ηλεκτρονικό αρχείο των υποθέσεων που αυτός χειρίζεται.  

  6. Σε περίπτωση υπηρεσιακών μεταβολών ή λήψης αδειών λειτουργού του ΝΣΚ που επιβάλλουν την 

παράδοση των φακέλων των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί, αυτή γίνεται στον αντικαταστάτη του 

και αν δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης, στον Προϊστάμενό του.  

 

Άρθρο 27 

Χειρισμός υποθέσεων - Συμβιβαστική επίλυση διαφορών 

 

  1. Σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση, μετά από την ανάθεση αυτής, o λειτουργός που τη χρεώθηκε, 

οφείλει να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την εξακρίβωση του πραγματικού της διαφοράς 

και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. Εφόσον από τα στοιχεία αυτά, πιθανολογείται 

από τον χειριζόμενο την υπόθεση και από τον Προϊστάμενο του Γραφείου η βασιμότητα των αξιώσεων 

που προβάλλονται κατά του Δημοσίου ή των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία 

κινείται, ανάλογα με τη φύση και το οικονομικό αντικείμενο της διαφοράς, η διαδικασία που προβλέπεται 

στα άρθρα 6 και 7 για την αναγνώριση αυτών ή για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ή σε 

περίπτωση αμφιβολίας, για τον καθορισμό τηρητέας πορείας.  

  2. Σε περίπτωση αιτήματος της υπηρεσίας για άσκηση επιθετικής ενέργειας, που ο χειριζόμενος την 

υπόθεση και ο Προϊστάμενός του κρίνουν ότι δεν πιθανολογείται η ευδοκίμησή της, η υπόθεση εισάγεται 

άμεσα, ανάλογα με τη φύση και το οικονομικό αντικείμενο της διαφοράς, ενώπιον των οργάνων που 

προβλέπουν τα άρθρα 6 και 7 για τη μη άσκηση του σχετικού ενδίκου βοηθήματος.  

  3. Εφόσον δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ο λειτουργός οφείλει να προβεί σε κάθε 

ενδεικνυόμενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή παράσταση για την υπεράσπιση των συμφερόντων του 

Δημοσίου ή των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία και να ασκήσει, όπου 

ενδείκνυται, τα ένδικα μέσα και βοηθήματα μέχρι την περαίωση των υποθέσεων αυτών, τηρώντας, τόσο 

το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποθέσεις αυτές, όσο και τις διατάξεις για τη 

λειτουργία του ΝΣΚ.  
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Άρθρο 28 

Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του ΝΣΚ και δημοσίων υπηρεσιών - Χορήγηση εγγράφων 

 

  1. Κάθε δημόσια Αρχή και Υπηρεσία που η νομική της υποστήριξη διεξάγεται από το ΝΣΚ, υποχρεούται: 

α) σε άμεση παροχή προς τις υπηρεσιακές μονάδες και τους λειτουργούς του ΝΣΚ των απόψεων, 

πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των συμφερόντων του 

Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρχής, β) σε έγκαιρη υπόδειξη των μαρτύρων του Δημοσίου 

ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρχής, η κατάθεση των οποίων, εφόσον είναι ή υπήρξαν υπάλληλοι ή 

στελέχη αυτών, είναι υποχρεωτική και γ) σε κάθε άλλη δυνατή συνδρομή και παροχή υπηρεσιών, προς 

υποβοήθηση του έργου της υποστήριξης των υποθέσεων. 

  2. Κατά τον χειρισμό από τους λειτουργούς του ΝΣΚ προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις υποχρεώσεις των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 1, υπέχει, ως προς τα ειδικότερα 

ζητήματα που τίθενται με την προσφυγή, και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που υπήρξε διάδικος 

στη σχετική εθνική δίκη. 

  3. Σε περίπτωση αναρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, 

η δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται το σχετικό αίτημα του ΝΣΚ, οφείλει, χωρίς 

καθυστέρηση και με κάθε πρόσφορο τρόπον, να διαβιβάσει το αίτημα αυτό στη δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία 

που θεωρεί αρμόδια ή συναρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στην οικεία υπηρεσιακή μονάδα ή στον 

αρμόδιο λειτουργό του ΝΣΚ. 

  4. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν, στο πλαίσιο του χειρισμού των ανατιθέμενων σε αυτούς υποθέσεων, 

ακώλυτη πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία, αποδεικτικό στοιχείο ή τεκμήριο βρίσκεται 

στο αρχείο οποιασδήποτε κρατικής αρχής ή υπηρεσίας του δημοσίου τομέα και είναι αναγκαίο για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου ή του φορέα που η νομική υποστήριξή του ανήκει στο ΝΣΚ. 

Έναντι των λειτουργών του ΝΣΚ, δεν αντιτάσσεται οποιασδήποτε φύσης απόρρητο ή άλλη απαγόρευση 

χορήγησης ή χρησιμοποίησης στοιχείων, με την επιφύλαξη του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας.  

  5. Άρνηση, ολιγωρία ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρ. 1 έως 4 από τους υπαλλήλους 

ή τα στελέχη των παραπάνω υπηρεσιών, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και δημιουργεί στις αρμόδιες 

υπηρεσίες, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ, την υποχρέωση ελέγχου των υπευθύνων 

και ενδεχόμενο καταλογισμό σε βάρος τους των ζημιών, που υπέστη το Δημόσιο ή ο εκπροσωπούμενος 

από το ΝΣΚ φορέας. 

  6. Αν με διάταξη νόμου προβλέπεται η διαδοχή καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 

φορέα από το Δημόσιο και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του από δημόσια υπηρεσία ή από άλλο νομικό 

πρόσωπο ή Ανεξάρτητη Αρχή που η νομική του υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, οι εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις ανατίθενται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η συνέχιση των δικών από αυτό τελεί υπό 

τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι δικαστικοί φάκελοι και, χωριστά, οι αντίστοιχοι υπηρεσιακοί μαζί με 

αναλυτικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται το περιεχόμενό τους και οι ενέργειες που έχουν γίνει, 

διαβιβάζονται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο στη δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχή όπου 

μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα. Ειδικά το σημείωμα που αφορά στους δικαστικούς φακέλους, 

περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή της δικαστικής πορείας της υπόθεσης, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

και τις υπάρχουσες προθεσμίες. β) Οι δικαστικοί φάκελοι διαβιβάζονται από τη διοικητική υπηρεσία, 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχή στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γ) το 

δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ύστερα από σχετικό αίτημα του εκπροσώπου του Δημοσίου, 

αναβάλλει την εκδίκασή της για έξι (6) μήνες. Αν μέσα στο διάστημα αυτό δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία 

παράδοσης του οικείου δικαστικού φακέλου, το Δικαστήριο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του 

εκπροσώπου του Δημοσίου, στο οποίο προσδιορίζονται οι λόγοι της καθυστέρησης, αναβάλλει την 
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εκδίκαση της υπόθεσης για τρεις (3) μήνες και μπορεί να επιβάλει στον υπαίτιο υπάλληλο τη χρηματική 

ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

  7. Πρακτικά γνωμοδοτήσεων για δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, μετά την αποδοχή ή την έγκρισή 

τους, καθώς και έγγραφα που τηρούνται στο αρχείο των Γραφείων ΝΣΚ ή των δικηγόρων του Δημοσίου, 

χορηγούνται σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο π.δ. 28/2015 (Α΄ 34). Δεν χορηγούνται εισηγήσεις για 

ερωτήματα, δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που συντάχθηκαν από λειτουργούς του ΝΣΚ στο πλαίσιο 

της άσκησης της αρμοδιότητάς τους κατά τα άρθρα 6 έως 9.  

 

Άρθρο 29 

Λειτουργικά και οικονομικά θέματα 

 

 1. Η γραμματεία των Γραφείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λειτουργούν σε Υπουργεία, 

Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ στελεχώνεται, σε κάθε περίπτωση, από υπαλλήλους των αντίστοιχων 

φορέων, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 

Προσωπικού Η/Υ.  

  2. Οι δαπάνες εγκατάστασης, στέγασης και λειτουργίας (αγοράς βιβλίων, συνδρομής σε ηλεκτρονικές 

βάσεις νομικών πληροφοριών, γραφικής ύλης, θέρμανσης, καθαριότητας και γενικά υλικοτεχνικής 

υποδομής) των Γραφείων Νομικού Συμβουλίου και των Ειδικών Γραφείων Νομικού Συμβουλίου βαρύνουν 

τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Υπουργείων, της δε Κεντρικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Νομικού 

Συμβουλίου Πειραιά και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 

ΝΣΚ. Οι ίδιες δαπάνες των Γραφείων Νομικού Συμβουλίου, Ειδικών Γραφείων και των Δικαστικών 

Γραφείων που λειτουργούν σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. βαρύνουν αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς 

αυτών. 

  3. Οι δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτυπωτών και εικονοποιητών, η 

συντήρηση, καθώς και η προμήθεια των ανταλλακτικών του εξοπλισμού αυτού, για το σύνολο των 

υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, βαρύνουν από την 1η.1.2023 τον προϋπολογισμό του ΝΣΚ. Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να μετατίθεται η έναρξη 

εφαρμογής της παρούσας. 

  4. Δαπάνες που αφορούν σε δικαστικά έξοδα, δικαστικές δαπάνες, αμοιβές και έξοδα φυσικών ή νομικών 

προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του Δημοσίου, κατόπιν σχετικών εντολών λειτουργών του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως ιδίως, αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών 

επιμελητών, μεταφραστών, διερμηνέων, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, δαπάνες για 

δημοσιεύσεις στον τύπο, μετακινήσεις λειτουργών του ΝΣΚ και γενικότερα δαπάνες που σχετίζονται με 

τις κάθε φύσης αρμοδιότητες του ΝΣΚ, στο πλαίσιο ενεργειών ενώπιον των εθνικών, ενωσιακών και 

διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) και 

βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του ΝΣΚ, του εκάστοτε οικονομικού έτους, εντός 

του οποίου εκκαθαρίζονται. Οι ίδιες δαπάνες που αφορούν στις Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΑΕΙ, των 

οποίων, η δικαστική και γενικότερα η νομική υπεράσπιση διεξάγεται από υπηρεσιακές μονάδες ή μέλη 

του ΝΣΚ ή από δικηγόρους που ορίζονται για λογαριασμό τους από το ΝΣΚ, βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

αυτών. Από την ίδια ημερομηνία, τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά για την αναγνώριση, 

εκκαθάριση και πληρωμή των παραπάνω δαπανών, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο αυτές 

ανάγονται, υποβάλλονται στη βαρυνόμενη Ανεξάρτητη Αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ.. 

  5. Δαπάνες της παρ. 4, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών 

στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητες Αρχές, που εκπροσωπούνται δικαστικά από 

το ΝΣΚ, βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών των αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων 
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Αρχών, του εκάστοτε οικονομικού έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται. Με απόφαση του Προέδρου 

του ΝΣΚ, μετά από εισήγηση του λειτουργού του ΝΣΚ που χειρίζεται την υπόθεση, επιτρέπεται η ανάθεση 

της σύνταξης γνωμοδοτήσεων, ιδίως νομικών ή τεχνικών, σε Έλληνες ή σε αλλοδαπούς ειδικούς 

εμπειρογνώμονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η σχετική δαπάνη και τα λοιπά έξοδα 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του φορέα που αφορά 

η δίκη, όπου και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωμής για αναγνώριση, 

εκκαθάριση και πληρωμή, συνοδευόμενα από βεβαίωση του ΝΣΚ για την προσήκουσα εκτέλεση του 

έργου. Για την καταβολή της αμοιβής εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 4. 

 

Άρθρο 30 

Υποχρεώσεις και νομιμοποίηση δικηγόρων του Δημοσίου 

 

  1. Δικηγόροι του Δημοσίου μπορεί να ορίζονται:  

  α) Σε έδρες Πρωτοδικείων στις οποίες δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή, στους 

οριζόμενους δικηγόρους, ανατίθενται η δικαστική εκπροσώπηση και η υπεράσπιση των υποθέσεων του 

Δημοσίου ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η 

διεκπεραίωση εξώδικων νομικών υποθέσεων και σύμπραξης με τις Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια που διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου.  

  β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου ή Δικαστικό Γραφείο, 

εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων οι υπηρετούντες σε αυτά δεν μπορούν, 

για δικαιολογημένη αιτία, να ανταπεξέλθουν στον ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας που οφείλεται στις 

περιστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, οι Δικηγόροι του Δημοσίου ορίζονται ειδικά, με απόφαση του 

Προέδρου του ΝΣΚ, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 και αμείβονται ανά υπόθεση, έχοντας 

την υποχρέωση να συνεργάζονται με τους λειτουργούς του ΝΣΚ.  

  γ) Σε έδρες Ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχερής η πρόσβαση από την έδρα του Γραφείου Νομικού 

Συμβουλίου ή του Δικαστικού Γραφείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει. Η ανάθεση μπορεί 

να γίνεται, είτε ανά υπόθεση, εφαρμοζομένου του δευτέρου εδαφίου της περ. β), είτε για μια τριετία, 

εφαρμοζομένων των παρ. 2 και 3. 

  2. Μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ και 

του κατά τόπον αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου, ορίζονται, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, οι 

δικηγόροι του Δημοσίου. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής της 

Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του ΝΣΚ, συνεκτιμώμενης και της εισήγησης των αρμοδίων κατά τόπον 

Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και Κτηματικών Υπηρεσιών, για μία τριετία. Πριν από την 

παρέλευση της τριετίας είναι οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο δυνατή η αντικατάσταση του 

δικηγόρου για τον υπολειπόμενο χρόνο ή ο ορισμός νέου για μια τριετία ή η ανάθεση του χειρισμού των 

υποθέσεων σε Γραφείο του ΝΣΚ. Ανανέωση της εντολής στον ίδιο δικηγόρο επιτρέπεται πάντοτε, αν έχει 

εκπληρώσει με επάρκεια τα καθήκοντά του. Η αντικατάσταση ή η μη ανανέωση της εντολής δεν 

δημιουργεί υπέρ του δικηγόρου οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση, πλην της αξίωσης για 

καταβολή της οφειλόμενης κατά την παρ. 5 αμοιβής για τις ενέργειές του στις υποθέσεις που του είχαν 

ανατεθεί, μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πράξης αντικατάστασης ή μέχρι την εκπνοή της 

θητείας του.  

  3. Ο δικηγόρος του Δημοσίου, με τη λήξη της τριετούς εντολής ή με την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης 

αντικατάστασής του, υποχρεούται να παραδώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη δημόσια Υπηρεσία που 

θα του υποδειχθεί, όλους τους φακέλους των υποθέσεων που του είχαν ανατεθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα 

επίσχεσής τους ή επίσχεσης των εγγράφων που περιέχονται σε αυτούς. Άρνηση παράδοσης των φακέλων 
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συνεπάγεται αξίωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το Δημόσιο, η οποία βεβαιώνεται με 

πράξη του Προέδρου του ΝΣΚ, και μαζί με σχετικό χρηματικό κατάλογο αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ 

για την είσπραξή του, ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

(ΚΕΔΕ). Οι φάκελοι συνοδεύονται από κατάσταση καταγραφής τους, η οποία υπογράφεται από τον 

δικηγόρο που παραδίδει και τον αρμόδιο υπάλληλο που παραλαμβάνει και αναφέρει απαραίτητα, εκτός 

των άλλων, το διαδικαστικό στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι υποθέσεις και όλες τις ενέργειες, που έχουν 

γίνει μέχρι τότε σε αυτές, καθώς και τις τυχόν δικονομικές προθεσμίες. Αντίγραφο της κατάστασης, 

θεωρημένης από τον προϊστάμενο της παραπάνω υπηρεσίας, κοινοποιείται στην ΚΥ του ΝΣΚ, με επιμέλεια 

του παραδίδοντος και συνιστά απαραίτητο παραστατικό στοιχείο για την εκκαθάριση της αμοιβής του 

κατά την παρ. 5. 

  4. Οι δικηγόροι του Δημοσίου υποχρεούνται να ασκούν κάθε ενδεικνυόμενη δικαστική ή εξώδικη 

ενέργεια ή παράσταση προς υπεράσπιση του Δημοσίου στις υποθέσεις που τους ανατίθενται. 

Ενημερώνουν την Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για την παραλαβή της εντολής και την εξέλιξη των 

δικαστικών υποθέσεων στα διάφορα στάδια της δίκης και υποχρεούνται, μετά από τη δημοσίευση 

οριστικής απόφασης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, να αποστέλλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο ΝΣΚ 

επικυρωμένο από το δικαστήριο αντίγραφο της απόφασης, των διαδικαστικών εγγράφων και των λοιπών 

σχετικών εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης με εισήγηση που περιλαμβάνει τους λόγους, για τους 

οποίους ενδείκνυται η αποδοχή της δικαστικής απόφασης ή η συνέχιση του δικαστικού αγώνα, με την 

άσκηση του προβλεπόμενου ενδίκου μέσου. Στην περίπτωση που τους δοθεί εντολή για την άσκηση 

ενδίκου μέσου, ενημερώνουν την ΚΥ του ΝΣΚ για την παραλαβή της εντολής και την εξέλιξη της υπόθεσης 

μέχρι και την τελεσιδικία της. Άρνηση, ολιγωρία ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών 

αποτελεί πειθαρχική παράβαση και δημιουργεί υποχρέωση ελέγχου των υπευθύνων και βεβαίωσης σε 

βάρος τους των ζημιών, που υπέστη το Δημόσιο από τη συμπεριφορά τους κατά τα αναφερόμενα στην 

παρ. 3 και τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.  

  5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθορίζεται ενιαία για όλη την 

Επικράτεια το περιεχόμενο της γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ΝΣΚ και των δικηγόρων του Δημοσίου για 

την αμοιβή, τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε 

αμοιβές, με βάση ποσοστό στην αξία του αντικειμένου της δίκης, δεν εφαρμόζονται για τους δικηγόρους 

του Δημοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η γραπτή συμφωνία. Όταν το αντικείμενο της δίκης 

δεν αποτιμάται σε χρήμα, η αμοιβή καθορίζεται με βάση τη συμφωνία. Οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά 

την εκκαθάρισή τους, είτε να μειωθούν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), τριάντα τοις εκατό (30%) ή 

πενήντα τοις εκατό (50%), ιδίως όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού όμοιων υποθέσεων ή όταν 

ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια, είτε να αυξηθούν 

κατά το ίδιο ποσοστό, όταν επιδείχθηκε αποδεδειγμένα από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

επιμέλεια ή σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας. Οι δικηγόροι του Δημοσίου, για τις υπηρεσίες που 

παρέχουν προς αυτό, φορολογούνται με βάση τις αμοιβές που τους καταβάλλονται από το Δημόσιο. 

Διατάξεις που θεσπίζουν τεκμαρτό εισόδημα ανώτερο των καταβληθέντων από το Δημόσιο ποσών, δεν 

εφαρμόζονται ως προς το εισόδημα που προκύπτει από τις συγκεκριμένες αμοιβές. 

  6. Στους δικηγόρους του Δημοσίου, για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας του γραφείου τους, σε 

εκτέλεση εντολής που τους δόθηκε, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).  

  7. Η αμοιβή και τα έξοδα των δικηγόρων του Δημοσίου εκκαθαρίζονται από τον αρμόδιο Σχηματισμό της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, με επιμέλεια του Τμήματος Εκκαθάρισης Αμοιβών του ΝΣΚ, το οποίο και 

μεριμνά για τη σύνταξη της οικείας εκκαθαριστικής πράξης, την υπογραφή της από τον Πρόεδρο και την 

εκτέλεσή της. 
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  8. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγόροι υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σοβαρή ένδειξη για παραβίαση της υποχρέωσης 

εμπιστευτικότητας ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από δικηγόρο, το γεγονός ανακοινώνεται 

γραπτά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο για τις νόμιμες ενέργειές του, με την επιφύλαξη άσκησης κάθε 

άλλου νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχής για την προστασία των συμφερόντων του.                        

  9. Για τη νομιμοποίηση των δικηγόρων του Δημοσίου, παρέχεται έγγραφη πληρεξουσιότητα: α) από τον 

Πρόεδρο του ΝΣΚ, ή β) από τους προϊστάμενους των οικείων δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

γενικές ή ειδικές εντολές και οδηγίες που δίδονται από το ΝΣΚ, εφόσον οι τελευταίοι έχουν σχετική 

αρμοδιότητα. 

  10. Οι δικηγόροι του Δημοσίου οφείλουν, σε περίπτωση αμφιβολίας, ως προς την τηρητέα πορεία σε 

υπόθεση που τους έχει ανατεθεί, να αναφέρονται γραπτά στην ΚΥ του ΝΣΚ για παροχή οδηγιών. Στην 

περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος Σχηματισμός της ΚΥ μπορεί να προβεί στις σχετικές ενέργειες που ορίζονται 

από τα άρθρα 6 ή 7. 

  11. Η παρ. 2 του άρθρου 23 ισχύει και για τους δικηγόρους του Δημοσίου, για κάθε παράστασή τους ως 

πληρεξουσίων του Δημοσίου. 

 

Άρθρο 31 

Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής 

 

  1. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα Υπουργείου, 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, ορίζονται 

δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόροι στην αλλοδαπή, είτε για την παροχή νομικών υπηρεσιών, είτε 

ειδικότερα για τη δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους ή των λοιπών παραπάνω φορέων ενώπιον 

δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδαπή. 

  2. Η δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών των παραπάνω δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων και τα 

λοιπά έξοδα υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) και βαρύνουν, σε κάθε 

περίπτωση, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή του φορέα που ζητεί την παροχή νομικών υπηρεσιών 

ή για λογαριασμό του οποίου έγινε η ανάθεση από το ΝΣΚ, στους οποίους και αποστέλλονται τα σχετικά 

παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωμής για αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή. Σε περίπτωση που 

η σχετική δαπάνη αφορά σε υποθέσεις του ν. 4050/2012 (Α΄ 36), η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή 

της, γίνεται κατά τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις δαπάνες του δημόσιου χρέους και βαρύνει 

τις αντίστοιχες πιστώσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται η εφαρμογή του 

προηγουμένου εδαφίου και για άλλες κατηγορίες υποθέσεων που ανακύπτουν από πράξεις δημόσιου 

δανεισμού και διαχείρισης του δημόσιου χρέους. 

  3. Για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου, καθώς και για τη συμβιβαστική 

επίλυση της διαφοράς, απαιτείται σχετική άδεια ή έγκριση από το ΝΣΚ, η οποία χορηγείται ύστερα από 

πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου. Η πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του 

δικηγόρου συνοδεύεται υποχρεωτικά από εκτίμηση για το ύψος της δικηγορικής αμοιβής, καθώς και των 

εξόδων κάθε προτεινόμενης, για την υπόθεση, δικαστικής ή εξώδικής ενέργειας. 

  4. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγορικές εταιρείες και οι δικηγόροι της αλλοδαπής 

υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας.  
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Άρθρο 32 

Ειδικές διαιτητικές υποθέσεις 

 

  Σε περιπτώσεις διαιτητικών υποθέσεων, με διάδικο το Δημόσιο ή άλλο φορέα που η νομική του υπηρεσία 

διεξάγεται από το ΝΣΚ, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, ειδικά, πρωτότυπα ή 

δυσχερή νομικά ζητήματα και εφόσον κριθεί επιβεβλημένη η συνδρομή εξειδικευμένων δικηγορικών 

εταιρειών ή δικηγόρων για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των συμφερόντων του 

Δημοσίου ή των λοιπών φορέων, ορίζονται, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, δικηγορικές εταιρείες ή 

δικηγόροι για τον, από κοινού με τους λειτουργούς του ΝΣΚ, χειρισμό των υποθέσεων αυτών. Η απόφαση 

εκδίδεται, εφόσον αυτό ζητηθεί, αιτιολογημένα από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό ή το όργανο που 

εκπροσωπεί την Ανεξάρτητη Αρχή ή το Ν.Π.Δ.Δ. που είναι διάδικο στη διαιτητική δίκη. Τα έξοδα για την 

αμοιβή του δικηγόρου καλύπτει ο αρμόδιος φορέας που εκπροσωπείται στη δίκη, κατά τα οριζόμενα στις 

παρ. 4 και 5 του άρθρου 29. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγορικές εταιρείες ή οι 

δικηγόροι, υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ καθορίζονται 

αναλυτικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά στις σχέσεις μεταξύ 

του ΝΣΚ και της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου, στο πλαίσιο παροχής των παραπάνω υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 33 

Ασκούμενοι δικηγόροι στο ΝΣΚ 

 

  1. Η πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα 

του ΝΣΚ. Ο ασκούμενος δικηγόρος στο ΝΣΚ επιτρέπεται να συμπαρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων 

πρώτου και δεύτερου βαθμού και να συνυπογράφει, με τους λειτουργούς του ΝΣΚ, τις προτάσεις, τα 

σημειώματα και τα υπομνήματα, καθώς και να καταθέτει, σε όλα τα δικαστήρια και να παραλαμβάνει από 

αυτά τα κάθε φύσης δικόγραφα και διαδικαστικά ή λοιπά έγγραφα, ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση 

λειτουργού του ΝΣΚ. 

  2. Η διάθεση των ασκούμενων δικηγόρων στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ γίνεται με απόφαση του 

Προέδρου του ΝΣΚ, ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκησή τους. Στους ασκούμενους 

δικηγόρους καταβάλλονται πάγια μηνιαία έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Η άσκηση διακόπτεται για σπουδαίο λόγο και χωρίς να οφείλεται αποζημίωση από το 

Δημόσιο, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ. 

  3. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους στο ΝΣΚ, οι ασκούμενοι δικηγόροι υπογράφουν δήλωση 

εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σοβαρή ένδειξη για παραβίαση της 

υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από ασκούμενο δικηγόρο στο ΝΣΚ ή δικηγόρο που υπήρξε ασκούμενος 

στο ΝΣΚ, το γεγονός ανακοινώνεται γραπτά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο για τις νόμιμες ενέργειές του, 

με την επιφύλαξη άσκησης κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης 

Αρχής για την προστασία των συμφερόντων του. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 34 

Λειτουργοί του ΝΣΚ - Βαθμοί ιεραρχίας – Αντιστοιχία -Αναπλήρωση 

 

  1. Λειτουργοί του ΝΣΚ, κατά βαθμόν ιεραρχίας είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Νομικός Σύμβουλος του 

Κράτους, Πάρεδρος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄, Δικαστικός Πληρεξούσιος και Δόκιμος Δικαστικός 

Πληρεξούσιος ΝΣΚ.  

  2. Ο βαθμός του Προέδρου του ΝΣΚ αντιστοιχεί με αυτόν του Προέδρου του Αρείου Πάγου, του 

Αντιπροέδρου του ΝΣΚ, με αυτόν του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του Νομικού Συμβούλου του 

Κράτους με αυτόν του Αρεοπαγίτη, του Παρέδρου του ΝΣΚ, με αυτόν του Εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων, 

του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α΄, με αυτόν του Προέδρου Πρωτοδικών Πολιτικών Δικαστηρίων, του 

Δικαστικού Πληρεξούσιου, με αυτόν του Πρωτοδίκη Πολιτικών Δικαστηρίων και του Δόκιμου Δικαστικού 

Πληρεξούσιου, με αυτόν του Παρέδρου Πρωτοδικείου. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έπονται στο προβάδισμα 

των δικαστικών λειτουργών αντίστοιχων βαθμών. 

  3. Η αναπλήρωση λειτουργού του ΝΣΚ γίνεται σύμφωνα με τη σειρά των βαθμών της ιεραρχίας τους και 

μεταξύ λειτουργών του ίδιου βαθμού, σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους. 

 

Άρθρο 35 

Αρχαιότητα 

 

  1. Η αρχαιότητα των λειτουργών του ΝΣΚ, σε κάθε βαθμό της ιεραρχίας, καθορίζεται από τη χρονολογία 

δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού ή της πράξης προαγωγής τους. 

Μεταξύ περισσοτέρων που διορίζονται ή προάγονται με την ίδια απόφαση ή πράξη, αρχαιότερος 

θεωρείται αυτός που προηγείται σε αυτήν. Στην περίπτωση προαγωγής στον βαθμό του Αντιπροέδρου 

του ΝΣΚ, στο προεδρικό διάταγμα τηρείται υποχρεωτικά η σειρά που έχει τεθεί από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ενώ για τους λοιπούς βαθμούς, η σειρά που έχει τεθεί στη γνωμοδότηση του οικείου 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  

  2. Τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, συντάσσονται, με επιμέλεια της Γραμματείας του ΝΣΚ, πίνακες με τη 

σειρά αρχαιότητας όλων των λειτουργών, οι οποίοι υπηρετούν την 1η Ιανουαρίου («επετηρίδα»). Στους 

πίνακες αυτούς, αναγράφονται για κάθε λειτουργό του ΝΣΚ: ο αριθμός μητρώου, το ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού διορισμού και της τελευταίας 

προαγωγής, καθώς και τυχόν δικαστική, δικηγορική ή διοικητική προϋπηρεσία του.  

  3. Τους πίνακες κυρώνει ο Πρόεδρος και κοινοποιεί η Γραμματεία του ΝΣΚ στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική 

διεύθυνση κάθε λειτουργού, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.  

  4. Κατά των πινάκων αρχαιότητας μπορεί να ασκηθεί ένσταση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, από 

τους ενδιαφερόμενους λειτουργούς του ΝΣΚ, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική 

κοινοποίησή τους. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του ΝΣΚ και με επιμέλειά της κοινοποιείται 

ηλεκτρονικά σε κάθε θιγόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα άσκησης παρέμβασης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την κοινοποίηση. Η ένσταση και οι τυχόν παρεμβάσεις εξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό 
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Συμβούλιο και εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή, τροποποιείται ο πίνακας με πράξη του Προέδρου και ο 

οριστικός πίνακας κοινοποιείται στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των λειτουργών του ΝΣΚ. 

 

Άρθρο 36 

Οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ 

 

  1. Ο αριθμός των νομοθετημένων οργανικών θέσεων των λειτουργών του ΝΣΚ είναι συνολικά 

τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) οι οποίες είναι κατανεμημένες ως εξής: α) του Προέδρου σε μία (1), 

β) των Αντιπροέδρων σε δέκα (10), γ) των Νομικών Συμβούλων του Κράτους σε εξήντα τέσσερις (64), δ) 

των Παρέδρων σε εκατόν σαράντα οκτώ (148) και ε) των Δικαστικών Πληρεξουσίων, σε διακόσιες πενήντα 

πέντε (255).  

  2. Ειδικές διατάξεις με τις οποίες ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων λειτουργών του 

ΝΣΚ, σε υπηρεσιακές μονάδες αυτού, διατηρούνται σε ισχύ. 

 

Άρθρο 37 

Προσόντα διορισμού 

 

  1. Ως λειτουργός του ΝΣΚ διορίζεται, κατόπιν διαγωνισμού, όποιος: α) έχει την ελληνική ιθαγένεια ή ο 

ομογενής που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο, β) ήταν ή είναι 

δικηγόρος ή είναι δικαστικός λειτουργός, γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχει 

υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας του και δ) έχει άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 

γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 

50/2001 (Α΄ 39). 

  2. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και σε περίπτωση αμφισβήτησης, από 

τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν 

υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό 

μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, 

επικρατεί η χρονικά προγενέστερη. 

  3. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές 

εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη. 

  4. Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα της έναρξης του 

διαγωνισμού, όπως αυτή προσδιορίζεται με την προκήρυξη και κατά τον χρόνο του διορισμού. Το προσόν 

της ηλικίας πρέπει να υπάρχει κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. 

  5. Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν προνόμια για την κατά προτίμηση κατάληψη θέσεων, δεν έχουν 

εφαρμογή για τον διορισμό σε θέση λειτουργού του ΝΣΚ. 

 

Άρθρο 38 

Κωλύματα διορισμού 

 

  1. Δεν διορίζεται λειτουργός του ΝΣΚ όποιος: α) δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 

ή δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία, 

β) καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες για 

αδίκημα που τελέστηκε με δόλο, γ) καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, απάτη, 

υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, ψευδή βεβαίωση, νόθευση, ψευδή 

κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου, 
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δωροδοκία και δωροληψία δικαστικών λειτουργών, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, 

παράνομη βεβαίωση και είσπραξη δικαιωμάτων του δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 

δυσφήμηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, παραβίαση υπηρεσιακού 

απόρρητου, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, 

παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τυχερών παιχνιδιών, έκδοση ακάλυπτης 

επιταγής, παραβίαση του ν. 4689/2020 (Α΄ 103) για την καταπολέμηση της απάτης και των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) έχει παραπεμφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα 

που αναφέρονται στην περ. γ), ε) στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη και 

μετά τη λήξη του χρόνου στέρησης, στ) έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στην περ. γ΄. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής 

απόφασης, ζ) έχει παυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του ΝΣΚ, δημοσίου υπαλλήλου ή 

υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης, η) έχει απολυθεί από θέση 

δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του ΝΣΚ, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, με αμετάκλητη απόφαση του 

οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια, θ) έχει τεθεί 

σε δικαστική συμπαράσταση, και ι) δεν είναι υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η σωματική υγεία του υποψηφίου 

πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς 

υπαλλήλους, ενώ η ψυχική, από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου. Σε περίπτωση έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, εξετάζεται από τον παραπάνω 

παθολόγο ή γενικό ιατρό η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του λειτουργού 

του ΝΣΚ. 

  2. Τα κωλύματα της παρ. 1 δεν πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, όπως 

ορίζεται στην προκήρυξη, ή κατά την ημέρα του διορισμού.  

 

Άρθρο 39 

Άρση κωλυμάτων 

 

  1. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 38, δεν αίρει το κώλυμα. Επίσης δεν αίρει το κώλυμα η αποκατάσταση και η αναστολή 

εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής. 

  2. Η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών 

της απόφασης για ένα από τα εγκλήματα της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38, δεν αίρει το κώλυμα. 

 

Άρθρο 40 

Διαγωνισμός 

 

  Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δημοσιεύεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε περιττού έτους 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, προκηρύσσεται διαγωνισμός 

για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ, κατόπιν έγκρισης του 

Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Θέσεις προς πλήρωση 

θεωρούνται όσες είναι κενές σε όλους τους βαθμούς των λειτουργών του ΝΣΚ κατά τον χρόνο υπογραφής 

της προκήρυξης, καθώς και όσες κενωθούν μέχρι την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την προκήρυξη του 

διαγωνισμού. Η προκήρυξη αναφέρει τον αριθμό των θέσεων προς κάλυψη, τον χρόνο έναρξης και τον 

τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα νόμιμα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και την προθεσμία 
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υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Η γραπτή διαδικασία του διαγωνισμού αρχίζει το αργότερο εντός 

τετραμήνου από τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.   

 

Άρθρο 41 

Επιτροπή διαγωνισμού 

 

  1. Η εξέταση των υποψήφιων γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του 

ΝΣΚ ή έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, έναν Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και έναν Καθηγητή 

Νομικής Α' βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ο οποίος προτείνεται από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ. Γραμματέας της 

Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας του ΝΣΚ. 

  2. Τα μέλη της Επιτροπής, ο Γραμματέας και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με πράξη του Προέδρου που 

αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΣΚ, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη 

του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ως μέλος ή Γραμματέας της Επιτροπής συγγενής 

διαγωνιζόμενου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α΄ 

45)].  

  3. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός 

επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και 

στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Eπιτροπής διαγωνισμού. Οι 

αποφάσεις της Eπιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ.  

 

 

Άρθρο 42 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής - Έλεγχος δικαιολογητικών 

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στον διαγωνισμό, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αίτηση, η οποία 

απευθύνεται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην προκήρυξη. 

Ως ημέρα υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημέρα εισαγωγής και πρωτοκόλλησής της στην Κεντρική 

Υπηρεσία του ΝΣΚ. 

  2. Η Επιτροπή του διαγωνισμού συνεδριάζει μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του 

άρθρου 41 και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά, καταρτίζει πίνακα, στον οποίο 

καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής. Οι 

υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας, καθώς 

και ο πίνακας των αποκλειομένων από τον διαγωνισμό αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

  3. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές, καλούνται να εξετασθούν, με βάση το 

πρόγραμμα του διαγωνισμού που καταρτίζεται από την Επιτροπή και τοιχοκολλάται τρείς (3) ημέρες πριν 

από την έναρξη του διαγωνισμού στην ΚΥ του ΝΣΚ, ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
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Άρθρο 43 

Εξεταστέα ύλη 

 

  Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: α) Συνταγματικό Δίκαιο, β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε) Αστικό Δίκαιο 

στ) Εμπορικό Δίκαιο, ζ) Πολιτική Δικονομία, Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση, η) Ποινικό Δίκαιο και 

Ποινική Δικονομία. 

 

Άρθρο 44 

Στάδια διαγωνισμού - Βαθμολογία 

 

  1. Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια: προκριματικό (γραπτά) και τελικό 

(προφορικά). 

  2. Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων βαθμολογείται από κάθε μέλος της Eπιτροπής, με τους βαθμούς από 

το μηδέν (0) έως το είκοσι (20), σε ακέραια μονάδα και τέταρτα της μονάδας.  

 

Άρθρο 45         

         Προκριματικό στάδιο - Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης 

 

  1. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στα παρακάτω μαθήματα του άρθρου 43, 

κατανεμημένα σε τρεις (3) ενότητες: α) Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, 

Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία και 

Αναγκαστική Εκτέλεση. Η εξέταση διεξάγεται σε διαφορετική ημέρα για καθεμία από τις τρεις (3) ενότητες 

μαθημάτων.  

  2. Τα θέματα εξέτασης κάθε μαθήματος είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους και καθορίζονται με 

κλήρο μεταξύ τριών (3) θεμάτων για κάθε μάθημα, που έχει επιλέξει η Επιτροπή. Η κλήρωση διενεργείται 

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώπιον των εξεταζόμενων. Στους εξεταζόμενους παρέχεται χρόνος 

τεσσάρων (4) ωρών για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος υπολογίζεται από το τέλος της εκφώνησής 

του. 

 

Άρθρο 46 

Κανόνες διεξαγωγής γραπτής εξέτασης 

 

  1. Υποψήφιος που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης ενός από τα 

μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σ’ αυτήν και αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό.  

  2. Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τα θέματα σε φύλλα χαρτιού, τα οποία παρέχει η Επιτροπή και φέρουν 

τη σφραγίδα του ΝΣΚ και μονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής. Απαγορεύεται η αναγραφή στα φύλλα 

αυτά οποιουδήποτε ονόματος ή άλλου διακριτικού σημείου. Παράβαση της απαγόρευσης αυτής παρέχει 

στην Επιτροπή την εξουσία να βαθμολογήσει το γραπτό με τον βαθμό μηδέν (0). 

  3. Το όνομα του εξεταζόμενου γράφεται στο πάνω αριστερό μέρος του πρώτου φύλλου, στο οποίο γίνεται 

η ανάπτυξη του θέματος και καλύπτεται με αδιαφανές φύλλο χάρτου. Η κάλυψη γίνεται από τον 

υποψήφιο, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της ταυτότητάς του από μέλος της Επιτροπής. 

  4. Με την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται στους εξεταζόμενους κάθε επικοινωνία μεταξύ τους ή με 

πρόσωπα εκτός εξεταστικού κέντρου. Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων των νόμων χωρίς ερμηνευτικά 
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σχόλια ή νομολογία. Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλίο που δεν επιτρέπεται ή 

οποιοδήποτε χειρόγραφο ή από άλλο μέσο, χρησιμοποιεί σημειώσεις ή συνεννοείται με συνυποψήφιο ή 

τρίτο με οποιονδήποτε τρόπον, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

  5. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος, ο εξεταζόμενος παραδίδει το χειρόγραφό του, το οποίο μονογράφεται 

από μέλος της Επιτροπής, αμέσως μετά την τελευταία λέξη του. 

 

Άρθρο 47       

 Βαθμολόγηση προκριματικής - γραπτής εξέτασης 

 

  1. Το κάθε μέλος της Επιτροπής βαθμολογεί χωριστά το γραπτό κάθε υποψηφίου, αναγράφει σε αυτό  

αριθμητικά και ολογράφως τον βαθμό και θέτει την υπογραφή του. Το άθροισμα των βαθμών, 

διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών, δίνει τον τελικό βαθμό κάθε γραπτού, τον οποίο ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής σημειώνει επάνω στο γραπτό, αριθμητικά και ολογράφως, θέτει την υπογραφή του κάτω από 

αυτόν και στη συνέχεια αποκαλύπτει το όνομα του εξεταζόμενου. 

  2. Το άθροισμα των βαθμών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στις τρεις γραπτές δοκιμασίες, διαιρούμενο 

δια του τρία (3), δίνει τον τελικό βαθμό του για το προκριματικό στάδιο.  

  3. Γίνονται δεκτοί στο τελικό - προφορικό στάδιο του διαγωνισμού όσοι υποψήφιοι, έλαβαν μέσο όρο 

βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες δώδεκα (12) και σε καμία κάτω από δέκα (10). Στην ιστοσελίδα του 

ΝΣΚ αναρτάται ο κατάλογος όσων προκρίνονται στο τελικό-προφορικό στάδιο, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Άρθρο 48 

Προφορική εξέταση - τελικός βαθμός 

 

  1. Το τελικό - προφορικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση στα θέματα της ύλης που ορίζονται 

στο άρθρο 43. 

  2. Οι υποψήφιοι καλούνται στην προφορική εξέταση, με αλφαβητική σειρά. Η εξέταση γίνεται σε 

δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει θέματα που τίθενται από την 

Επιτροπή από την εξεταστέα ύλη του άρθρου 43. 

  3. Μετά από την εξέταση του υποψήφιου, κάθε μέλος της Επιτροπής τον βαθμολογεί για τη συνολική του 

επίδοση. Ο μέσος όρος των τριών (3) βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης κάθε 

υποψηφίου. 

  4. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής 

δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα τοις εκατό (80%) και του μέσου όρου της προφορικής 

δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης είκοσι τοις εκατό (20%). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων 

καθορίζεται από τον τελικό βαθμό. 
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Άρθρο 49 

Ισοβαθμίες 

 

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στην τελική βαθμολογία, ο υποψήφιος που έχει διδακτορικό 

τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, προηγείται όσων έχουν μεταπτυχιακό 

τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και αυτός με μεταπτυχιακό τίτλο 

προηγείται όσων δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα. Στην περίπτωση που οι 

ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα ή τα διαθέτουν περισσότεροι, 

προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση του μαθήματος της 

ενότητας «Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική 

Δικονομία». Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που εξακολουθούν να ισοβαθμούν, η σειρά 

κατάταξής τους καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή, στην οποία καλούνται να 

παρευρεθούν οι υποψήφιοι αυτοί. 

 

Άρθρο 50 

Πρακτικό διαγωνισμού - Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων 

 

  1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει για τη διεξαγωγή του πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη της και τον Γραμματέα. Στο πρακτικό καταχωρίζονται αναλυτικά για κάθε υποψήφιο, η 

βαθμολογία και το αποτέλεσμα κάθε εξεταστικού σταδίου και το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με 

την τελική βαθμολογία του υποψήφιου και τη σειρά κατάταξης των διαγωνισθέντων.  

  2. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται οι διαγωνισθέντες, με βάση την τελική 

βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Πίνακας επιλαχόντων δεν καταρτίζεται σε καμία περίπτωση. Ο πίνακας 

οριστικών αποτελεσμάτων, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Γραμματέα, 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 51 

Διορισμός επιτυχόντων 

 

  1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, διορίζονται στον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού 

Πληρεξούσιου, οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, κατά 

σειρά κατάταξης, με βάση τη βαθμολογία, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των κενών θέσεων, όπως 

αναφέρεται στην προκήρυξη.  

  2. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη 

περιλαμβάνει: α) τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης, β) τα στοιχεία ταυτότητας του 

διοριζομένου, το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, τον τόπο και το έτος γέννησης 

και γ) τον βαθμό στον οποίο διορίζεται. 

  3. Ο διορισμός ανακοινώνεται στον διοριζόμενο, με έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ, το οποίο 

κοινοποιείται ηλεκτρονικά τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του. Στο 

έγγραφο αναφέρονται ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο 

οποίο δημοσιεύτηκε η περίληψη της απόφασης διορισμού και ορίζεται προθεσμία μέχρι τριάντα (30) 

ημέρες από την κοινοποίηση, για την αποδοχή του διορισμού και την ανάληψη υπηρεσίας. Η προθεσμία 

αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) ημέρες, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ. 

  4. Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του λειτουργού του ΝΣΚ καταρτίζεται με την αποδοχή του διορισμού, η 

οποία δηλώνεται με την ακόλουθη διαβεβαίωση, ενώπιον του Προέδρου του ΝΣΚ: «Δηλώνω, 
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επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα 

και στους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Πριν από την παροχή 

της διαβεβαίωσης, δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας. Για την παροχή της διαβεβαίωσης συντάσσεται 

πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και τον διοριζόμενο.  

  5. Ο διορισμός αυτών που πέτυχαν στον διαγωνισμό, γίνεται στον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού 

Πληρεξουσίου και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων. Θέσεις που 

δεν πληρούνται λόγω μη αποδοχής του διορισμού ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, καλύπτονται στον 

επόμενο, μετά διετία διαγωνισμό. 

  6. Οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι πριν από τη μονιμοποίησή τους, διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία 

δύο (2) ετών, στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του λειτουργού του 

ΝΣΚ.  

  7. Η ανάληψη των καθηκόντων του διοριζόμενου βεβαιώνεται με έκθεση, που συντάσσεται από τον 

Γραμματέα του ΝΣΚ και υπογράφεται από αυτόν και από τον διοριζόμενο. 

  8. Οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, κατά το πρώτο εξάμηνο της υπηρεσίας τους, παρακολουθούν 

υποχρεωτικά, με φυσική παρουσία ή από απόσταση, επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνονται από το 

ΝΣΚ ή σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστών ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή 

Πανεπιστήμια ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

 

Άρθρο 52 

Ανάκληση του διορισμού 

 

  1. Η απόφαση του διορισμού ανακαλείται, αν ο διοριζόμενος δεν τον αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά. Η 

σιωπηρή μη αποδοχή τεκμαίρεται όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία παροχής της διαβεβαίωσης της 

παρ. 4 του άρθρου 51 και ανάληψης καθηκόντων, από υπαιτιότητα του διοριζομένου. 

  2. Διορισμός που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος μπορεί να ανακληθεί μέσα σε δύο 

(2) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 51. Αν τον παράνομο διορισμό 

προκάλεσε ή υποβοήθησε ο ενδιαφερόμενος, η ανάκληση γίνεται οποτεδήποτε. Ομοίως, η ανάκληση 

χωρεί οποτεδήποτε σε περίπτωση έλλειψης τυπικού προσόντος ή συνδρομής κωλύματος διορισμού. 

  3. Εκείνος που διορίστηκε παράνομα και ανακλήθηκε ο διορισμός του, έχει τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ, για όσο χρονικό διάστημα άσκησε τα καθήκοντά του. Οι πράξεις 

που διενήργησε παραμένουν έγκυρες και δεν αναζητούνται οι αποδοχές που του καταβλήθηκαν μέχρι την 

ανάκληση του διορισμού. 

 

Άρθρο 53 

Αναδιορισμός 

 

  1. Επιτρέπεται ο αναδιορισμός λειτουργού του ΝΣΚ, που παραιτήθηκε ή απολύθηκε λόγω σωματικής 

ανικανότητας, μέχρι και τον βαθμό του Παρέδρου ΝΣΚ, σε κενή θέση, ομοιόβαθμη με εκείνη από την 

οποία είχε παραιτηθεί ή απολυθεί, εφόσον: α) είχε τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία πριν από την 

παραίτηση ή απόλυση, β) ζητήσει τον αναδιορισμό του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών 

από την παραίτηση ή απόλυσή του, γ) έχει τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο του αρχικού διορισμού του 

τυπικά προσόντα διορισμού, πλην της ηλικίας, δ) δεν έχει κώλυμα διορισμού και ε) ειδικά, στην περίπτωση 

της παραίτησης, η σωματική ανικανότητα και η αδυναμία πλήρους άσκησης των καθηκόντων έχουν 

πιστοποιηθεί, πριν από την παραίτηση, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή που προβλέπεται 

για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. 
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  2. Ο αναδιορισμός εκείνου που απολύθηκε ή παραιτήθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας γίνεται ύστερα 

από τη διαπίστωση της πλήρους αποκατάστασης της σωματικής του ικανότητας για την άσκηση των 

καθηκόντων του. Η διαπίστωση γίνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή που προβλέπεται 

για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Ο λειτουργός του ΝΣΚ παραπέμπεται στην επιτροπή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναδιορισμού. 

  3. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τον αναδιορισμό. Ο αναδιοριζόμενος τοποθετείται 

στον βαθμό που κατείχε κατά τον χρόνο της παραίτησης ή απόλυσής του από την Υπηρεσία και στην 

τελευταία θέση της επετηρίδας των λειτουργών που κατέχουν τον ίδιο βαθμό και τα ίδια χρόνια 

υπηρεσίας κατά τον χρόνο του αναδιορισμού. 

  4. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που αναφέρονται στον διορισμό ισχύουν και για τον αναδιορισμό. 

 

Άρθρο 54 

Ασυμβίβαστα - Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης 

 

  1. Απαγορεύεται στους λειτουργούς του ΝΣΚ η άσκηση έργου ή η παροχή, με οποιονδήποτε τρόπον, 

υπηρεσίας σε τρίτο με αμοιβή, καθώς επίσης και η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. 

  2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται: α) να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας ή μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, β) να ορίζονται ως διαιτητές ή επιδιαιτητές σε εθνικές ή διεθνείς διαιτησίες, 

κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 882Α του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας για την υποχρέωση καταβολής ποσοστού από τις αμοιβές των διαιτητών στον ειδικό 

λογαριασμό του ΝΣΚ εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις ορισμού λειτουργών του ΝΣΚ ως διαιτητών, 

σε εθνικές, διεθνείς ή ad hoc διαιτησίες, γ) να μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή 

σε διοικητικά συμβούλια δημόσιων φορέων, όταν αυτό προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Ο ορισμός 

γίνεται ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας ή του φορέα και πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, 

ενώ, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συμβουλίου, 

της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας ή του δημόσιου φορέα. 

  3. Όπου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2993/2002 (Α΄ 58) ή άλλων διατάξεων, 

προβλέπεται η συμμετοχή λειτουργού του ΝΣΚ σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ο λειτουργός 

μπορεί να αντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή του γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, από 

συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό ή συνταξιούχο λειτουργό του ΝΣΚ ή δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ 

Α΄ βαθμού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμού με εικοσαετή συνολική υπηρεσία, που ορίζεται από το 

όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή από δικηγόρο με δεκαπενταετή 

τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού 

συλλόγου. 

  4. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται σε Υπουργεία η συγκρότηση επιτροπών ή 

άλλων συλλογικών οργάνων με νομοπαρασκευαστικές αρμοδιότητες, σε αυτές συμμετέχει υποχρεωτικά 

και λειτουργός του ΝΣΚ, με τον βαθμό τουλάχιστον του Παρέδρου, που υπηρετεί στο ίδιο Υπουργείο, με 

αναπληρωτή του άλλον λειτουργό του ΝΣΚ, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, ύστερα από 

αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.  

  5. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που μετέχουν, με βάση ειδικές διατάξεις, σε συμβούλια ή επιτροπές ή άλλα 

συλλογικά όργανα της διοίκησης, προηγούνται των λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων που συμμετέχουν 

σε αυτά, εκτός από τους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς 

Γραμματείς Υπουργείων και τους ανώτερους ή αντίστοιχου βαθμού δικαστικούς λειτουργούς. 
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  6. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, που ορίζονται ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δευτεροβάθμιου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα με την άσκηση των κύριων 

καθηκόντων τους ως λειτουργοί του ΝΣΚ. 

  7. Ειδικές διατάξεις με βάση τις οποίες προβλέπεται ή επιτρέπεται η επιλογή λειτουργών του ΝΣΚ σε 

οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε καθεστώς στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ανεξάρτητη Αρχή δεν 

θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος.  

                       

Άρθρο 55 

Εντοπιότητα - Σύγκρουση συμφερόντων 

 

  1. Κωλύματα εντοπιότητας, που θεσπίζονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχουν 

εφαρμογή στους λειτουργούς του ΝΣΚ. 

  2. Δεν επιτρέπεται στους λειτουργούς του ΝΣΚ να παρίστανται ως εκπρόσωποι του Δημοσίου, των 

Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΑΕΙ σε δίκες στις οποίες μετέχουν, ως διάδικοι ή με οποιαδήποτε άλλη 

ιδιότητα, οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους, οι συμβίοι τους κατά την έννοια του άρθρου 1 του                                                           

ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια 

μέχρι και τέταρτου βαθμού. Στην περίπτωση αυτή, ο λειτουργός οφείλει να θέσει το ζήτημα στον 

Προϊστάμενο του Γραφείου που υπηρετεί και αν αυτός δεν υπάρχει ή είναι ο ίδιος Προϊστάμενος, στον 

Πρόεδρο του ΝΣΚ, προκειμένου να λάβει, κατά την κρίση του, τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άρση της 

σύγκρουσης. Το αυτό ισχύει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ασκεί ο λειτουργός του ΝΣΚ, τόσο στο 

πλαίσιο άσκησης των κυρίων καθηκόντων του, όσο και κατά τη συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα ή 

επιτροπές, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους. 

 

Άρθρο 56 

Δωσιδικία 

 

  Οι λειτουργοί του ΝΣΚ υπάγονται στην ειδική δωσιδικία της περ. 6 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας και εφαρμόζονται αναλογικά και γι’ αυτούς τα άρθρα 28 και 43 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας.  

 

Άρθρο 57 

Νομική υπεράσπιση λειτουργών του ΝΣΚ 

 

  1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν έχουν αστική ή άλλη ευθύνη έναντι 

οποιουδήποτε τρίτου για γνώμη ή εισήγηση που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά την 

άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους ή κατά τη συμμετοχή τους σε όργανα, συμβούλια ή επιτροπές του 

άρθρου 54, εφόσον δεν πράττουν με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο 

περιουσιακό όφελος.  

  2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή τους, οι λειτουργοί του ΝΣΚ, 

σε ενεργό υπηρεσία ή συνταξιούχοι, που εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται, για πράξεις ή παραλείψεις 

κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ενώπιον 

των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσης άλλων δικαστηρίων, μπορούν να εκπροσωπούνται από 

λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η εκπροσώπηση από λειτουργό του ΝΣΚ δεν αποκλείει 

την εκπροσώπησή τους από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
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  3. Στην περίπτωση που οι λειτουργοί του ΝΣΚ εκπροσωπούνται στις αναφερόμενες στην παρ. 2 

υποθέσεις από ιδιώτη δικηγόρο και όχι από λειτουργό του ΝΣΚ, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου του 

ΝΣΚ, να καταβάλλονται από το ΝΣΚ, τα έξοδα στα οποία αυτοί υποβάλλονται μέχρι την αμετάκλητη 

εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. Στις παραπάνω δίκες, καθώς και σε εκείνες στις οποίες οι λειτουργοί 

του ΝΣΚ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή έχουν ως 

αφορμή αυτά ή συνδέονται με την ιδιότητά τους, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

ατελειών του ΝΣΚ. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ το αίτημα για καταβολή 

των εξόδων κατά τη διάρκεια της δίκης, τα παραπάνω έξοδα καταβάλλονται υποχρεωτικά εκ των υστέρων, 

εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, με την οποία οι λειτουργοί του ΝΣΚ 

κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου 

παύει οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον τους ή θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Για όσους συμμετέχουν 

στην ποινική δίκη για υποστήριξη της κατηγορίας απαιτείται να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήματος κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών ή λόγω της ιδιότητάς τους. Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η 

έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η αγωγή που ασκήθηκε εναντίον 

τους. 

  4. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΣΚ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές 

πιστώσεις. Η καταβολή των παραπάνω δαπανών γίνεται εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. 

Το αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής 

πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων 

αυτού. 

  5. Εάν οι λειτουργοί του ΝΣΚ καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους 

για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ή απορριφθεί 

αμετάκλητα αγωγή ή η παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας που άσκησαν για αδικήματα και 

πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ 

αφορμής αυτών ή λόγω της ιδιότητάς τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τις παραπάνω δαπάνες. Το ίδιο 

ισχύει και στην περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η παράσταση για υποστήριξη της 

κατηγορίας. 

 

Άρθρο 58 

Συμμετοχή σε Ταμεία 

 

  Οι λειτουργοί του ΝΣΚ μετέχουν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με 

τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς των αντίστοιχων βαθμών. 

 

Άρθρο 59 

Ατομικοί φάκελοι - Μητρώο 

 

  1. Για κάθε λειτουργό του ΝΣΚ τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία ατομικός φάκελος, σε ηλεκτρονική ή 

σε φυσική μορφή, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον 

διορισμό και στην προσωπική και υπηρεσιακή του κατάσταση, οι εκθέσεις των επιθεωρητών, οι 

πειθαρχικές και ποινικές διώξεις και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με αυτές. Σε κάθε ατομικό 

φάκελο περιέχεται και κατάσταση στην οποία αναγράφονται περιληπτικά η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, 

η οικογενειακή κατάσταση, τα προσόντα, τα στοιχεία του διορισμού, οι μεταβολές της υπηρεσιακής 
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κατάστασης, οι πειθαρχικές ποινές και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στην υπηρεσιακή τους 

δραστηριότητα. 

  2. Επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου, εκτός από τον ίδιο τον λειτουργό, ο Υπουργός 

Οικονομικών, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και, στο πλαίσιο εξέτασης υπόθεσης που αφορά στον συγκεκριμένο 

λειτουργό, τα μέλη του οικείου υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, οι οριζόμενοι εισηγητές στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οι πειθαρχικοί ανακριτές, οι διενεργούντες Ένορκη Διοικητική Εξέταση και οι 

επιθεωρητές. Δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση στοιχείων του φακέλου σε άλλα πρόσωπα. 

  3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους 

ατομικούς φακέλους και στο μητρώο και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την τήρησή τους. 

 

Άρθρο 60 

Μισθός 

 

  1. Η αξίωση του λειτουργού του ΝΣΚ για λήψη του μισθού του αρχίζει: α) σε περίπτωση διορισμού ή 

αναδιορισμού ή επανόδου στα καθήκοντά του από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας, από 

την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, σύμφωνα με την οικεία έκθεση εμφάνισης, β) σε 

περίπτωση προαγωγής του, από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

  2. Δεν οφείλεται μισθός για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο λειτουργός του ΝΣΚ, με υπαιτιότητά 

του, δεν παρέχει υπηρεσία. Ως μη παροχή υπηρεσίας νοείται και η κατά την κρίση του Προέδρου του ΝΣΚ, 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση απάντησης σε ερωτήματα, η μη συμμετοχή του λειτουργού σε συλλογικά 

όργανα του ΝΣΚ ή η αδικαιολόγητη μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση υπηρεσίας που του ανατέθηκε. 

  3. Στην περίπτωση της παρ. 2, πέρα από την τυχόν πειθαρχική ευθύνη του λειτουργού, ο μισθός 

περικόπτεται με πράξη του Προέδρου του ΝΣΚ. Ο Πρόεδρος, πριν προβεί στην έκδοση της πράξης, καλεί 

τον λειτουργό του ΝΣΚ να εκφράσει γραπτά τις απόψεις του, ενώ μπορεί να τάσσει σε αυτόν προθεσμία 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την περαίωση της εκκρεμότητας. Η πράξη περικοπής τίθεται στον 

ατομικό φάκελο του λειτουργού του ΝΣΚ και συνεκτιμάται για την προαγωγή του. 

  4. Κατά της πράξης περικοπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ηλεκτρονική επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο λειτουργό, χωρίς να 

αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεσή της. Το Συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα και, αν κάνει 

δεκτή την προσφυγή, εξαφανίζει την πράξη περικοπής και η πράξη αυτή αφαιρείται από τον ατομικό 

φάκελο του λειτουργού και δεν λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή του, ενώ διατάσσεται η απόδοση 

του μισθού που περικόπηκε.  

  5. Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας οριστικής παύσης του λειτουργού του ΝΣΚ, λόγω σωματικής ή 

πνευματικής ανικανότητας, καταβάλλεται ο μισθός ενέργειας ή διαθεσιμότητας, ως τη λύση της 

υπηρεσιακής σχέσης, όχι όμως πέρα από έξι (6) μήνες από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της 

διαθεσιμότητας, εντός της οποίας το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τη σχετική 

διαδικασία.  

  6. Για τη μετακίνηση των λειτουργών του ΝΣΚ προς εκτέλεση υπηρεσίας, καταβάλλονται οδοιπορικά 

έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, που εκκαθαρίζονται με απόφαση του Προέδρου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

  7. Η αξίωση καταβολής του μισθού παύει από τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΔΕΙΕΣ 

 

Άρθρο 61 

Δικαστικές διακοπές -  Άδειες 

 

  1. Κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών, οι λειτουργοί του ΝΣΚ απολαύουν διακοπές, που 

καθορίζονται χρονικά με πράξη της Ολομέλειας του ΝΣΚ που εκδίδεται μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. 

Ο χρόνος των διακοπών λειτουργού του ΝΣΚ, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου, να περιορίζεται, 

διακόπτεται ή μεταβάλλεται, εάν συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες και, ιδίως, όταν 

παρίσταται ανάγκη επείγοντος χειρισμού ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης που δεν μπορεί, κατά την κρίση 

του Προέδρου, να αντιμετωπισθεί από τους ήδη υπηρετούντες λειτουργούς του ΝΣΚ ή πρόκειται περί 

υπόθεσης, που, λόγω του επείγοντος και της σοβαρότητάς της, επιβάλλεται, για την προστασία των 

συμφερόντων του Δημοσίου, να την χειριστεί ο λειτουργός του ΝΣΚ, που έχει αναμειχθεί ήδη στον 

χειρισμό της.  

  2. Κατ’ εξαίρεση, μετά από αίτηση του λειτουργού του ΝΣΚ, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, 

εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, να του χορηγηθεί άδεια: 

α) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, αν έχει δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) μηνών και β) μέχρι έναν 

(1) μήνα, αν έχει δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται, ολόκληρη ή 

τμηματικά, κάθε ημερολογιακό έτος. Δεν χορηγείται η παραπάνω άδεια, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές 

περιστάσεις: α) κατά τους μήνες των δικαστικών διακοπών, καθώς και έναν μήνα πριν και μετά από αυτές, 

β) στον λειτουργό του ΝΣΚ στον οποίο έχει κοινοποιηθεί πράξη μετάθεσης ή προαγωγής ή ο οποίος 

βρίσκεται υπό υπηρεσιακή μετακίνηση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα του θέση. Η έναρξη της 

παραπάνω άδειας μπορεί, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, να αναβάλλεται, να διακόπτεται ή να 

ανακαλείται αν συντρέχει εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

  3. Αν ο λειτουργός υπερβεί αδικαιολόγητα την άδεια που του χορηγήθηκε, στερείται τις αποδοχές του 

για τις αντίστοιχες ημέρες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 60, ανεξάρτητα από την πειθαρχική 

του ευθύνη. 

  4. Στους λειτουργούς του ΝΣΚ μπορεί, ύστερα από αίτησή τους και απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου, να χορηγείται ειδική κανονική άδεια, χωρίς τις αποδοχές της οργανικής θέσης τους και για 

χρονικό διάστημα τριών ετών, προκειμένου να αναλάβουν θέση σε διεθνή όργανα και οργανισμούς, σε 

υπηρεσίες ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

που λειτουργεί στο πλαίσιο αυτής, για παροχή υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση. Με την ίδια διαδικασία, 

η άδεια αυτή μπορεί να παρατείνεται. Ο χρόνος της άδειας θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος 

πραγματικής υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, ο λειτουργός του ΝΣΚ: α) διατηρείται στην 

υπηρεσία, ως υπεράριθμος, β) η θέση του θεωρείται κενή και συμπληρώνεται, γ) υποχρεούται να 

καταβάλει όλες τις κρατήσεις και τις εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση τις αποδοχές που 

αντιστοιχούν κάθε φορά στον βαθμό της οργανικής του θέσης.  
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Άρθρο 62 

Αναρρωτική άδεια -  Άδεια μητρότητας, ανατροφής τέκνου και άδεια πατρότητας -  Περίθαλψη 

 

  1. Στους λειτουργούς του ΝΣΚ που ασθενούν ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης, χορηγείται από τον Πρόεδρο 

αναρρωτική άδεια, με πλήρεις αποδοχές. 

  2. Για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο χορήγησης και τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας, 

καθώς και για τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους 

πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε επαναλαμβανόμενα αιτήματα 

χορήγησης αναρρωτικών αδειών, η άδεια μπορεί να χορηγείται μόνο μετά από θετική γνωμάτευση 

Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται μετά από μελέτη των στοιχείων του ιατρικού φακέλου του 

αιτούντος λειτουργού του ΝΣΚ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά περίπτωση, με απόφαση του Προέδρου του 

ΝΣΚ και αποτελείται από ιατρούς δημόσιου νοσοκομείου, με βαθμό τουλάχιστον Επιμελητή Α΄, που 

προτείνονται με τους αναπληρωματικούς τους, από τον Διοικητή του νοσοκομείου. 

  3. Στις λειτουργούς του ΝΣΚ στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικά υποβοηθούμενης τεκνοποιίας 

του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από 

βεβαίωση ιατρού και του διευθυντή της μονάδας της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). 

  4. Στις λειτουργούς του ΝΣΚ που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Υπαλληλικού Κώδικα, ενώ στους άνδρες λειτουργούς χορηγείται άδεια πατρότητας, κατά τα οριζόμενα 

στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παρ. 15 του άρθρου 122. Στους 

λειτουργούς του ΝΣΚ χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους 

δικαστικούς λειτουργούς.  

  5. Οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς έχουν υποχρέωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, να παρέχουν 

νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και να καταβάλλουν τα έξοδα κηδείας των 

λειτουργών του ΝΣΚ, των συζύγων ή συμβίων αυτών κατά την έννοια του άρθρου 1 του                                                                 

ν. 4356/2015 (A΄ 181) και των τέκνων τους. 

 

Άρθρο 63 

Εκπαιδευτική άδεια  

 

  1. Επιτρέπεται η χορήγηση στους λειτουργούς του ΝΣΚ ετήσιας εκπαιδευτικής άδειας για την 

πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, η διάρκεια της οποίας 

μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος, σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, ιδίως 

αιτιολογημένης ανάγκης συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε κάθε λειτουργό δύναται να 

χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο ΝΣΚ. Εκπαιδευτική 

άδεια δεν χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας. Ο 

περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για εκείνους που λαμβάνουν υποτροφία από εκπαιδευτικό ή 

ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής. 

  2. Ο αριθμός των χορηγούμενων εκπαιδευτικών αδειών ανά έτος, δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3). 

Εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του αριθμού των εκπαιδευτικών αδειών, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, με 

απόφασή του, καθορίζει τους τομείς δικαίου που θα αφορούν οι μεταπτυχιακές σπουδές και τάσσει 

προθεσμία εντός της οποίας οι λειτουργοί θα υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους.  

  3. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από σύμφωνη γνώμη 

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε λειτουργό του ΝΣΚ που αποδεικνύει ότι έχει γίνει δεκτός σε 

αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 
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  4. Ο λειτουργός στον οποίο χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια οφείλει να αναφέρει με δήλωσή του, στη 

Γραμματεία του ΝΣΚ, την ημερομηνία εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσής του, 

καθώς και τη διεύθυνση της διαμονής του. Οφείλει, επίσης, στο τέλος κάθε εξαμήνου, να υποβάλλει στον 

Πρόεδρο του ΝΣΚ λεπτομερή έκθεση για την πορεία της εκπαίδευσής του, με συνημμένα τα σχετικά 

αποδεικτικά. 

  5. Στον λειτουργό του ΝΣΚ που λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια παρέχονται οι αποδοχές της οργανικής του 

θέσης και επιπλέον ποσό ίσο με τον βασικό του μισθό, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, 

κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση που στον λειτουργό έχει χορηγηθεί υποτροφία 

από δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το παραπάνω επιπλέον ποσό 

καταβάλλεται μειωμένο, κατά το ποσό της υποτροφίας. 

  6. Η εκπαιδευτική άδεια ανακαλείται με απόφαση του Προέδρου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου:  

  α) αν ο λειτουργός δεν υποβάλλει έγκαιρα την έκθεση της παρ. 4,  

  β) αν ο λειτουργός δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη επίδοση,  

  γ) αν το επιβάλλουν ανυπέρβλητες υπηρεσιακές ανάγκες και  

  δ) αν ο λειτουργός υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.  

  Η ανακλητική απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διαπίστωση της συνδρομής των 

προϋποθέσεων της ανάκλησης. Σε περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας για κάποιον από τους 

παραπάνω υπό περ. α΄, β΄ και δ΄ λόγους, ο λειτουργός υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή των χρηματικών 

ποσών που έλαβε επιπλέον των τακτικών αποδοχών του και των εξόδων μετάβασης και επιστροφής, το 

δε συνολικά επιστρεπτέο ποσό προσδιορίζεται στην ανακλητική απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 

  7. Ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορούν να αναθέτουν σε λειτουργό που έχει λάβει 

εκπαιδευτική άδεια τη μελέτη ή την έρευνα ζητημάτων που αφορούν στη σχετική με αρμοδιότητες του 

Υπουργείου Οικονομικών ή του ΝΣΚ νομοθεσία, ή άλλων ειδικών θεμάτων. 

  8. Ο λειτουργός του ΝΣΚ που έλαβε εκπαιδευτική άδεια είναι υποχρεωμένος μετά την επιστροφή του να 

υπηρετήσει για χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της αδείας του. Σε περίπτωση παραβίασης της 

υποχρέωσης αυτής, οφείλει να επιστρέψει εντός τριμήνου έντοκα στο Δημόσιο τις επιπλέον αποδοχές 

που έλαβε κατά τον χρόνο της άδειας, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).  

  9. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της εκπαιδευτικής άδειας, ο λειτουργός του ΝΣΚ, πέρα από 

την πειθαρχική ευθύνη, στερείται τις αποδοχές του για τις ημέρες της υπέρβασης κατά τα οριζόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 60. 

  10. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται, μετά από πρόσκληση λειτουργών του ΝΣΚ 

για εκδήλωση ενδιαφέροντος και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να 

αποστέλλονται στην αλλοδαπή λειτουργοί του ΝΣΚ για συμμετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση 

βραχυχρόνιων σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, η απουσία του λειτουργού 

από τα καθήκοντά του, δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ανά έτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ 

 

Άρθρο 64 

Μονιμοποίηση Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων 

 

  1. Οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι μονιμοποιούνται και προάγονται στον βαθμό του Δικαστικού 

Πληρεξούσιου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η 

γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του Υπουργού, μετά τη 

συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Δεν υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο ο/η 

δόκιμος/η έλαβε εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου. Ο 

Πρόεδρος του ΝΣΚ ορίζει Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως εισηγητή, ο οποίος υποβάλλει εισήγηση στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπου λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθεώρησης, η έγγραφη γνώμη του 

Προϊσταμένου των δοκίμων, το ήθος, η επιστημονική κατάρτιση, η φιλοπονία που επέδειξαν, καθώς και 

η ικανότητα και καταλληλότητά τους να ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις 

του λειτουργού του ΝΣΚ.  

  2. Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι ο δόκιμος δεν πρέπει να μονιμοποιηθεί σε Δικαστικό Πληρεξούσιο, λόγω 

υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή έλλειψης ήθους, γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την απόλυσή του από την 

υπηρεσία, για την οποία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

  3. Εφόσον κριθούν ικανοί για την προαγωγή και μονιμοποίησή τους, οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι 

κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά της επιτυχίας τους στον διαγωνισμό. Οι Δόκιμοι Δικαστικοί 

Πληρεξούσιοι, που η δοκιμαστική υπηρεσία τους παρατάθηκε κατά ίσο χρόνο με αυτόν που έλαβαν άδεια, 

σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, κρίνονται αμέσως μετά τη συμπλήρωση της παράτασης και 

εφόσον κριθούν ικανοί για προαγωγή και μονιμοποίηση, κατατάσσονται αναδρομικά σύμφωνα με τη 

σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό. 

  4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, να παρατείνει τη 

δοκιμαστική υπηρεσία Δοκίμου Δικαστικού Πληρεξουσίου, μέχρι και ένα (1) έτος, αν κρίνει ότι δεν είναι 

ικανός να προαχθεί σε Δικαστικό Πληρεξούσιο. Μετά την πάροδο του πρόσθετου χρονικού διαστήματος, 

τηρείται η διαδικασία του δεύτερου έως και τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

αποφασίζει, είτε για τη μονιμοποίηση και προαγωγή του, είτε για την απόλυσή του για την οποία εκδίδεται 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση μονιμοποίησης κατά την παρούσα, η προαγωγή δεν 

έχει αναδρομική ισχύ και η κατάταξη γίνεται μετά τον τελευταίο Δικαστικό Πληρεξούσιο στην επετηρίδα. 

Εφόσον μετά το πρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνονται περισσότεροι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, 

αυτοί κατατάσσονται μετά τον τελευταίο Δικαστικό Πληρεξούσιο της επετηρίδας χωρίς να μεταβάλλεται 

η μεταξύ τους κατάταξη, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό.  
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Άρθρο 65 

Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ     

 

  1. Για την προαγωγή λειτουργού του ΝΣΚ σε ανώτερο βαθμό απαιτούνται: α) η ύπαρξη κενής θέσης στον 

ανώτερο βαθμό, εφόσον οι θέσεις είναι οργανικά διακεκριμένες, β) η συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου 

παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Στον χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας, 

προσωρινής παύσης και αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, για την οποία επιβλήθηκε τελεσίδικα 

πειθαρχική ποινή, γ) η συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για τον ανώτερο βαθμό.  

  2. Σε Πρόεδρο του ΝΣΚ, προάγεται Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος, που έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον 

έτη υπηρεσίας στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου και σε Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, προάγεται ο Νομικός 

Σύμβουλος, που έχει τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου. 

  3. Σε Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, προάγεται Πάρεδρος που έχει έξι (6) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας 

στον βαθμό αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του 

Κράτους, είναι ο λειτουργός να έχει υπηρετήσει στον βαθμό του Παρέδρου σε υπηρεσιακή μονάδα της 

Αθήνας ή του Πειραιά για τουλάχιστον δυο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού 

ερωτήματος και δύο (2) τουλάχιστον έτη στην επαρχία, σε οποιονδήποτε βαθμό.  

  4. Σε Πάρεδρο του ΝΣΚ, προάγεται Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄, που έχει πέντε (5) τουλάχιστον έτη 

υπηρεσίας στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α΄.  

  5. Σε Δικαστικό Πληρεξούσιο Α΄, προάγεται Δικαστικός Πληρεξούσιος που έχει επτά (7) έτη συνολικής 

υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του Δοκίμου Δικαστικού Πληρεξούσιου. 

  6. Η προαγωγή στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων πραγματοποιείται με προεδρικό 

διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο, ύστερα από 

εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, επιλέγει τους προακτέους, μεταξύ εκείνων που έχουν τα νόμιμα 

προσόντα.  

  7. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ, μέχρι και τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, 

πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνωμοδότηση του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από 

την κένωση της θέσης και η προαγωγή ανατρέχει στη λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας, εκτός αν η 

προαγωγή συντελεστεί νωρίτερα. 

  8. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους γίνεται κατ` 

απόλυτη εκλογή. Κρίνονται ως κατ` απόλυτη εκλογή προακτέοι, μεταξύ εκείνων, που έχουν τα τυπικά 

προσόντα, τα μέλη που συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθμό τα προσόντα:  

  α) ήθους και κοινωνικής παράστασης,  

  β) σθένους και υπηρεσιακής συμπεριφοράς,  

  γ) επιστημονικής κατάρτισης,  

  δ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των 

εισηγήσεων και των δικογράφων,  

  ε) επιμέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,  

  στ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων και ικανότητας ανταπόκρισης και 

προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα.  

  Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και σύγκριση μεταξύ τους, συνεκτιμώμενης της εξοικείωσης 

και της ευχέρειας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επιλέγονται οι λειτουργοί που 

προάγονται για την κάλυψη των κενών θέσεων των Νομικών Συμβούλων του Κράτους. 
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  9. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του Παρέδρου γίνεται κατ` εκλογή μεταξύ όσων 

συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα με βάση:  

  α) το ήθος και την κοινωνική παράσταση,  

  β) το σθένος και την υπηρεσιακή συμπεριφορά,  

  γ) την επιστημονική κατάρτιση,  

  δ) την κρίση, αντίληψη και ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητα στη διατύπωση των 

εισηγήσεων και των δικογράφων,  

  ε) την επιμέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση,  

  στ) την ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και 

προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα Για την προαγωγή συνεκτιμάται η πολύ καλή 

εξοικείωση και ευχέρεια των υποψηφίων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

10. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α΄, γίνεται κατ’ 

εκλογή μεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα με βάση:  

  α) το ήθος και την κοινωνική παράσταση,  

  β) το σθένος και την υπηρεσιακή συμπεριφορά,  

  γ) την επιστημονική κατάρτιση,  

  δ) την κρίση, αντίληψη και ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητα στη διατύπωση των 

εισηγήσεων και των δικογράφων,  

  ε) την επιμέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση,  

  στ) την ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και 

προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα.  

  Είναι δυνατή η προαγωγή στον παραπάνω βαθμό και όταν ο κρινόμενος αξιολογείται σε ένα μόνο από 

τα παραπάνω κριτήρια από (β) έως (στ), με βαθμό καλό. Για την προαγωγή συνεκτιμάται η πολύ καλή 

εξοικείωση και ευχέρεια των υποψηφίων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

  11. Για την εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων των κρινόμενων, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις 

επιθεώρησης, οι ατομικοί φάκελοι, οι περικοπές μισθού των παρ. 2 και 3 του άρθρου 60 και κάθε άλλο 

πρόσφορο στοιχείο.  

  12. Μη προακτέος κρίνεται ο λειτουργός στον οποίο έχουν επιβληθεί τελεσίδικα τουλάχιστον δυο (2) 

πειθαρχικές ποινές των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 84 την τελευταία πενταετία.  

  13. Μετά τη δημοσίευση της πράξης προαγωγής τους και μέχρι την τοποθέτησή τους, οι λειτουργοί του 

ΝΣΚ ασκούν τα καθήκοντα της θέσης και του προηγούμενου βαθμού τους. 

 

Άρθρο 66 

Αποχή από προαγωγή 

 

  Εφόσον εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη κατά του κρινόμενου για προαγωγή Δόκιμου Δικαστικού 

Πληρεξουσίου, Δικαστικού Πληρεξουσίου, Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ και Παρέδρου ΝΣΚ και μέχρι την 

έκδοση τελεσίδικης απόφασης για τη δίωξη αυτή, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο απέχει από την κρίση. Αν ο 

διωκόμενος απαλλαγεί τελεσίδικα, το Συμβούλιο, εφόσον τον κρίνει προακτέο, τον προάγει αναδρομικά 

και τον αποκαθιστά στη σειρά αρχαιότητάς του. Αν δεν υπάρχει κενή θέση στον βαθμό που προάγεται, 

παραμένει υπεράριθμος και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του βαθμού αυτού που θα κενωθεί.      
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Άρθρο 67 

Προσφυγή για παράλειψη από προαγωγή 

 

  1. Το πρακτικό γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για μη προαγωγή Δόκιμου Δικαστικού 

Πληρεξουσίου ή Δικαστικού Πληρεξούσιου ή Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ ή Παρέδρου στον επόμενο 

βαθμό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να καταθέσει προσφυγή στην Πλήρη 

Ολομέλεια, μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ, η 

δε προθεσμία άσκησής της, καθώς και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την ολοκλήρωση της διοικητικής 

διαδικασίας και την έκδοση της απόφασης για προαγωγή, κατά το μέρος που θίγεται η σειρά αρχαιότητας 

αυτού που παραλείφθηκε. 

  2. Κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια καλείται ο προσφεύγων για ακρόαση και παροχή διευκρινίσεων. 

  3. Τα μέλη και ο εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που εξέδωσε τη γνωμοδότηση που 

προσβλήθηκε, καθώς και όσοι άσκησαν καθήκοντα επιθεωρητών ή προϊσταμένου του προσφεύγοντος, 

δεν κωλύονται να συμμετάσχουν, για τον λόγο αυτό, στην Ολομέλεια. 

  4. Εφόσον γίνει δεκτή η προσφυγή, η Πλήρης Ολομέλεια ακυρώνει ή μεταρρυθμίζει το πρακτικό 

γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβούλιου και ακολουθείται η περαιτέρω διοικητική διαδικασία.     

                      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

Άρθρο 68 

Τοποθετήσεις -  Μεταθέσεις -  Μετακινήσεις 

 

  1. Οι τοποθετήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ που διορίζονται ή προάγονται διενεργούνται με απόφαση 

του Προέδρου. 

  2. Οι μετακινήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ από μία υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ σε άλλη, εντός της 

Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διενεργούνται με απόφαση του 

Προέδρου του ΝΣΚ.  

  3. Οι μεταθέσεις των λειτουργών του ΝΣΚ, διενεργούνται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ 

μετατίθενται: α) Με αίτησή τους και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, β) χωρίς αίτησή τους, 

εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες και γ) όταν από την συμπεριφορά του λειτουργού του ΝΣΚ ή 

τον τρόπον εκτέλεσης των καθηκόντων του, προκαλούνται προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή 

λειτουργία της υπηρεσίας. 

  4. Μετάθεση λειτουργού, χωρίς αίτησή του, γίνεται μόνο με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του οικείου 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά της οποίας ασκείται αίτηση ανάκλησης ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ, 

για σπουδαίο λόγο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την τηλεφωνική ή μέσω της προσωπικής υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ειδοποίηση 

του μετατιθέμενου, στην οποία προβαίνει ο Γραμματέας του ΝΣΚ. Αν η μετάθεση γίνεται για λόγους που 

αφορούν στην περ. γ΄ της παρ. 3, απαιτείται να έχει προηγηθεί έγγραφη κλήση του σε ακρόαση ενώπιον 

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

  5. Κριτήρια μετάθεσης αποτελούν κατά σειρά, οι υπηρεσιακές ανάγκες, η αρχαιότητα, με προτίμηση 

μετάθεσης του νεότερου έναντι του αρχαιότερου, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε περιφερειακή 

μονάδα, η τυχόν αίτηση προτίμησης ή αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης και η ατομική και οικογενειακή 

κατάσταση του λειτουργού. 
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  6. Για τις τακτικές μεταθέσεις, που υλοποιούνται στην έναρξη του δικαστικού έτους, οι λειτουργοί 

καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία ΝΣΚ, μέχρι τις 15 Μαρτίου, αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος μετάθεσης. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, ανακοινώνονται στους λειτουργούς του ΝΣΚ τα 

πιθανά προς κάλυψη κενά σε υπηρεσιακές μονάδες εκτός Αθηνών και Πειραιά και μέχρι τις 15 Απριλίου 

υποβάλλονται οι αιτήσεις μετάθεσης. Για τις έκτακτες μεταθέσεις, ανακοινώνεται σε όλους τους 

λειτουργούς του ΝΣΚ, μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κενή θέση που πρόκειται να 

καλυφθεί και δίνεται σύντομη προθεσμία υποβολής αίτησης προτίμησης.  

  7. Δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητης Αρχής ή ΟΤΑ, σύζυγος ή συμβίος/α κατά την 

έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

μετατίθεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από αίτησή του στην περιφέρεια του 

Γραφείου όπου υπηρετεί ο σύζυγός του ή ο συμβίος ή η συμβία του κατά την έννοια του άρθρου 1 του                        

ν. 4356/2015, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.  

 

Άρθρο 69 

Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή 

 

  Η μετάβαση εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή λειτουργού του ΝΣΚ για αντιμετώπιση υπηρεσιακής ανάγκης 

μέχρι δέκα (10) ημέρες τον μήνα, γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και άνω των δέκα (10) 

ημερών τον μήνα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του Προέδρου ή Διοικητή Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Ανεξάρτητης Αρχής, των οποίων το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής.  

 

Άρθρο 70 

Αποσπάσεις 

 

  1. Επιτρέπεται η απόσπαση λειτουργών του ΝΣΚ από μία υπηρεσιακή μονάδα σε άλλη, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Προέδρου, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση σοβαρής 

και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί η απόσπαση να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες. 

  2. Κατά της απόφασης απόσπασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε 

προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, αίτηση ανάκλησης στον Πρόεδρο του 

ΝΣΚ για σπουδαίο λόγο που αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για την αίτηση, αποφασίζουν εντός 

τριημέρου ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και οι δύο (2) αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ ως συλλογικό όργανο. 

  3. Νέα απόσπαση του ίδιου λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν περάσουν τρία (3) χρόνια από την πρώτη, 

ανεξάρτητα από τον βαθμό που είχε όταν αποσπάστηκε. 

  4. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της απόσπασης, ο λειτουργός του ΝΣΚ επανέρχεται αυτοδίκαια και 

υποχρεωτικά στη θέση του. 

  5. Λειτουργοί του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄, μπορούν να αποσπώνται σε 

Υπουργείο για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου 

κατά περίπτωση Υπουργού και μετά από γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, κατά παρέκκλιση γενικών και 

ειδικών διατάξεων για τις αποσπάσεις που ισχύουν κάθε φορά. Η απόσπαση δεν μπορεί να υπερβεί τα 

δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη διετία.  

  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση λειτουργών του ΝΣΚ, με βαθμό 

τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ για την ανάληψη καθηκόντων στις Μόνιμες Ελληνικές 
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Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε όργανα, οργανισμούς, 

μονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και οποιουδήποτε άλλου 

διεθνούς οργάνου ή οργανισμού. Ο χρόνος της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη διετία. Σε κάθε 

περίπτωση, η απόσπαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) 

έτη στο σύνολο του υπηρεσιακού βίου του λειτουργού του ΝΣΚ και μπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε 

πριν από τη λήξη της για σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες ή για λόγους που ανάγονται σε πλημμελή άσκηση 

των καθηκόντων του αποσπασθέντος. 

  7. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια και δεν 

επηρεάζει δυσμενώς την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των λειτουργών. 

 

Άρθρο 71 

Εμφάνιση 

 

  1. Λειτουργοί του ΝΣΚ που τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται ή επανέρχονται στην Υπηρεσία, 

οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου ή τη λήξη της 

απόσπασής τους να βρίσκονται στη θέση τους. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, έχει δικαίωμα να συντέμνει την 

προθεσμία αυτή στις πέντε (5) ημέρες. Για την εμφάνιση συντάσσεται έκθεση από το Γραφείο όπου 

παρουσιάζεται ο λειτουργός του ΝΣΚ, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία 

του ΝΣΚ. 

  2. Αν ο λειτουργός του ΝΣΚ δεν εμφανιστεί στη θέση του αδικαιολόγητα, μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, 

στερείται τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ημέρες απουσίας του, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του 

ευθύνη, με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 60. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΓΙΑ 

 

Άρθρο 72 

Διαθεσιμότητα 

 

  1. Λειτουργός του ΝΣΚ που έχει τρία (3) έτη τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία τίθεται, 

αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του, σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, όταν αυτή παρατείνεται πέρα από τον 

μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας που ισχύει για τους διοικητικούς υπαλλήλους, εφόσον κρίνεται από 

την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ιάσιμη. Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής 

άδειας και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος και για τα δυσίατα νοσήματα τα δύο (2) έτη. 

  2. Η θέση σε διαθεσιμότητα και η επάνοδος στην υπηρεσία γίνονται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ 

που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

  3. Κατά το τελευταίο δίμηνο, πριν από τη λήξη του ανώτατου ορίου διαθεσιμότητας, η αρμόδια κατά τις 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα Επιτροπή υποχρεούται, ύστερα από ερώτημα του Προέδρου του ΝΣΚ, 

να γνωμοδοτήσει για την ικανότητα του λειτουργού του ΝΣΚ να επανέλθει αμέσως στα καθήκοντά του. Αν 

η Επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο λειτουργός του ΝΣΚ απολύεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 

103. 

  4. Λειτουργός του ΝΣΚ μπορεί να παραπεμφθεί για εξέταση στην αρμόδια υγειονομική Επιτροπή, ύστερα 

από αίτησή του ή αυτεπάγγελτα και πριν από τον χρόνο λήξης της διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, 
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αν η Επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά σχετικά με την ικανότητα του λειτουργού του ΝΣΚ να επανέλθει 

αμέσως στα καθήκοντά του, αυτός απολύεται υποχρεωτικά με τη λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας. 

  5. Στον λειτουργό του ΝΣΚ που τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, καταβάλλονται τα τρία τέταρτα 

(3/4) του συνόλου των αποδοχών του. Ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική 

εξέλιξη.  

 

Άρθρο 73 

Αργία 

 

  1. Λειτουργός του ΝΣΚ που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία με ένταλμα προσωρινής κράτησης, 

με βούλευμα ή με δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε προσωρινά από τις φυλακές, τίθεται 

αυτοδίκαια σε κατάσταση αργίας και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών. 

Αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία. 

  2. Ο λειτουργός του ΝΣΚ μπορεί να τεθεί σε προσωρινή αργία, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μέχρι και τον βαθμό του Νομικού 

Συμβούλου του Κράτους ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου για βαθμό ανώτερο του Νομικού Συμβούλου του 

Κράτους, αν εκκρεμεί εναντίον του ποινική δίωξη για έγκλημα που μπορεί να επισύρει την οριστική παύση 

ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Για τη λήξη 

της προσωρινής αργίας εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση του 

παραπάνω Συμβουλίου. 

  3. Η προσωρινή αργία της παρ. 2 αρχίζει ή λήγει από την ηλεκτρονική επίδοση στον ενδιαφερόμενο της 

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.  

  4. Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης για τη λήξη της αργίας, αν εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική 

δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο ευρισκόμενος σε αργία επανέρχεται αυτοδίκαια. Επίσης επανέρχεται αυτοδίκαια 

στην υπηρεσία, αν καταδικάστηκε αμετάκλητα για έγκλημα ή τιμωρήθηκε τελεσίδικα για πειθαρχικό 

παράπτωμα που δεν συνεπάγονται την οριστική παύση από την υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές 

εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

  5. Στον λειτουργό που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του και ο χρόνος 

αργίας δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Το υπόλοιπο μισό των αποδοχών του 

αποδίδεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά την παρ. 2, Συμβουλίου, αν ο λειτουργός απαλλαγεί 

αμετάκλητα από την κατηγορία, ενώ είναι δυνατόν να του αποδοθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

ίδιου Συμβουλίου, αν καταδικαστεί για έγκλημα ή τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν 

συνεπάγεται την οριστική παύση. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής 

παύσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως 

αχρεωστήτως καταβληθείσες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ 

 

Άρθρο 74 

Σύνθεση και στόχοι Γραφείου Επιθεώρησης 

 

  1. Η επιθεώρηση των Γραφείων και των λειτουργών του ΝΣΚ ενεργείται από το Γραφείο Επιθεώρησης 

του άρθρου 18. Το Γραφείο Επιθεώρησης στελεχώνεται από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, ως Προϊστάμενο με αναπληρωτή του ομοιόβαθμο λειτουργό του ΝΣΚ και από 

τρεις (3) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται για τριετή θητεία, με απόφαση του 

Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από γνώμη της Πλήρους Ολομέλειας. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, τα 

τακτικά μέλη του Γραφείου μπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να απαλλαχθούν από κάθε άλλη 

υπηρεσία, εκτός από τη συμμετοχή τους στα Τμήματα και στην Ολομέλεια του ΝΣΚ. 

  2. Αποστολή του Γραφείου Επιθεώρησης είναι η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των 

λειτουργών και η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης 

και αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού. 

  3. Το Γραφείο Επιθεώρησης:  

  α) ελέγχει την υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που τίθενται ανά έτος ή ανά διετία από 

τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, με σχετική απόφασή του,  

  β) παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών μονάδων, των λειτουργών του ΝΣΚ και 

των εξωτερικών συνεργατών του,  

  γ) τηρεί στοιχεία για τον αριθμό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων 

που χειρίζεται το ΝΣΚ,  

  δ) διενεργεί, μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και για το επιθεωρούμενο διάστημα 

που ορίζεται από αυτήν, επιθεώρηση των Παρέδρων, των Δικαστικών Πληρεξουσίων Α΄, των Δικαστικών 

Πληρεξουσίων και των Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις 

επιθεώρησης. 

 

Άρθρο 75 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης 

 

  Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεώρησης: 

  α) Διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του Γραφείου και καθοδηγεί τα μέλη και το διοικητικό 

προσωπικό του για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους,  

  β) καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, στις αρχές κάθε έτους, τον ετήσιο προγραμματισμό 

του έργου του Γραφείου,  

  γ) εποπτεύει την υλοποίηση του έργου του Γραφείου, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό και 

υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ σύντομη ενημερωτική έκθεση στις 31 Δεκεμβρίου και 30 Ιουνίου κάθε 

δικαστικού έτους, για την πορεία του έργου του Γραφείου και ιδίως για τον αριθμό των λειτουργών του 

ΝΣΚ που έχουν επιθεωρηθεί,  

  δ) συντάσσει από κοινού με τους Επιθεωρητές και υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ τον Ιανουάριο κάθε 

έτους, αναλυτική έκθεση για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του έργου όσων υπηρεσιακών 

μονάδων του ΝΣΚ ελέγχθηκαν, μαζί με προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι 

οποίες ενσωματώνονται στην Ετήσια Έκθεση του άρθρου 120,  

  ε) διενεργεί την επιθεώρηση των Παρέδρων του ΝΣΚ που του ανατίθεται με την αναφερόμενη στην περ. 
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δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 74, απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 

78,  

  στ) εκδίδει τις αναγκαίες εντολές επιθεώρησης για τους Επιθεωρητές και κατανέμει ισομερώς τους 

Παρέδρους του ΝΣΚ και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους που αυτοί θα επιθεωρήσουν, κατά τα 

αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 78, έτσι ώστε να ανατίθεται σε κάθε Επιθεωρητή ίσος αριθμός 

επιθεωρούμενων και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, των λειτουργών, με τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας,  

  ζ) αξιολογεί το έργο των Επιθεωρητών και συντάσσει σχετικές εκθέσεις,  

  η) αξιολογεί μαζί με τους Επιθεωρητές τις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ που εδρεύουν στην Περιφέρεια 

Αττικής και το ΓΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας-Θράκης) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 77 και οποιαδήποτε άλλη μονάδα κριθεί αναγκαίο από τον ίδιο ή από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,  

  θ) εκδίδει εντολές ελέγχου των φακέλων που χειρίζονται οι εξωτερικοί συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, 

μετά από απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,  

  ι) θεωρεί τις Εκθέσεις Επιθεώρησης, τις υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και επιμελείται για την 

κοινοποίησή τους,  

  ια) συντάσσει ειδική έκθεση σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί υπηρεσιακή 

ανεπάρκεια του λειτουργού του ΝΣΚ, την οποία υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, προκειμένου να 

κινηθεί η διαδικασία της οριστικής παύσης του,  

  ιβ) αντιμετωπίζει μαζί με τους Επιθεωρητές όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την επιθεώρηση, 

καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του Γραφείου. 

 

Άρθρο 76 

Αρμοδιότητες Επιθεωρητών 

 

  Οι Επιθεωρητές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους: 

  α) επιθεωρούν τους λειτουργούς του ΝΣΚ, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην περ. δ΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 74, απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,  

  β) εισηγούνται, αν συντρέχει περίπτωση, την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά οποιουδήποτε 

επιθεωρούμενου,  

  γ) αξιολογούν, με την επιφύλαξη της περ. η΄ του άρθρου 75, όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, πλην 

της Κεντρικής του Υπηρεσίας και 

  δ) ελέγχουν τους φακέλους που χειρίζονται οι εξωτερικοί συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, ύστερα από 

έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης. 

 

Άρθρο 77 

Αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων 

 

  1. Κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, που γίνεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατά 

τη διάρκεια της τριετούς θητείας των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης, εξετάζονται, ιδίως, ο τρόπος με 

τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία στην αξιολογούμενη υπηρεσιακή μονάδα, το έργο που έχει εκτελεστεί 

κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα, η ενημερότητα της υπηρεσιακής μονάδας στη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων, η ορθολογική στελέχωσή της σε κύριο προσωπικό, η ισομερής και δίκαιη κατανομή των 

υποθέσεων στους υπηρετούντες σε αυτήν και οι λόγοι απόκλισης ως προς τη χρέωση, η καταλληλότητα 

των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η επαρκής γραμματειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη του 

Γραφείου. 
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  2. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων, αφού ενημερωθούν έγκαιρα από το Γραφείο 

Επιθεώρησης για τον χρόνο διεξαγωγής της αξιολόγησης, συγκεντρώνουν και παρέχουν στους 

Επιθεωρητές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση. Κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιακών 

μονάδων, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη των μελών του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτές, η 

οποία διατυπώνεται με προσωπική και κατ’ ιδίαν επικοινωνία καθενός από αυτά, με το μέλος του 

Γραφείου Επιθεώρησης το οποίο διενεργεί την επιθεώρηση.  

  3. Για τη λειτουργία της αξιολογούμενης υπηρεσιακής μονάδας, συντάσσεται από το Γραφείο 

Επιθεώρησης έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται οι απόψεις των υπηρετούντων λειτουργών, η 

αξιολόγησή τους και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της. 

  4. Η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής διενεργείται από 

τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης και δυο (2) τουλάχιστον Επιθεωρητές, όταν σε αυτές 

προΐσταται Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ, ενώ η αξιολόγηση των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων διενεργείται 

από δύο (2) Επιθεωρητές.        

                 

Άρθρο 78 

Επιθεώρηση λειτουργών ΝΣΚ 

 

  1. Η επιθεώρηση των Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, των Δικαστικών Πληρεξουσίων και των 

Δικαστικών Πληρεξουσίων Α' διενεργείται από τους Επιθεωρητές, σε ομάδες, ανάλογα με τον βαθμό τους 

και ειδικότερα: α) Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι για τον απαιτούμενο μέχρι τη μονιμοποίησή τους 

χρόνο, β) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, γ) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α΄. Η ειδικότερη, ισομερής κατανομή 

μεταξύ των Επιθεωρητών γίνεται με πράξη του Προϊσταμένου του Γραφείου, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην περ. στ΄ του άρθρου 75. 

  2. Η επιθεώρηση των πρώτων σαράντα (40) Παρέδρων στην επετηρίδα διενεργείται από τον 

Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης. Στα λοιπά μέλη του Γραφείου, κατανέμεται με πράξη του 

Προϊσταμένου, ίσος αριθμός των λοιπών Παρέδρων για επιθεώρηση. 

  3. Δεν επιτρέπεται η επιθεώρηση λειτουργού του ΝΣΚ που είναι σύζυγος ή συμβίος ή συμβία κατά την 

έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (A΄ 181) ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή 

απεριόριστα και πλάγια έως και τον τέταρτο βαθμό ή έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα 

με τον Επιθεωρητή. Στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεώρησης αναθέτει την 

επιθεώρηση του λειτουργού αυτού σε άλλον Επιθεωρητή, τηρουμένου του τελευταίου εδαφίου της                       

παρ. 1 ή στην περίπτωση που η απαγόρευση αφορά στον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης, ο 

Πρόεδρος του ΝΣΚ αναθέτει την επιθεώρηση στον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Γραφείου. Σε κάθε 

περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α΄ 45)]. 

  4. Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής ήταν και προϊστάμενος του επιθεωρούμενου λειτουργού ΝΣΚ κατά 

το επιθεωρούμενο διάστημα, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεώρησης αναθέτει την επιθεώρηση του 

λειτουργού αυτού σε άλλον Επιθεωρητή και εάν ο επιθεωρούμενος λειτουργός επιθεωρείται από τον 

Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ αναθέτει την επιθεώρησή του στον 

αναπληρωτή Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης. 

  5. Οι Επιθεωρητές κατά την επιθεώρηση: α) εξετάζουν την υπηρεσιακή απόδοση των λειτουργών που 

επιθεωρούνται σύμφωνα με τα κριτήρια και την κλίμακα αξιολόγησης του άρθρου 79, για το χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, β) για τον σχηματισμό γνώμης, 

σε σχέση με τα προσόντα του επιθεωρούμενου, έχουν προσωπική επικοινωνία με αυτόν, η οποία μπορεί 

να γίνεται και με τη χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφορικής, έχουν συνεχή και ελεύθερη 

πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο υποθέσεων, καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
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του ΝΣΚ (ΟΠΣ), προκειμένου να λάβουν κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων 

από τον επιθεωρούμενο και μπορούν να απευθύνονται στη Διοίκηση και στα Δικαστήρια της περιφέρειας 

του Γραφείου, στο οποίο υπηρετεί ο επιθεωρούμενος, προκειμένου να σχηματίσουν ακριβή εικόνα και 

γνώση για τη συνεργασία του επιθεωρούμενου με τη Διοίκηση και την παράστασή του στα ακροατήρια 

των Δικαστηρίων, γ) οι Επιθεωρητές ζητούν και λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη τους την ειδικά 

αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη του Προϊσταμένου του επιθεωρούμενου, η οποία περιλαμβάνει 

αξιολόγηση σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 3 του άρθρου 79, σε καθένα από τα κριτήρια της παρ. 2 

του ίδιου άρθρου, δ) οι Επιθεωρητές των Παρέδρων του ΝΣΚ λαμβάνουν υπόψη τους και την έγγραφη 

γνώμη του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο μετέχουν οι επιθεωρούμενοι, μπορούν δε να ζητούν και 

την έγγραφη γνώμη των λοιπών λειτουργών του Τμήματος.  

  6. Ο επιθεωρούμενος λειτουργός του ΝΣΚ οφείλει να γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα στον Επιθεωρητή 

του, στο τέλος κάθε δικαστικού έτους, καθώς και κάθε φορά που του ζητείται, αναλυτική κατάσταση των 

εργασιών του, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός φακέλου και το αντικείμενο κάθε μιας υπόθεσης (για 

τις ομοειδείς ο συνολικός αριθμός τους), οι ενέργειές του, το τυχόν αποτέλεσμα του χειρισμού αυτών 

(έκδοση απόφασης ή γνωμοδότησης), καθώς και οι εκκρεμείς προς ενέργεια υποθέσεις του. Στην 

κατάσταση αυτή, οι λειτουργοί επισημαίνουν τις υποθέσεις, στις οποίες, κατά την κρίση τους, 

επεξεργάστηκαν πρωτότυπα νομικά ζητήματα κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα ή αντιμετώπισαν 

ιδιαίτερα δυσχερή νομικά θέματα. Οι Πάρεδροι ΝΣΚ κάνουν ειδική αναφορά, εκτός από τις υποθέσεις που 

χειρίστηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στις εκκρεμείς ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις 

αναίρεσης που έχουν τυχόν χρεωθεί και σε εκείνες των οποίων επέσπευσαν τη συζήτηση, με παράθεση 

της περαιτέρω πορείας ή του αποτελέσματος, καθώς και των εισηγήσεών τους για ερωτήματα που 

εισήγαγαν στο αρμόδιο τμήμα και των γνωμοδοτήσεων που εκδόθηκαν για αυτά. 

 

Άρθρο 79 

Εκθέσεις Επιθεώρησης 

 

  1. Οι λειτουργοί του Γραφείου Επιθεώρησης, συντάσσουν Έκθεση Επιθεώρησης για την αξιολόγηση κάθε 

επιθεωρούμενου. Η Έκθεση πρέπει να είναι λεπτομερής και ειδικά αιτιολογημένη ως προς καθένα από τα 

παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. 

  2. Κριτήρια αξιολόγησης είναι: α) το ήθος και η κοινωνική παράσταση, β) το σθένος και η υπηρεσιακή 

συμπεριφορά, όπως ιδίως, η καθημερινή παρουσία στο Γραφείο και η συνεργασία και 

βοήθεια/υποστήριξη συναδέλφων, η ενεργή συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του ΝΣΚ, η μαχητική 

υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου ή του οικείου φορέα στα ακροατήρια των δικαστηρίων και 

στις λοιπές υπηρεσίες και αρχές, γ) η επιστημονική κατάρτιση, όπως ιδίως γνώση και ορθή χρήση της 

νομοθεσίας, πρόσφατης και προσήκουσας νομολογίας και θεωρίας κατά τον χειρισμό των υποθέσεων, η 

συστηματική χρέωση ειδικών και πολύπλοκων υποθέσεων, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, 

επιστημονική/συγγραφική δραστηριότητα, η συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, δ) οι νομικές 

δεξιότητες όπως ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, η ικανότητα 

κατάστρωσης, σύνταξης και διατύπωσης του αναγκαίου δικανικού συλλογισμού στα δικόγραφα, στις 

εισηγήσεις και στα απαντητικά έγγραφα, καθώς και ο βαθμός πληρότητάς τους, ε) η επιμέλεια, 

εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση όπως, ιδίως, η τήρηση και η ενημέρωση του 

ηλεκτρονικού αρχείου, ο αριθμός και το είδος ενεργών φακέλων, η επίσπευση υποθέσεων, η μη άσκηση 

απαράδεκτων ή καταχρηστικών ένδικων μέσων, στ) η ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και 

εκκρεμοτήτων, η ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα, η 

χρήση και εξοικείωση με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως, ιδίως, ο χειρισμός 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή, με έμφαση στην επεξεργασία κειμένων, στη λειτουργία σε περιβάλλον ΟΠΣ, 

στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, στη χρήση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και διαδικτύου. Στις 

Εκθέσεις Επιθεώρησης των προς προαγωγή Δικαστικών Πληρεξουσίων Α΄ και Παρέδρων του ΝΣΚ μπορεί 

να διαλαμβάνεται και κρίση του Επιθεωρητή για την ικανότητα του επιθεωρούμενου να ασκήσει τα 

καθήκοντα του επόμενου βαθμού.  

  3. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιθεωρούμενων, ως προς τα κριτήρια της παρ. 2, τα μέλη του 

Γραφείου Επιθεώρησης οφείλουν να χρησιμοποιούν την εξής κλίμακα: α) εξαίρετη, β) πολύ καλή, γ) καλή, 

δ) μέτρια, ε) ανεπαρκής. Ειδικά για τα κριτήρια (α) και (β) της παρ. 2, χρησιμοποιείται η κλίμακα: α) 

εξαίρετο, β) πολύ καλό, γ) καλό, δ) μη προσήκον.  

  4. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης, καθιερώνεται για τις Εκθέσεις 

Επιθεώρησης των λειτουργών του ΝΣΚ ενιαίο σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα στοιχεία του 

επιθεωρούμενου και οι πληροφορίες που συνέλεξε γι’ αυτόν ο Επιθεωρητής, τα αξιολογούμενα κριτήρια, 

η διαβάθμισή τους, καθώς και ειδική αιτιολογία και παρατηρήσεις. 

  5. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 4, οι Εκθέσεις Επιθεώρησης για τη μονιμοποίηση των Δόκιμων 

Δικαστικών Πληρεξουσίων, περιορίζονται στην κρίση της ικανότητας και καταλληλότητας αυτών για την 

άσκηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του λειτουργού του ΝΣΚ, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

α) ήθος, β) επιστημονική κατάρτιση, γ) επιμέλεια και εργατικότητα. 

  6. Για την επιθεώρηση των Δικαστικών Πληρεξουσίων και Δικαστικών Πληρεξουσίων Α', οι οποίοι κατά 

το διάστημα για το οποίο κρίνονται, υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ εφαρμόζονται όσα 

ισχύουν και για την επιθεώρηση των ομοιόβαθμών τους, πλην όμως, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών κάτω 

από τις οποίες αυτοί υπηρετούν, για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη: α) η φύση της 

παρεχόμενης από τον επιθεωρούμενο υπηρεσίας, β) η εργασία τους, ιδίως αυτή που αποτυπώνεται 

γραπτά, γ) η ειδικά αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη για τον επιθεωρούμενο, που συνυπογράφεται από τον 

Προϊστάμενο του Σχηματισμού στον οποίο υπηρετούσαν και τον αρμόδιο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιθεώρηση των 

Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, Δικαστικών Πληρεξουσίων και Δικαστικών Πληρεξουσίων Α΄, που 

κατά το διάστημα για το οποίο κρίνονται, υπηρετούσαν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του e-ΕΦΚΑ ή 

του ΕΟΠΥΥ. Την ειδικά αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη, υπογράφει στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάμενος 

του ΓΝΣ στον ΕΦΚΑ ή στον ΕΟΠΥΥ. 

  7. Οι Πάρεδροι του ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα, υπηρετούσαν με 

αποκλειστικά καθήκοντα σε υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, καθώς και οι 

Πάρεδροι και ο Γραμματέας του ΝΣΚ, που υπηρετούν στο Γραφείο Προέδρου, δεν επιθεωρούνται από το 

Γραφείο Επιθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο και επέχει θέση 

έκθεσης επιθεώρησης, ειδικά αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία περιγράφεται η φύση και αξιολογείται η 

εργασία που ο λειτουργός του ΝΣΚ προσέφερε. Η γνώμη υπογράφεται, για τους μεν Παρέδρους του ΝΣΚ 

που υπηρετούν με αποκλειστικά καθήκοντα σε υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, από τον 

Προϊστάμενο ή τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας του ΝΣΚ, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους 

που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, για τους δε Παρέδρους και τον Γραμματέα του ΝΣΚ που υπηρετούν 

στο Γραφείο Προέδρου, από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.  

 8. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα, υπηρετούσαν με 

απόσπαση σε υπηρεσία της αλλοδαπής ή σε Υπουργείο, για την εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα 

με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 70, δεν επιθεωρούνται από το Γραφείο Επιθεώρησης. Στην περίπτωση 

αυτή, τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο, ειδικά αιτιολογημένη γνώμη για την εργασία που 

προσέφεραν κατά τον χρόνο της απόσπασής τους, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενό τους στη 

θέση στην οποία είχαν αποσπαστεί. 
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  9. Εφόσον κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα, οι λειτουργοί του ΝΣΚ που αναφέρονται στις 

εξαιρέσεις των παρ. 7 και 8, είχαν υπηρετήσει για τουλάχιστον εννιά (9) μήνες σε θέση που δεν εμπίπτει 

στις παραγράφους αυτές, επιθεωρούνται κανονικά για το διάστημα αυτό.  

 

Άρθρο 80 

Προσφυγή του επιθεωρούμενου 

 

  1. Οι Εκθέσεις Επιθεώρησης θεωρούνται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου και με επιμέλεια του 

Γραφείου Επιθεώρησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και κοινοποιούνται, επίσης 

ηλεκτρονικά, με αποδεικτικό επίδοσης στους επιθεωρούμενους και στη Γραμματεία του ΝΣΚ. Ο 

επιθεωρούμενος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την παραπάνω ηλεκτρονική 

επίδοση έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ηλεκτρονική 

υποβολή της στη Γραμματεία του ΝΣΚ και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή διαγραφή ανάρμοστων 

χαρακτηρισμών ή επανάκριση, ιδίως αν η έκθεση: α) περιέχει ανακριβή περιστατικά, β) είναι 

αναιτιολόγητη ή περιέχει ελλιπείς ή ανακριβείς αιτιολογίες ή βρίσκεται σε αντίθεση με ειδική και 

αιτιολογημένη κρίση του Προϊστάμενου του επιθεωρούμενου, γ) περιέχει δυσμενείς κρίσεις και 

χαρακτηρισμούς που δεν δικαιολογούνται από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται σ` αυτήν ή στηρίζονται 

σε στοιχεία αντικειμενικά ανακριβή.  

  2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 7 του άρθρου 79, έχουν τη δυνατότητα 

να προσφύγουν κατά της γνώμης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους ή του Προέδρου του ΝΣΚ, εντός 

της προθεσμίας και ενώπιον του οργάνου που προβλέπονται στην παρ. 1.  

  3. Ο Πάρεδρος του ΝΣΚ που επιθεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης ή τον 

αναπληρωτή του, έχει δικαίωμα μέσα στην ίδια παραπάνω αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) 

ημερών, να υποβάλει ηλεκτρονικά προσφυγή ενώπιον του οργάνου της παρ. 1, στην περίπτωση που στην 

Έκθεση Επιθεώρησης δεν έχει χαρακτηριστεί «εξαίρετος» σε όλα τα κριτήρια.  

  4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκαλείται μέσα σε εύλογο χρόνο από την κατάθεση της προσφυγής, 

αν τα παράπονα είναι βάσιμα, προβαίνει σε διόρθωση της έκθεσης, με αιτιολογημένη απόφασή του, εκτός 

αν κρίνει αναγκαία την επανάληψη της επιθεώρησης, οπότε διατάσσει επανάκριση σχετικά με τους 

λόγους της προσφυγής από άλλο μέλος του Γραφείου Επιθεώρησης. Αν τα παράπονα κριθούν αβάσιμα, 

το Συμβούλιο απορρίπτει την προσφυγή με αιτιολογημένη απόφασή του. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, 

οι οποίες είτε διορθώνουν, είτε διατάσσουν επανάκριση, είτε απορρίπτουν την προσφυγή του 

επιθεωρούμενου, τίθενται με επιμέλεια της Γραμματείας του ΝΣΚ, στον υπηρεσιακό του φάκελο, 

επιδίδονται στον προσφεύγοντα ηλεκτρονικά, με αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφό τους διαβιβάζεται 

στο Γραφείο Επιθεώρησης. Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση, δεν υπόκειται σε 

προσφυγή και αντικαθιστά την προηγούμενη έκθεση, η οποία αποσύρεται από τον φάκελό του. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Άρθρο 81 

Γενικές αρχές 

 

  1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ διέπονται ως προς την πειθαρχική τους ευθύνη, από τις διατάξεις του παρόντος 

και όταν μετέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, σε συμβούλια και επιτροπές, ασκούν καθήκοντα ή 

αποσπώνται με βάση ειδικές διατάξεις. 

  2. Κανείς δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μία μόνο 

πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί.  

  3. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ίσχυσαν 

περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται ο επιεικέστερος νόμος για τον διωκόμενο ή στα κατ’ εξακολούθηση 

τελούμενα πειθαρχικά παραπτώματα, ο νόμος που ίσχυε κατά την τέλεση της τελευταίας πράξης ή 

παράλειψης.  

  4. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. Το πειθαρχικό όργανο 

δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε 

αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών 

στα οποία θεμελιώνεται η πειθαρχική δίωξη. 

  5. Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται από την προαγωγή, ή άλλη μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση 

του διωκόμενου, εκτός αν επιφέρει και μεταβολή στην αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οπότε 

η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

  6. Η προαγωγή του λειτουργού του ΝΣΚ δεν αίρει τον πειθαρχικό κολασμό για παράπτωμα που διέπραξε 

πριν από την προαγωγή του. 

  7. Η χάρη, η αποκατάσταση, καθώς και η άρση του ποινικά κολάσιμου της πράξης με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο, ή η άρση ολικά ή μερικά των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρουν το πειθαρχικά 

κολάσιμο της πράξης. 

  8. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο, όμως, μπορεί με 

απόφασή του, η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την αναστολή της 

πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε 

περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας 

έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στον Πρόεδρο του ΝΣΚ κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατά 

λειτουργού του ΝΣΚ. Στον Πρόεδρο του ΝΣΚ ανακοινώνεται επίσης από τον αρμόδιο Εισαγγελέα η 

απόφαση ή το βούλευμα με το οποίο τερματίζεται η δίωξη. Σε περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό 

κατάστημα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση στον Πρόεδρο του ΝΣΚ. 

  9. Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα και στο 

πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και συνάδουν με τη φύση και τον 

σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφαρμόζονται ιδίως οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν: α) στους 

λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό, β) στις ελαφρυντικές ή 

επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, γ) στην έμπρακτη μετάνοια, δ) στο 

δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου, ε) στην πραγματική και νομική πλάνη, στ) στο τεκμήριο 

αθωότητας του πειθαρχικά διωκομένου, ζ) στην επιείκεια υπέρ του πειθαρχικά διωκομένου, η) στην 

προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων του πειθαρχικά διωκομένου ή της υπηρεσίας, εφόσον 

από τις εκδηλώσεις, δυσμενείς κρίσεις και εκφράσεις του λειτουργού, δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό 

παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για λειτουργό του ΝΣΚ συμπεριφοράς. 
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Άρθρο 82 

Πειθαρχικά παραπτώματα 

 

  1. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή συμπεριφορά γενικά του 

λειτουργού του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας, εφόσον είναι αντίθετη με τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από το Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του και θίγει 

το κύρος του ή το κύρος της υπηρεσίας. 

  2. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των λειτουργών καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και 

από διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρονται στο ΝΣΚ και στη νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση 

των συμφερόντων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ έχει τη νομική τους υποστήριξη. 

  3. Πειθαρχικά παραπτώματα των λειτουργών του ΝΣΚ, συνιστούν ιδίως: α) οι πράξεις που μαρτυρούν 

έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την Ελλάδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας ή υπονομεύουν 

τη δημοκρατική νομιμότητα, β) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς 

ποινικούς νόμους, γ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του 

λειτουργού του ΝΣΚ ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, δ) η 

χρησιμοποίηση της ιδιότητάς τους για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών, ε) η αμέλεια ή η άρνηση ή η ατελής 

εκπλήρωση του καθήκοντος, στ) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ζ) η 

αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης σε ιατρική εξέταση όταν λόγοι υγείας περιορίζουν ουσιαστικά ή 

παρεμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του λειτουργού, η) η παράβαση της υποχρέωσης 

εχεμύθειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26, θ) η αποσιώπηση νόμιμου λόγου αποκλεισμού ή 

εξαίρεσης συμμετοχής σε συλλογικά όργανα του ΝΣΚ ή σε όργανα της Διοίκησης, ι) η αναξιοπρεπής ή 

ανάρμοστη για λειτουργό του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά, ια) η παράβαση της αρχής της 

αμεροληψίας και ιβ) η αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντα. 

 

Άρθρο 83 

Παραγραφή 

 

  1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των λειτουργών του ΝΣΚ παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από την τέλεσή 

τους. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. α΄, β΄, γ΄ και ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 82 παραγράφονται σε 

επτά (7) έτη από την τέλεσή τους. Η παραγραφή του κατ’ εξακολούθηση τελούμενου πειθαρχικού 

παραπτώματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας που έπαυσε η τέλεσή του. Για το πειθαρχικό 

παράπτωμα της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 82, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία που ο 

αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος έλαβε γνώση της τέλεσης της πράξης. 

  2. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται, πριν 

παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου. Όσο διαρκεί η ποινική διαδικασία 

και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος διακόπτεται η 

παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος. 

  3. Ο χρόνος της παραγραφής διακόπτεται από την επίδοση της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος όμως της 

διακοπής αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα δυο (2) έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα των περ. α΄, 

β΄, γ΄ και ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 82, τα τρία (3) έτη. 

  4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού 

παραπτώματος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του 

πρώτου. Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, 

εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου. 
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  5. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που 

επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό. 

 

Άρθρο 84 

Πειθαρχικές ποινές 

 

  1. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στον λειτουργό του ΝΣΚ είναι: α) Η έγγραφη 

επίπληξη, β) η επιβολή προστίμου έως του ποσού των συνολικών καθαρών αποδοχών τεσσάρων (4) 

μηνών, γ) η προσωρινή παύση μέχρι οκτώ (8) μήνες, με πλήρη στέρηση των αποδοχών, δ) η οριστική 

παύση. 

  2. Η οριστική παύση δύναται να επιβληθεί μόνο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, 

ι΄ και ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 82. Στην τελευταία περίπτωση, η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση 

υπηρεσιακών καθηκόντων, πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω 

από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, σε διάστημα ενός (1) έτους. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να 

επιβληθεί στον λειτουργό του ΝΣΚ για οποιοδήποτε παράπτωμα, αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής 

του διετία, του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου 

αποδοχών ενός (1) μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο 

παράπτωμα, με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός. 

  3. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της περ. γ΄ της παρ. 1 και συντρέχουν επιβαρυντικές 

περιστάσεις, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από τρεις χιλιάδες 

(3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης 

και πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 82 που σχετίζονται με 

οικονομικό αντικείμενο, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 

δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. 

  4. Το είδος της ποινής που θα επιβληθεί και η επιμέτρησή της προσδιορίζονται από τη βαρύτητα του 

παραπτώματος, τον βαθμό και την πείρα του λειτουργού, τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέστηκε 

το παράπτωμα και την ένταση του δόλου ή τον βαθμό της αμέλειας του διωκόμενου. Κατά την επιμέτρηση 

των πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες και οι αρχές των περ. β΄, γ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 81, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. Η υποτροπή 

αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση για τη επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής.  

  5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώματος θεωρούνται ως ενιαίο 

σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη και για τον καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής. 

  6. Όταν συνεκδικάζονται περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, εφόσον οι πειθαρχικές ποινές που 

έχουν επιβληθεί για καθένα από αυτά είναι του ίδιου είδους, επιβάλλεται μια συνολική ποινή, η οποία 

αποτελείται από την πιο βαριά ή αν οι ποινές είναι ίσες, από μία από αυτές, που προσαυξάνεται μέχρι το 

ανώτατο όριό της. Η προσαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσματος 

των άλλων πειθαρχικών ποινών. 
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Άρθρο 85 

Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης 

 

  1. Η πειθαρχική ευθύνη του λειτουργού του ΝΣΚ αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού του και λήγει 

με τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Ο λειτουργός του ΝΣΚ που απώλεσε την ιδιότητα αυτή, με 

οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικά, η πειθαρχική όμως διαδικασία, η οποία έχει αρχίσει, 

συνεχίζεται και μετά την απώλεια της ιδιότητας του λειτουργού του ΝΣΚ, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. 

  2. Όταν συντρέχει η περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να 

επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα 

πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο τη μετατρέπει ανάλογα με τη 

βαρύτητα του παραπτώματος, σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα 

επιβολής και διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 84. 

  3. Πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του διωκόμενου στον δημόσιο 

τομέα ή υπό την ιδιότητα του δικηγόρου, τιμωρούνται πειθαρχικά, εφόσον δεν παρήλθε ο χρόνος 

παραγραφής που ορίζεται γι' αυτές. Στην περίπτωση αυτή, ο τυχόν εκτός υπηρεσίας στο ΝΣΚ χρόνος, 

εφόσον δεν υπερβαίνει την πενταετία, δεν υπολογίζεται στον χρόνο της παραγραφής. 

  4. Η τέλεση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και έως την αποδοχή του διορισμού παράνομης πράξης 

σχετικής με τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού ή τις προϋποθέσεις διορισμού συνιστά για 

τον λειτουργό πειθαρχικό παράπτωμα. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού 

και λήγει με τη συμπλήρωση πενταετίας από την αποδοχή του διορισμού. Η παρ. 4 του άρθρου 46 δεν 

θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας. 

 

Άρθρο 86 

Πειθαρχικά όργανα 

 

  Πειθαρχικά όργανα είναι: α) Ο Υπουργός Οικονομικών, β) ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, γ) τα Πειθαρχικά 

Συμβούλια του άρθρου 10, δ) η Ολομέλεια του ΝΣΚ ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό Όργανο για τους 

Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους και ε) το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

 

Άρθρο 87 

Πειθαρχική δικαιοδοσία 

 

  1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στους λειτουργούς του ΝΣΚ ασκείται από πειθαρχικά συμβούλια που 

ορίζονται κατά περίπτωση από το άρθρο 10, ανάλογα με τον βαθμό του διωκόμενου. 

  2. Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορούν να επιβάλουν στους λειτουργούς του ΝΣΚ 

κάθε βαθμού, μόνο τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου, έως τις αποδοχές 

τεσσάρων (4) μηνών μετά από προηγούμενη κλήση του διωκόμενου σε απολογία, η οποία συνιστά και 

άσκηση πειθαρχικής αγωγής. 
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Άρθρο 88 

Κώλυμα συμμετοχής σε Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 

  1. Δεν μπορούν να μετάσχουν σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για την εκδίκαση ορισμένης πειθαρχικής 

υπόθεσης: 

  α) Οι λειτουργοί του ΝΣΚ κατά των οποίων στρέφεται η πειθαρχική αγωγή, β) οι συγγενείς εξ αίματος σε 

ευθεία γραμμή απεριορίστως ή σε πλάγια γραμμή έως και τον τέταρτο βαθμό ή εξ αγχιστείας έως και τον 

τρίτο βαθμό του διωκομένου, καθώς και ο σύζυγος ή συμβίος ή συμβία αυτού κατά την έννοια του άρθρου 

1 του ν. 4356/2015 (A΄ 181), γ) εκείνοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει 

ανάκριση στην ίδια πειθαρχική υπόθεση, δ) όσοι έχουν εξεταστεί ως μάρτυρες στην ίδια υπόθεση και ε) 

όσοι συνδέονται με ιδιαίτερη φιλία ή βρίσκονται σε οξεία αντίθεση με τον διωκόμενο ή έχουν ιδιαίτερη 

σχέση με την υπόθεση που κρίνεται, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί αμφιβολία για την αμεροληψία 

τους. 

  2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που κωλύονται κατά τα παραπάνω, έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο εφαρμόζεται ανάλογα. 

  3. Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων μελών, ώστε να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου από τα λοιπά. 

 

Άρθρο 89 

Πειθαρχική δίωξη - Διαδικαστικές διατάξεις 

 

  1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται αυτεπάγγελτα, με βάση τα στοιχεία που 

περιέρχονται σε αυτόν που είναι αρμόδιος να την ασκήσει. 

  2. Η προδικασία και η κύρια διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι μυστική. 

  3. Η πειθαρχική διαδικασία γίνεται ατελώς. Έξοδα δεν επιδικάζονται ούτε υπέρ, ούτε σε βάρος του 

διωκόμενου. 

  4. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, που φέρονται ότι έχουν διαπραχθεί από τον λειτουργό του 

ΝΣΚ, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πειθαρχικής δίωξης με την άσκηση μιας μόνο πειθαρχικής 

αγωγής. Αν όμως το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι η συνεκδίκαση θα προξενήσει βλάβη, διατάσσει τον 

χωρισμό. 

  5. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές αγωγές, 

μπορούν να συνεκδικαστούν από το πειθαρχικό συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν προκαλεί βλάβη. 

  6. Όταν διώκονται περισσότεροι ως συμμέτοχοι για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, η πειθαρχική δίκη 

γίνεται ενιαία για όλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τον ανώτερο κατά βαθμό 

διωκόμενο. 

  7. Για την επίδοση κλήσεων και λοιπών εγγράφων κατά την πειθαρχική διαδικασία συντάσσεται έκθεση. 

  8. Τα έγγραφα προς τον διωκόμενο, επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή με υπάλληλο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του ΝΣΚ ή αποστέλλονται με το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσιακή 

ηλεκτρονική διεύθυνση του διωκόμενου λειτουργού του ΝΣΚ, με απόδειξη παραλαβής τους. Σε περίπτωση 

άρνησης παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση, συντάσσει πράξη, στην οποία βεβαιώνεται η 

άρνηση.  
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Άρθρο 90 

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

 

  1. Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι: α) ο Υπουργός Οικονομικών για τους λειτουργούς 

όλων των βαθμών και β) ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ή, εάν αυτός κωλύεται ή είναι απών, ο αρχαιότερος 

Αντιπρόεδρος για τους λειτουργούς μέχρι και τον βαθμό του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. 

  2. O Πρόεδρος, όταν λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση ότι τελέστηκε από λειτουργό του ΝΣΚ πράξη 

που μπορεί να χαρακτηριστεί πειθαρχικό παράπτωμα, υποχρεούται, είτε να κινήσει τη διαδικασία 

άσκησης πειθαρχικής αγωγής από τον Υπουργό Οικονομικών, είτε να την ασκήσει ο ίδιος, αν συντρέχει η 

περ. β΄ της παρ. 2. 

  3. Αν τα στοιχεία που περιέρχονται στον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, δεν 

πιθανολογούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ή αν τα πραγματικά περιστατικά που 

βεβαιώνονται, δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση, λόγω 

εξάλειψης του αξιόποινου ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με 

αιτιολογημένη πράξη. Σε περίπτωση καταφανώς αστήρικτης καταγγελίας, σε βάρος λειτουργού του ΝΣΚ, 

ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του πρώτου εδαφίου 

και να ενημερώσει σχετικά τον καταγγέλλοντα.  

  4. Αν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια και δικαιολογούν μόνο 

ποινή επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου, το οποίο λαμβάνει 

υπόψη το συμφέρον της Υπηρεσίας και την όλη διαγωγή του λειτουργού, εντός και εκτός της υπηρεσίας. 

  5. Ο Προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας του ΝΣΚ, εφόσον περιέλθει σε γνώση του η διάπραξη 

πειθαρχικού παραπτώματος από λειτουργό του ΝΣΚ, που υπηρετεί στην υπηρεσιακή μονάδα, οφείλει να 

το ανακοινώσει άμεσα με έγγραφό του στον Πρόεδρο του ΝΣΚ. 

  6. Αν, κατά τη διάρκεια πειθαρχικής ανάκρισης, προκύπτουν πραγματικά περιστατικά που συνιστούν 

άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση και τη διαβιβάζει αμέσως στον 

Πρόεδρο του ΝΣΚ. 

 

Άρθρο 91 

Προκαταρκτική εξέταση 

 

  1. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να διατάσσει προκαταρκτική εξέταση, η οποία είναι άτυπη και 

διενεργείται, είτε από τον ίδιο, είτε, κατόπιν εντολής του, από άλλον λειτουργό του ΝΣΚ, ανώτερο κατά 

βαθμό ή αρχαιότερο από τον λειτουργό που αφορά η εξέταση. 

  2. Εκείνος που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση: α) ζητά προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις από τον 

ελεγχόμενο λειτουργό, β) μπορεί να ζητά πληροφορίες ή τη διαβίβαση συναφών στοιχείων από κάθε 

αρχή, γ) μεριμνά για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και εξετάζει μάρτυρες, αν το κρίνει 

αναγκαίο. 

  3. Ο ελεγχόμενος δικαιούται να λάβει γνώση όλων των στοιχείων που τον αφορούν, πριν την παροχή των 

εξηγήσεων. 

  4. Για την προκαταρκτική εξέταση συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση. Αν ο Πρόεδρος εκτιμά, μετά τη 

διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης ότι δεν συντρέχει λόγος να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη: α) θέτει 

την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του, εφόσον εμπίπτει στην πειθαρχική του αρμοδιότητα 

σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 90 ή β) υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών το πόρισμα, 

με αιτιολογημένη γνώμη για τη μη άσκηση πειθαρχικής αγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος 
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μπορεί, είτε να διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σύμφωνα με το άρθρο 92, είτε να ζητήσει από 

τον Υπουργό Οικονομικών την άσκηση πειθαρχικής αγωγής, εφόσον συντρέχει η περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 90, είτε να την ασκήσει ο ίδιος, αν συντρέχει η περ. β΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. 

 

Άρθρο 92 

Ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) 

 

  1. Οι αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης μπορούν να διατάσσουν ένορκη διοικητική εξέταση 

(ΕΔΕ), όταν προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος. Η εντολή διενέργειας ΕΔΕ δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. 

  2. Η ΕΔΕ διενεργείται από λειτουργό του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου και σε κάθε περίπτωση 

ανώτερο του ελεγχόμενου λειτουργού και αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της 

τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη 

διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. 

  3. Κατά την εξέταση του ελεγχόμενου λειτουργού εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 95 και 96. 

  4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης προς το όργανο 

που τη διέταξε, μαζί με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η 

διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο λειτουργό, ο αρμόδιος υποχρεούται να ασκήσει 

πειθαρχική δίωξη. 

 

Άρθρο 93 

Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης 

 

  1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται με την έκδοση και επίδοσή της ή με την κλήση του λειτουργού σε 

απολογία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 87 και τελειώνει με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. 

  2. Η πειθαρχική αγωγή περιέχει το ονοματεπώνυμο και τα υπηρεσιακά στοιχεία του διωκόμενου και 

επακριβή καθορισμό, κατά τόπο και χρόνο, των πραγματικών περιστατικών, τα οποία συνιστούν το 

αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε και τις διατάξεις που 

το προβλέπουν. 

  3. Η πειθαρχική αγωγή, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 87, απευθύνεται στο αρμόδιο 

Συμβούλιο, συνοδεύεται από τον πειθαρχικό φάκελο και επιδίδεται στον διωκόμενο. Η παράλειψη 

επίδοσης της πειθαρχικής αγωγής συνεπάγεται ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας, εκτός αν ο 

λειτουργός που διώκεται έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της με άλλον τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, 

η άσκηση της πειθαρχικής αγωγής ανατρέχει στον χρόνο που ο διωκόμενος έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη 

γνώση της πειθαρχικής αγωγής. Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου κρίνεται από τον βαθμό του διωκομένου 

κατά τον χρόνο άσκησης της πειθαρχικής αγωγής, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 81. 

  4. Η πειθαρχική αγωγή δεν ανακαλείται. 

 

Άρθρο 94 

Προδικασία 

 

  1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει, με πράξη του, μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή, 

στο οποίο παραδίδεται ο πειθαρχικός φάκελος που έχει σχηματιστεί. Η σχετική πράξη επιδίδεται στον 

διωκόμενο ηλεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την συνεδρίαση του Συμβουλίου. 
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  2. Ο εισηγητής αντικαθίσταται σε περίπτωση κωλύματος ή στην περίπτωση αποδοχής από το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο αίτησης εξαίρεσης εκ μέρους του διωκομένου, η οποία υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από την επίδοση της πράξης. Στη σχετική συζήτηση δεν συμμετέχει ο εισηγητής. Αίτημα εξαίρεσης και 

άλλου εισηγητή δεν επιτρέπεται. 

  3. Ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με πράξη του που 

αποστέλλεται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική τους διεύθυνση 

και επιδίδεται στον διωκόμενο ηλεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση, πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Ο τελευταίος μπορεί να παραστεί ενώπιον του 

Συμβουλίου και με δικηγόρο για να αναπτύξει τις απόψεις του. 

  4. Το Συμβούλιο, αφού ακούσει τον εισηγητή, αποφασίζει αν η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση ή αν 

θα διεξαχθεί ανάκριση. Αν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 97 και 98. 

  5. Το Συμβούλιο διατάσσει πάντοτε ανάκριση, εκτός εάν: α) τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν 

την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπον 

αναμφισβήτητο, β) ο λειτουργός ομολογεί, με την απολογία του, κατά τρόπον μη επιδεχόμενο 

αμφισβήτηση ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα, γ) ο λειτουργός συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω 

κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα, δ) έχει 

προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για 

ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, ε) έχει διενεργηθεί, πριν την άσκηση της 

πειθαρχικής αγωγής, ΕΔΕ ή άλλη ένορκη εξέταση, κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος από συγκεκριμένο λειτουργό. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος 

προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της Διοίκησης. 

 

Άρθρο 95 

Ανάκριση 

 

  1. Ο Πρόεδρος ορίζει με πράξη του, ως ανακριτή, λειτουργό του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο 

του διωκομένου που μπορεί να είναι και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η σχετική πράξη επιδίδεται 

στον διωκόμενο ηλεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση και αυτός μπορεί να ζητήσει 

την εξαίρεση του ανακριτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 94. 

  2. Η ανάκριση αποσκοπεί στη συλλογή κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου και στη διερεύνηση 

όλων των πραγματικών περιστατικών για τον σχηματισμό της κρίσης του πειθαρχικού συμβουλίου. 

  3. Ο ανακριτής ενεργεί αυτοπροσώπως τις ανακριτικές πράξεις στην έδρα του. Αν πρόκειται να 

διενεργηθεί ανακριτική πράξη έξω από την έδρα του, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 96 ο 

ανακριτής μπορεί, εφόσον δεν κρίνει αναγκαία τη μετακίνησή του, να παραγγείλει την ενέργειά της σε 

λειτουργό του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο από τον διωκόμενο, που υπηρετεί στην περιφέρεια 

όπου πρόκειται να διενεργηθεί αυτή. 

  4. Ο ανακριτής δικαιούται να ζητήσει από κάθε δημόσια αρχή την παροχή στοιχείων ή την αποστολή 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή αντιγράφων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της. 
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Άρθρο 96 

Ανακριτικές πράξεις 

 

  1. Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η αναζήτηση εγγράφων, β) η εξέταση μαρτύρων, γ) η αυτοψία, δ) η 

πραγματογνωμοσύνη και ε) η εξέταση του διωκομένου.  

  2. Για τις παραπάνω πράξεις συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Δεν μπορεί 

να αποτελέσει αντικείμενο ανακριτικής πράξης υπηρεσιακό απόρρητο, εφόσον δεν συναινεί στην 

ανακοίνωσή του η αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε επαγγελματικό κατά τον νόμο απόρρητο. 

  3. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως στον τόπο της κατοικίας ή της διαμονής τους, εκτός αν δηλώσουν 

ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην έδρα του ανακριτή. Πριν από την εξέτασή τους οι μάρτυρες ορκίζονται 

κατά τον τύπο που προβλέπει το άρθρο 219 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η μη εμφάνιση ή η άρνηση 

κατάθεσης μάρτυρα, χωρίς εύλογη αιτία, τιμωρείται κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα. Εύλογη αιτία 

θεωρείται και η συγγένεια του μάρτυρα με τον διωκόμενο σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια γραμμή μέχρι 

και τον τρίτο βαθμό. Η εξέταση μαρτύρων πέρα από αυτούς που προτείνει ο διωκόμενος απόκειται στην 

κρίση του ανακριτή. 

  4. O διωκόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ανάκρισης και της ΕΔΕ και μέχρι το τέλος 

της εξέτασής του, να ζητήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει 

πέντε (5) τουλάχιστον από τους προτεινόμενους μάρτυρες. 

  5. Αν η ΕΔΕ δεν στρεφόταν κατά συγκεκριμένου προσώπου, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να 

διενεργήσει συμπληρωματική ανάκριση, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον διωκόμενο να 

εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων, εκτός αν αυτός δηλώσει ενώπιον του 

συμβουλίου ότι δεν επιθυμεί να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων. 

  6. Η αυτοψία διενεργείται αυτοπρόσωπα από τον ανακριτή, με την παρουσία γραμματέα, για να 

διαπιστωθούν οι πραγματικές συνθήκες τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλα συναφή με αυτό 

στοιχεία. Η αυτοψία δημόσιων εγγράφων ή ιδιωτικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί σε δημόσια αρχή, 

διενεργείται στο γραφείο, όπου αυτά φυλάσσονται. Έγγραφα, τα οποία κατέχει ιδιώτης, μπορούν να 

ζητηθούν από τον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικά μετά το τέλος της πειθαρχικής δίκης. Ο 

ανακριτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση του ιδιώτη να χορηγήσει ατελώς, εκτός από απόδειξη 

παραλαβής, και επίσημο αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων που παρέλαβε. Αν πρόκειται για 

έγγραφα αναγκαία στον ιδιώτη για την εξυπηρέτηση συμφέροντός του, αυτά εξετάζονται στον τόπο, όπου 

βρίσκονται. Η άρνηση της παράδοσης ή ανακοίνωσης τιμωρείται κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα. 

  7. Ως πραγματογνώμονες ορίζονται λειτουργοί του ΝΣΚ ή δημόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι 

ή άλλοι επιστήμονες ή τεχνικοί από τον πίνακα του άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κατά τα 

λοιπά, στην αυτοψία και στην πραγματογνωμοσύνη εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

  8. Κατά την ανάκριση εξετάζεται χωρίς όρκο ο διωκόμενος, ο οποίος δικαιούται πριν από την εξέτασή του 

να λάβει γνώση των εγγράφων του φακέλου. Η μη προσέλευση ή η άρνηση του διωκομένου να εξεταστεί 

δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης. 

 

 

 

 

 

 

 

66



 

 

 

Άρθρο 97 

Κλήση σε απολογία - Ορισμός συνεδρίασης 

 

  1. Μετά το τέλος της ανάκρισης και τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

αφού λάβει τη δικογραφία, καλεί τον διωκόμενο να λάβει γνώση αυτής και να υποβάλει γραπτά την 

απολογία του προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 

που μπορεί να παραταθεί μέχρι πέντε (5) ακόμη ημέρες, με απόφαση του Προέδρου. 

  2. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος, 

ορίζει με πράξη του, ημερομηνία για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η 

πράξη αυτή αποστέλλεται στα μέλη του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική τους 

διεύθυνση και επιδίδεται με τον ίδιο τρόπο και στον διωκόμενο, με κλήση να παραστεί κατά την συζήτηση 

της υπόθεσης. Η ημερομηνία της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από πέντε (5) ημέρες από 

την επίδοση της πράξης. Ο διωκόμενος δικαιούται να παραστεί αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο 

δικηγόρο. Η μη προσέλευση του διωκόμενου δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας. 

 

Άρθρο 98 

Κύρια διαδικασία - Απόφαση 

 

  1. Αν ο διωκόμενος δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση και δεν προκύπτει νόμιμη και εμπρόθεσμη 

κλήτευσή του ή αν η μη προσέλευσή του δικαιολογείται από λόγους ανωτέρας βίας, η συζήτηση 

αναβάλλεται και ορίζεται νέα ημερομηνία. Το Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει τη συζήτηση και για άλλους 

λόγους. Αν δεν συντρέχει περίπτωση αναβολής, το Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση της υπόθεσης παρά 

την απουσία του διωκομένου. 

  2. Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να υποβληθεί μόνο γραπτά και πρέπει 

να είναι αιτιολογημένη. Αίτηση εξαίρεσης του συνόλου των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων 

μελών ώστε να μην είναι δυνατή η συγκρότησή του, είναι απαράδεκτη. Η αίτηση αυτή, που υποβάλλεται 

δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή και 

συγκεκριμένο τους λόγους της εξαίρεσης και να συνοδεύεται από τα στοιχεία με τα οποία αυτοί 

αποδεικνύονται. Για την αίτηση αποφασίζει το Συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους, του οποίου 

ζητήθηκε η εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα τακτικά μέλη, την 

εξαίρεση των οποίων αποφάσισε το Συμβούλιο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά. Η εξαίρεση 

αναπληρωματικού μέλους μπορεί να ζητηθεί και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, το 

Συμβούλιο αποφασίζει αμέσως για την αίτηση εξαίρεσης με τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του. 

  3. Κατά τη συζήτηση, ο εισηγητής εκθέτει την πειθαρχική αγωγή και το πόρισμα της ανάκρισης, αν έχει 

ενεργηθεί, και στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στον διωκόμενο να αναπτύξει προφορικά την απολογία του 

και να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διευθύνει τη 

συζήτηση, απευθύνει ερωτήσεις και δίνει την άδεια στα μέλη του Συμβουλίου και στον διωκόμενο να 

υποβάλουν ερωτήσεις. Για τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου συντάσσεται από τον Γραμματέα 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον Πρόεδρο και περιέχει, με συντομία, την τυχόν 

προφορική ανάπτυξη της απολογίας του διωκόμενου, τα όσα συζητήθηκαν μεταξύ των μελών του 

Συμβουλίου, τη γνώμη όσων μειοψήφησαν και την απαλλαγή του διωκομένου ή την ποινή που του 

επιβάλλεται. Επίσης, περιλαμβάνεται στο Πρακτικό και κάθε αξιόλογο γεγονός που συνέβη κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί να διατάξει καταχώριση ουσιωδών μερών των δηλώσεων 

που γίνονται κατά τη συνεδρίαση.  
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  4. Το Συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τις αποδείξεις και μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία 

που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία, αλλά από άλλη νόμιμη διαδικασία, εφόσον έλαβε 

γνώση τους ο διωκόμενος. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα πραγματικά γεγονότα και να 

είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν το Συμβούλιο κρίνει ανεπαρκείς τις αποδείξεις, μπορεί να διατάξει 

συμπληρωματική ανάκριση. 

  5. Κατά τη διάσκεψη, αν διατυπώνονται σε κάποιο ζήτημα περισσότερες από δύο (2) γνώμες, με 

αποτέλεσμα να μη σχηματίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ της δυσμενέστερης για τον 

διωκόμενο γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αμέσως ευνοϊκότερη. 

  6. Η απόφαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο και 

αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο έκδοσής της, τη σύνθεση του Συμβουλίου, το ονοματεπώνυμο και τον 

βαθμό του διωκομένου, μνεία της τυχόν παράστασής του ή της νόμιμης κλήτευσής του, συνεπτυγμένη 

περίληψη της κατηγορίας και της απολογίας με τους ουσιώδεις ισχυρισμούς του, αιτιολογικό τόσο ως 

προς την διαπίστωση ή μη της ενοχής, όσο και ως προς την επιμέτρηση της ποινής, και διατακτικό, τη 

γνώμη των μελών του Συμβουλίου που μειοψήφησαν και την απαλλαγή του διωκομένου ή την ποινή που 

του επιβάλλεται. 

  7. Η οριστική απόφαση του Συμβουλίου για την πειθαρχική αγωγή κοινοποιείται, με επιμέλεια του 

Γραμματέα, στον διωκόμενο και τίθεται στον υπηρεσιακό του φάκελο. 

 

Άρθρο 99 

Έφεση 

 

  1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 είναι τελεσίδικες και 

εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102. Το πρώτο εδάφιο ισχύει αναλόγως για τις 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Προέδρου του ΝΣΚ της παρ. 2 του άρθρου 87 κατά των 

λειτουργών του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου του Κράτους.  

  2. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων της παρ. 3 του άρθρου 10, καθώς και οι αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών ή του Προέδρου της παρ. 2 του άρθρου 87 κατά των λειτουργών του ΝΣΚ, έως και 

τον βαθμό του Παρέδρου, υπόκεινται σε έφεση ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ.  

  3. Δικαίωμα έφεσης κατά της καταδικαστικής ή απαλλακτικής απόφασης έχουν: α) ο Υπουργός 

Οικονομικών και το αρμόδιο για την πειθαρχική δίωξη όργανο και β) αυτός που τιμωρήθηκε ή 

απαλλάχθηκε με μειωτική αιτιολογία.  

  4. Η έφεση ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ηλεκτρονική επίδοση της 

απόφασης, με ηλεκτρονική υποβολή στη Γραμματεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, η οποία κινεί τη 

διαδικασία σύγκλησης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

  5. Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση μεταβιβάζεται στην Ολομέλεια ως Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, 

το οποίο δεν μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του διωκόμενου, αν έχει ασκήσει έφεση μόνο αυτός. 

  6. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. 

  7. Ως προς τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα δικαιώματα του 

διωκόμενου, την έκδοση και επίδοση της απόφασης σ` αυτόν, ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται για τα 

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. Στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωτικό ο 

διωκόμενος να κληθεί και πάλι σε απολογία, μπορεί όμως, αν το ζητήσει, να αναπτύξει προφορικά τις 

απόψεις του. 
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Άρθρο 100 

Προσφυγή 

 

  1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς 

Συμβούλους του Κράτους, οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του ΝΣΚ κατά 

λειτουργών με βαθμό Νομικού Συμβούλου του Κράτους ή ανώτερο και οι αποφάσεις της Ολομέλειας του 

ΝΣΚ, όταν δικάζει εφέσεις ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

  2. Αν για πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε λειτουργός του ΝΣΚ μέχρι τον βαθμό του Νομικού 

Συμβούλου του Κράτους η προσήκουσα πειθαρχική ποινή είναι εκείνη της οριστικής παύσης, αλλά του 

επιβλήθηκε κατώτερη ποινή από την Ολομέλεια του ΝΣΚ που έκρινε σε δεύτερο βαθμό, ο Υπουργός 

Οικονομικών μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

Άρθρο 101 

Επανάληψη πειθαρχικής δίκης 

 

  1. Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, είναι δυνατή η επανάληψη 

πειθαρχικής δίκης: α) αν μετά την καταδικαστική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε για την ίδια πράξη 

αμετάκλητη ποινική αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, β) αν μετά την έκδοση 

πειθαρχικής απόφασης με την οποία απαλλάσσεται ο λειτουργός του ΝΣΚ ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη 

από την οριστική παύση, εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία 

διαπιστώνονται πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση παραπτώματος των 

περ. α΄, β΄, γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 82, γ) αν εκδόθηκε καταδικαστική πειθαρχική απόφαση, χωρίς να 

έχει λάβει υπόψη καταδικαστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε και δ) αν μετά την έκδοση 

καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία ή ανατράπηκε, με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η αποδεικτική δύναμη στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη.  

  2. Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητεί στις περ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1, αυτός που διώχθηκε 

πειθαρχικά και στις περ. β΄ και γ΄ ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΝΣΚ. Η 

αίτηση απευθύνεται προς το Συμβούλιο που είχε εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και κατατίθεται 

στη Γραμματεία του ΝΣΚ, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ημέρα που έγινε αμετάκλητη η 

δικαστική απόφαση στην οποία στηρίζεται ή από τότε που αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία. 

  3. Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού που τιμωρήθηκε, δεν επιδρά στην αρμοδιότητα του 

Συμβουλίου που είχε εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση. 

  4. Κατά την επανάληψη της δίκης, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 94 έως 102. Το 

Συμβούλιο μόνο στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 μπορεί να επιβάλει βαρύτερη πειθαρχική ποινή από αυτήν 

που είχε επιβληθεί. Η απόφαση που εκδίδεται, εξαφανίζει την αρχική απόφαση. 
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Άρθρο 102 

Εκτέλεση απόφασης 

 

  1. Η τελεσίδικη απόφαση κοινοποιείται στον διωκόμενο και εκτελείται υποχρεωτικά. Παράλειψη 

εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

  2. Η προθεσμία και η τυχόν άσκηση της προσφυγής του άρθρου 100 δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της οριστικής 

παύσης ή του υποβιβασμού, μπορεί όμως να χορηγηθεί αναστολή της εκτέλεσης, ύστερα από αίτηση του 

διωκόμενου, κατά τις διατάξεις για το Συμβούλιο Επικρατείας. 

  3. Η πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πρόστιμο ως ποινή ή χρηματικό ποσό ως διοικητική κύρωση, 

εκτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή με εντολή του, από τον οικείο εκκαθαριστή των αποδοχών. Το ποσό 

του προστίμου παρακρατείται από τις αποδοχές του πρώτου μήνα από την υποβολή της πειθαρχικής 

απόφασης στον Πρόεδρο και αν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του 

τιμωρηθέντος, παρακρατείται σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται στην απόφαση περί 

εκτέλεσης. Καμιά δόση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των μηνιαίων αποδοχών. Αν 

ο τιμωρημένος αποχωρήσει από την υπηρεσία, τα οφειλόμενα ποσά εισπράττονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Το πρόστιμο υπολογίζεται στις καθαρές αποδοχές που 

λαμβάνει ο λειτουργός του ΝΣΚ κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης. 

Για την καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο λειτουργός που τιμωρήθηκε και όχι οι κληρονόμοι του. 

  4. Κατά τον χρόνο της προσωρινής παύσης, η οποία αρχίζει την επομένη ημέρα από την επίδοση της 

τελεσίδικης απόφασης, ο λειτουργός που τιμωρήθηκε δεν μπορεί να ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

ούτε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σ' αυτόν με την ιδιότητά του ως λειτουργού του ΝΣΚ. Ο χρόνος 

της προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

  5. Με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής κατά απόφασης που επιβάλλει την 

ποινή της οριστικής παύσης ή από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της 

Επικρατείας που απορρίπτει την τυχόν ασκηθείσα προσφυγή επέρχεται αυτοδίκαια η λύση της 

υπηρεσιακής σχέσης του λειτουργού που τιμωρήθηκε. 

  6. Οι ποινές της επίπληξης, του προστίμου και της προσωρινής παύσης διαγράφονται από το μητρώο του 

τιμωρημένου μετά διετία, πενταετία και δεκαετία, αντίστοιχα, από την τελεσίδικη επιβολή τους και δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις. Αν στον παραπάνω χρόνο επιβληθεί νέα ποινή, η διαγραφή 

επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται από τη λήξη 

εκείνου που προβλέπεται για την πρώτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

Άρθρο 103 

Οριστική παύση 

 

  1. Εκτός από την περίπτωση της επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης, λόγω πειθαρχικού 

παραπτώματος, ο λειτουργός του ΝΣΚ παύεται οριστικά αν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε 

ποινή για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38. 

  2. Είναι δυνατό να παυθεί οριστικά ο λειτουργός του ΝΣΚ: α) Για ανικανότητα εκτέλεσης των 

υπηρεσιακών του καθηκόντων, λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, εφόσον η 

ανικανότητα αυτή διαρκεί και πέρα από τον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις για τους 

πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και β) για υπηρεσιακή ανεπάρκεια. 

  3. Για την οριστική παύση του λειτουργού, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, αποφασίζει το αρμόδιο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή τα Συμβούλια της παρ. 1 του άρθρου 10 για βαθμό ανώτερο του Νομικού 

Συμβούλου του Κράτους. Η διαδικασία κινείται, σε κάθε περίπτωση, με έγγραφο του Υπουργού 

Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ. 

  4. Μετά την κίνηση της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του αρμόδιου Συμβουλίου ορίζει ένα από τα μέλη του, 

ως εισηγητή. Ο εισηγητής: α) συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία τα σχετικά με τον λόγο της παύσης, β) εξετάζει 

μάρτυρες ή διατάζει τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, γ) καλεί τον λειτουργό που αφορά η διαδικασία για παροχή εξηγήσεων και υποβάλλει στον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου αιτιολογημένο πόρισμα. Ο παραπάνω λειτουργός μπορεί να λάβει γνώση των 

στοιχείων του φακέλου οποτεδήποτε. 

  5. Μετά την υποβολή του πορίσματος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει ημερομηνία συζήτησης της 

υπόθεσης και απευθύνει έγγραφη κλήση στον παραπάνω λειτουργό που περιέχει τον λόγο της παύσης 

και λεπτομερή αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τον λόγο αυτό. Η κλήση 

κοινοποιείται, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 89 τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από τη 

συζήτηση στον ως άνω λειτουργό, ο οποίος έχει δικαίωμα να παραστεί στο Συμβούλιο αυτοπρόσωπα ή 

με πληρεξούσιο δικηγόρο. 

  6. Η απόφαση του Συμβουλίου για την παύση επιδίδεται το συντομότερο στον λειτουργό που αφορά, ο 

οποίος δικαιούται, αν έχει τον βαθμό του Παρέδρου ή του Δικαστικού Πληρεξουσίου, να υποβάλει 

ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ προσφυγή, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίησή της, ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ. 

  7. Η προθεσμία της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης οριστικής 

παύσης. 

  8. Για την εκτέλεση της απόφασης οριστικής παύσης, κατά της οποίας, είτε δεν προβλέπεται η άσκηση 

προσφυγής, είτε δεν ασκήθηκε προσφυγή, είτε η ασκηθείσα απορρίφθηκε, εκδίδεται, ανάλογα με τον 

βαθμό του παυθέντος, είτε προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, είτε υπουργική 

απόφαση, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 65. Οι παραπάνω πράξεις δημοσιεύονται 

περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιδίδονται στον παυθέντα. Η λύση της υπηρεσιακής 

σχέσης επέρχεται από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης. Αν δεν προκύπτει επίδοση, αυτή θεωρείται 

ότι έγινε την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης. 
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Άρθρο 104 

Παραίτηση 

 

  1. Ο λειτουργός του ΝΣΚ έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσμία, που 

τίθενται στο έγγραφο της παραίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

  2. Η πράξη αποδοχής της παραίτησης εκδίδεται μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της. Μέσα στην 

ίδια προθεσμία, ο λειτουργός που παραιτήθηκε μπορεί να ανακαλέσει εγγράφως την παραίτησή του, 

εφόσον η πράξη της αποδοχής δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. 

  3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Οικονομικών η αποδοχή της παραίτησης και δεν εφαρμόζεται 

η παρ. 5, αν κατά τον χρόνο υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεμής σε βάρος του παραιτούμενου: α) 

πειθαρχική δίωξη ή β) ποινική δίωξη για κακούργημα ή για πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στην 

περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38. 

  4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από την επομένη της κοινοποίησης της πράξης αποδοχής 

της παραίτησης. 

  5. Λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση, τεκμαιρομένης της αποδοχής της παραίτησης, αν 

παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της χωρίς να δημοσιευθεί και κοινοποιηθεί η πράξη 

αποδοχής της μέχρι την ημέρα αυτή. 

  

Άρθρο 105 

Αποχώρηση από την υπηρεσία 

 

  1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία: α) με τη συμπλήρωση του 

εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, οι Δικαστικοί 

Πληρεξούσιοι Α΄ και οι Πάρεδροι του ΝΣΚ και β) με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ο) έτους 

της ηλικίας τους, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους, οι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ. 

  2. Εφόσον ο Πρόεδρος του ΝΣΚ συμπληρώσει τετραετή υπηρεσία στον βαθμό του Προέδρου, πριν από 

τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας του, αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία, 

με τη συμπλήρωση της τετραετίας. Ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού 

έβδομου έτους λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του 

Συντάγματος.  

  3. Για την εφαρμογή των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1, ως ημέρα συμπλήρωσης του ορίου της ηλικίας 

αποχώρησης θεωρείται η 30ή Ιουνίου του έτους αποχώρησης του λειτουργού του ΝΣΚ. 

  4. Για τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του ΝΣΚ εκδίδεται 

προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, των δε λειτουργών των υπολοίπων βαθμών 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι παραπάνω πράξεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ανακοινώνονται στους λειτουργούς που αποχωρούν δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία αποχώρησης. 

  5. Ο λειτουργός που συμπλήρωσε πραγματική υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ή αποχωρεί λόγω 

συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε και μετά από τη λύση 

της υπηρεσιακής σχέσης, τούτο δε αναφέρεται στην πράξη της παρ. 4. Τον τίτλο στερείται ο λειτουργός ο 

οποίος: α) παύθηκε οριστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας και β) 

τιμωρήθηκε στον βαθμό εξόδου από την υπηρεσία, με πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης. 

  6. Από τον τίτλο αυτόν, εκπίπτει αυτοδικαίως ο λειτουργός που καταδικάστηκε αμετάκλητα για μια από 

τις πράξεις που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 

 

Άρθρο 106 

Οργανικές θέσεις 

 

  1. Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπηρετεί μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

διοικητικό προσωπικό. 

  2. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ είναι συνολικά εκατόν ενενήντα (190) και κατανέμονται 

ως εξής: α) εκατόν εξήντα τρείς (163) οργανικές με σχέση δημοσίου δικαίου, β) έξι (6) οργανικές με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, γ) έξι (6) προσωποπαγείς με σχέση δημοσίου δικαίου και 

δ) δεκαπέντε (15) προσωποπαγείς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

  3. Από τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μόνιμου 

προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Η/Υ, διατηρείται στον κλάδο αυτόν η μία (1), οι δε 

υπόλοιπες μετατρέπονται σε θέσεις κλάδου Προσωπικού Η/Υ. 

  4. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ των κλάδων Ταξινόμων, Επιμελητών και 

Προσωπικού Καθαριότητας, ενοποιούνται σε κλάδο Βοηθητικού Προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι 

ειδικότητες Ταξινόμων, Επιμελητών και Προσωπικού Καθαριότητας. Από τις υφιστάμενες κενές οργανικές 

θέσεις του κλάδου αυτού, πέντε (5) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία ΔΕ, σε συνιστώμενο κλάδο 

Ταξινόμων - Επιμελητών.  

  5. Οι προσωποπαγείς θέσεις δημοσίου δικαίου όλων των κλάδων, καθώς και οι προσωποπαγείς θέσεις 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) όλων των ειδικοτήτων μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις 

δημοσίου δικαίου και θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχα.  

  6. Κάθε οργανική θέση του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ που μετά τη δημοσίευση του παρόντος, 

κενώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου και μετατρέπεται 

κατά σειρά και εναλλάξ στους Κλάδους ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής. 

  7. Η πλήρωση των θέσεων που κενώνονται γίνεται είτε με διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, είτε με μετάταξη, είτε 

με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων.  

  8. Όλες οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού ανήκουν οργανικά στις υπηρεσιακές μονάδες της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.  

 

Άρθρο 107 

Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατά κατηγορία και 

κλάδο 

 

  Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου διοικητικού προσωπικού ανέρχονται σε εκατόν εξήντα εννέα (169) και 

κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ         ΚΛΑΔΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 65 

Κλάδος Διοικητικού-Οικονομικού 47 
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Κλάδος Νομικών 10 

Κλάδος Πληροφορικής 8 

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 24 

Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού 15 

Κλάδος Πληροφορικής  8 

Κλάδος Βιβλιοθηκονόμων 1 

  

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  70 

Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων 60 

Κλάδος Προσωπικού Η/Υ 

Κλάδος Χειριστών Η/Υ 

3 

1 

Κλάδος Ταξινόμων  - Επιμελητών 5 

Κλάδος Οδηγών  1 

  

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 10 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού των ειδικοτήτων Ταξινόμων, 

Επιμελητών, Προσωπικού Καθαριότητας 

10 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 169 

 

Άρθρο 108 

Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά 

εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα 

 

   Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται 

σε είκοσι μία (21) και κατανέμονται, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: 

 

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 

Ειδικότητα Διοικητικού - Οικονομικού 6 

Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 

Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού 1 

Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 

Ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων 11 

Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 1 

Ειδικότητα Οδηγού 1 

Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

Ειδικότητα Προσωπικού Καθαριότητας 1 

 

 

 

74



 

 

 

Άρθρο 109 

Κατάταξη προσωπικού 

 

  Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο ΝΣΚ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατατάσσονται 

αυτοδικαίως στις αντίστοιχες θέσεις των κλάδων ή ειδικοτήτων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108. 

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται με το παρόν, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή 

ειδικότητες των άρθρων 107 και 108, ως εξής: 

  α) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: 

  αα) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 

  αβ) Ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ4 Τεχνικού με ειδικότητα Οδηγών κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Οδηγών. 

  αγ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ1 Ταξινόμων, ΥΕ2 Επιμελητών και ΥΕ3 Καθαριστριών κατατάσσονται 

στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και στις αντίστοιχες ειδικότητες. 

  β) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

  βα) Οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού κατατάσσονται στην 

ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 

  ββ) Ο υπάλληλος της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού-Οδηγών κατατάσσεται στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών. 

  2. Για την παραπάνω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία ανατρέχει 

στον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, χωρίς αίτηση των υπαλλήλων ή απόφαση του οικείου 

υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 

Άρθρο 110 

Κλάδοι Προϊσταμένων 

 

  1. Στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης και Οικονομικών Υποθέσεων επιλέγονται, 

ως προϊστάμενοι, διοικητικοί υπάλληλοι Κατηγορίας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ). 

  2. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της παρ. 1 τοποθετούνται, ως προϊστάμενοι, υπάλληλοι των κλάδων 

ΠΕ Νομικών, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.  

  3. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετείται ως προϊστάμενος, διοικητικός υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νομικής, ενώ στα Τμήματα της παραπάνω Διεύθυνσης 

προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νομικής. 

  4. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

  α) Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Διεύθυνσης, της οποίας προΐσταται, σύμφωνα με 

τις εντολές του Προέδρου του ΝΣΚ και σε συνεργασία με αυτόν ή με τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή 

τον Πάρεδρο του ΝΣΚ που έχει οριστεί από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. 

  β) Προΐσταται και εποπτεύει τους διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσής του και υπογράφει τα 

έγγραφα, για τα οποία του χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο σχετική εξουσιοδότηση, σύμφωνα με την                         

περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 11. 

  5. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης ελέγχει την τήρηση του 

ωραρίου εργασίας και τις απουσίες όλων των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική 

Υπηρεσία του ΝΣΚ. 

  6. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων ασκεί τις αρμοδιότητες και επιτελεί τα 

καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 24, 65 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και στην                      

περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220), σε συνδυασμό με την κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Διοικητικής 
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Ανασυγκρότησης και του Προέδρου του ΝΣΚ, υπ’ αριθμ. 408/27.12.2016 (Β΄ 182) «Μεταφορά και 

κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μετονομασία Τμημάτων της Διεύθυνσης 

αυτής».  

  7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιος για τις υποδομές της 

πληροφορικής, για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων και την 

υποστήριξη των χρηστών, καθώς και για την ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων και των δεδομένων. 

 

Άρθρο 111 

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης 

 

  1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται 

από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 

  2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων ανά 

ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου 

κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.  

  3. Ως προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στους κλάδους ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ 

Πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 112 

Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού 

 

  Το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ υπόκειται σε αξιολόγηση κατά τις διατάξεις που ρυθμίζουν την 

αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. Στην περίπτωση που προϊστάμενος διοικητικού 

υπαλλήλου είναι λειτουργός του ΝΣΚ, αυτός είναι αξιολογητής.  

 

Άρθρο 113 

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

  Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την εφαρμογή των διατάξεων αξιολόγησης του διοικητικού 

προσωπικού του ΝΣΚ, συγκροτείται από τα τακτικά, μη αιρετά μέλη του οικείου υπηρεσιακού 

συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός προϊστάμενου 

Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλον φορέα, κατόπιν επιλογής, με τον αναπληρωτή του. Η 

επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής μεταξύ πέντε 

(5) τουλάχιστον υποψηφίων, προερχόμενων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς. Γραμματέας ορίζεται 

διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α΄. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και δύο (2) 

διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των 

διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται και για την εκλογή του Διοικητικού 

Συμβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου αυτού. 
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Άρθρο 114 

Επιλογή Προϊσταμένων 

 

  1. Για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΝΣΚ εφαρμόζονται 

οι αντίστοιχες διατάξεις για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου. Το Συμβούλιο Επιλογής 

Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του ΝΣΚ συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και αποτελείται από: α) 

έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) Προϊστάμενο 

Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, γ) 

έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του ΝΣΚ και δ) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

  2. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των διοικητικών 

υπαλλήλων του ΝΣΚ, πλην της διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο 

ΣΕΠ.  

 

Άρθρο 115 

Υπερωριακή εργασία 

 

  Σε περίπτωση έκτακτης ή ειδικής υπηρεσιακής ανάγκης, μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ 

μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών, με απόφασή του, να καταρτίζει ομάδα υπερωριακής εργασίας από 

διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ προς αντιμετώπισή της. Στην απόφαση προσδιορίζεται η έκτακτη 

υπηρεσιακή ανάγκη και καθορίζεται ιδιαίτερη αμοιβή για την εργασία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας.  

 

Άρθρο 116 

Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 

  1. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ συγκροτείται με 

απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ για δύο έτη και αποτελείται από: α) Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του 

Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή ομοιόβαθμό του, β) δύο (2) Παρέδρους του ΝΣΚ, με ισάριθμους 

ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους, γ) τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του ΝΣΚ, που έχει ασκήσει 

περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

με τον αμέσως λιγότερο χρόνο, δ) έναν διοικητικό υπάλληλο, με βαθμό Α΄, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή 

του, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών 

υπαλλήλων του ΝΣΚ, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται και για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου 

του συνδικαλιστικού οργάνου αυτού. Ο τακτικός και ο αναπληρωτής διοικητικός υπάλληλος πρέπει να 

ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Για τον λόγο αυτόν, πριν από τη συγκρότηση του Συμβουλίου, 

απευθύνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να εκλέξει το 

παραπάνω μέλος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν εκλεγεί εντός τριάντα (30) ημερών, 

το Συμβούλιο συγκροτείται χωρίς το αιρετό μέλος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός 

υπάλληλος με βαθμό Α΄. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος του Συμβουλίου ή διοικητικός υπάλληλος με βαθμό 

Α΄. 

  2. Το Υπηρεσιακό-Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) 

από τα πέντε (5) μέλη του και αποφασίζει ή γνωμοδοτεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, 

στα οποία οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν 
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την ασθενέστερη οφείλουν να ακολουθήσουν μία από τις επικρατέστερες.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

 

Άρθρο 117 

Πειθαρχική δικαιοδοσία 

 

  1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στο διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ, ασκείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

του άρθρου 116. 

  2. Οι πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι και τις αποδοχές τριών (3) 

μηνών μπορούν να επιβληθούν και από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Κατά των 

αποφάσεων αυτών δεν επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 116. 

 

Άρθρο 118 

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

 

  Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στο διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ είναι αποκλειστικά ο 

Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ. Γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν αρμοδιότητα 

άσκησης πειθαρχικής δίωξης από άλλα κρατικά όργανα, δεν ισχύουν για το διοικητικό προσωπικό του 

ΝΣΚ.  

Άρθρο 119 

Γενικές ρυθμίσεις  

 

  1. Σε όλα τα θέματα του διοικητικού προσωπικού, που αφορούν στην πρόσληψη, στη διαδικασία 

επιλογής, στον διορισμό και στα σχετικά με αυτόν προσόντα και κωλύματα, στην υπηρεσιακή κατάσταση 

και εξέλιξη, στους όρους και στις προϋποθέσεις αυτής, στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις και στα 

καθήκοντα, στην πειθαρχική ευθύνη και στη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες 

διατάξεις της νομοθεσίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, εφόσον από τις διατάξεις του 

παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση. Ειδικά για τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του 

παραπάνω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν το μισθολογικό καθεστώς των 

διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. 

  2. Οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται για τα θέματα του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, εφόσον στις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται 

διαφορετική ρύθμιση. 

  3. Ανάθεση σε διοικητικό υπάλληλο καθηκόντων άλλης κατηγορίας, κλάδου ή βαθμού είναι δυνατή με 

απόφαση του οικείου Προϊσταμένου ή του Προέδρου του ΝΣΚ, σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης, με 

τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους διοικητικούς 

υπαλλήλους του Δημοσίου. Η άρνηση εκτέλεσης της απόφασης ή η πλημμελής εκτέλεσή της συνιστούν 

πειθαρχικό παράπτωμα. 

  4. Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, σύζυγος ή συμβίος ή συμβία κατά την έννοια του 

άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (A΄ 181), διοικητικού υπαλλήλου του ΝΣΚ, μπορεί να μετατίθεται ή να 

αποσπάται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από αίτησή του, στην περιφέρεια 
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Γραφείου του ΝΣΚ όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του ή ο συμβίος ή η συμβία, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε 

αντίστοιχη υπηρεσία. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 120 

Ετήσια έκθεση 

 

  Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συντάσσει Έκθεση για κάθε δικαστικό έτος, η οποία διαβιβάζεται στον 

Υπουργό Οικονομικών, παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και παρουσιάζεται στη 

Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, μέχρι 

τα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Στην έκθεση αυτή 

γίνεται καταγραφή και αποτίμηση του έργου του ΝΣΚ για το δικαστικό έτος που πέρασε και 

περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της 

λειτουργίας και της οργάνωσης του ΝΣΚ, την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία 

της Διοίκησης και της Δικαιοσύνης, καθώς και την αρτιότερη και επωφελέστερη για το Δημόσιο δικαστική 

παράσταση ή εξώδικη εκπροσώπησή του. 

 

Άρθρο 121 

Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη διακίνηση εγγράφων στις υπηρεσίες του ΝΣΚ 

 

  1. Όπου προβλέπεται η κοινοποίηση ή επίδοση εγγράφων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση 

των λειτουργών του ΝΣΚ ή στην πειθαρχική διαδικασία, αυτή μπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά, 

μέσω της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης των λειτουργών του ΝΣΚ, με αποδεικτικό παραλαβής. 

Εάν ο λειτουργός δεν επιστρέψει υπογεγραμμένο το αποδεικτικό παραλαβής, η αποστολή 

επαναλαμβάνεται άλλες δυο φορές. Εφόσον και πάλι δεν αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής, η 

κοινοποίηση τεκμαίρεται ότι έγινε και συντάσσεται από τον αποστολέα σχετική έκθεση.  

  2. Όπου προβλέπεται η διατήρηση από τις υπηρεσίες του ΝΣΚ αρχείων, εγγράφων ή κάθε άλλου 

στοιχείου, που αφορά, είτε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΝΣΚ που προβλέπονται στο άρθρο 2, είτε 

στη γενική κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του ΝΣΚ, είτε σε οικονομικά στοιχεία ή 

οποιοδήποτε άλλο ζήτημα λειτουργίας του ΝΣΚ, αυτή μπορεί να γίνεται σε ασφαλή ηλεκτρονικά αρχεία.   

  3. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή ή η διαβίβαση από τις υπηρεσίες του ΝΣΚ, προς 

οποιαδήποτε κρατική ή άλλη υπηρεσία, αρχείων, εγγράφων ή κάθε άλλου στοιχείου, αυτή μπορεί να 

γίνεται με ψηφιοποιημένα έγγραφα και ασφαλή ηλεκτρονικά αρχεία.  

  4. Εφόσον, το ΝΣΚ, ως φορέας, υποχρεούται για την υποβολή, σε περιοδική βάση προς οποιονδήποτε 

άλλον κρατικό φορέα ή Αρχή εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών, η υποχρέωση αυτή μπορεί να 

εκπληρωθεί και με τη διαβίβαση σχετικού ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου, με όμοιο περιεχόμενο, εάν ο 

φορέας στον οποίο αφορά η υποβολή δεν επιθυμεί τη χορήγηση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα 

του ΝΣΚ για τον έλεγχό τους.  
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Άρθρο 122 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

  1. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, συγκροτούνται οι 

Τριμελείς Επιτροπές του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 5 και καθορίζονται η διαδικασία και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή ειδικότερο ζήτημα για τη λειτουργία τους. 

  2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, μπορεί: α) να παραπέμπονται στις Τριμελείς Επιτροπές υποθέσεις, 

μολονότι το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές 

είναι όμοιες κατά το πραγματικό και νομικό μέρος, τα ανακύπτοντα ζητήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί 

από την Ολομέλεια και κρίνεται ότι παρέλκει η εισαγωγή τους στο Τμήμα ή στην Ολομέλεια, β) να 

ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων, στις οποίες οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με Πράξη, καθώς 

και οι λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενο και στον τρόπο έκδοσής της, γ) να ορίζονται και άλλα 

είδη υποθέσεων για τα οποία συντάσσεται Επισημειωματική Πράξη, καθώς και οι λεπτομέρειες που 

αφορούν στο περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσής της. 

  3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, μπορεί να ορίζονται τα επιμέρους καθήκοντα των λειτουργών και 

του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, ο τύπος και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών ή φυσικών αρχείων 

και των βιβλίων που οι λειτουργοί ή οι υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ οφείλουν να τηρούν και κάθε άλλη 

σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του ΝΣΚ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα 

επιμέρους καθήκοντα των ασκουμένων δικηγόρων στο ΝΣΚ. 

  4. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, μπορεί: α) να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του ή ειδικές 

αρμοδιότητες που ανήκουν στο ΝΣΚ, σε λειτουργούς ή σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ, ανάλογα με 

την περίπτωση, β) να εξουσιοδοτεί λειτουργούς ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ, να υπογράφουν «Με 

εντολή Προέδρου του ΝΣΚ», με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 24, 65 και 69Γ του                                       

ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, να υπογράφει τις 

κάθε μορφής άδειες του διοικητικού προσωπικού ή κάθε άλλο κατά την κρίση του έγγραφο, γ) να αναθέτει 

την εποπτεία όλων ή μέρους των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας σε Νομικό Σύμβουλο 

του Κράτους ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ή την εποπτεία ομάδας 

υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ σε Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.  

  5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να 

γίνεται χωροταξικός ανασχεδιασμός των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, ιδίως λόγω του 

ψηφιακού μετασχηματισμού του ΝΣΚ και των δικαστηρίων της χώρας και να ιδρύονται ή να 

συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφιστάμενες μονάδες.  

  6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, καθορίζονται: α) οι 

επιμέρους αρμοδιότητες, η στελέχωση και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για το Γραφείο 

Προέδρου και τη Γραμματεία του ΝΣΚ που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 και β) ο αριθμός των 

Σχηματισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 123, οι 

αρμοδιότητες, το είδος των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που χειρίζονται και τα επιμέρους 

Γραφεία τους. Με την ίδια διαδικασία, δημιουργούνται, διασπώνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται 

Σχηματισμοί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ή Γραφεία Σχηματισμών ή ανατίθενται σε Σχηματισμό ή 

Γραφείο Σχηματισμού νέες υποθέσεις ή κατηγορίες υποθέσεων ή αρμοδιότητες άλλων Σχηματισμών ή 

Γραφείων.  

80



 

 

 

  7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του 

Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την 

εφαρμογή του άρθρου 24 για τη συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες.  

  8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του Προέδρου 

του ΝΣΚ, μπορεί να ανατεθεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 η δικαστική υπεράσπιση των 

συμφερόντων του Δημοσίου, της Ανεξάρτητης Αρχής ή του Ν.Π.Δ.Δ. και η παράσταση, με δήλωση ενώπιον 

των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή σε υπάλληλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται ρητά στην ειδική διάταξη. Στις 

περιπτώσεις αυτές, στην απόφαση μπορεί να προβλέπεται ειδική διαδικασία για τη μη άσκηση ενδίκων 

βοηθημάτων, την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων και τη μη άσκηση ενδίκων μέσων.  

  9. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής 

υπεράσπισης σε λειτουργούς του ΝΣΚ κατά το άρθρο 57 και κάλυψης των εξόδων. Επίσης, 

προσδιορίζονται το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αμοιβή, η προθεσμία υποβολής 

του αιτήματος για την πληρωμή των δαπανών, η διαδικασία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου.  

  10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής από τον λειτουργό του 

ΝΣΚ που έχει λάβει την άδεια της παρ. 4 του άρθρου 61 των κρατήσεων και των εισφορών για τα 

ασφαλιστικά ταμεία, με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στον βαθμό της οργανικής του 

θέσης.  

  11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου 

του ΝΣΚ, ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία και τις ειδικότερες υποχρεώσεις όσων 

λαμβάνουν την εκπαιδευτική άδεια του άρθρου 63. 

  12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται 

αναλυτικά, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιθεώρησης, τα 

επιμέρους καθήκοντα των επιθεωρητών, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ και 

της απόδοσης των λειτουργών του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

  13. Με απόφαση του Προέδρου, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ: α) κατανέμονται στις 

υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, οι θέσεις του διοικητικού 

προσωπικού που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 106, β) ορίζονται οι κατηγορίες και ο αριθμός των 

υπαλλήλων που υπηρετούν στα Τμήματα των Διευθύνσεων που λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία του 

ΝΣΚ και γ) ορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, τα περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων και των 

στελεχών των οργανικών μονάδων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

  14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να 

ανασταλεί η έναρξη λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων των περ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 13 και του άρθρου 17.  

  15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζονται ο 

τρόπος, το όργανο και η διαδικασία χορήγησης της άδειας πατρότητας στους λειτουργούς του ΝΣΚ, καθώς 

και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
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Άρθρο 123  

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 

 

  1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16, λειτουργούν στην Κεντρική 

Υπηρεσία του ΝΣΚ Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων. Ως Προϊστάμενοι των 

Σχηματισμών ορίζονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ λειτουργοί του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου 

και προϊστάμενοι των επιμέρους Γραφείων των Σχηματισμών, Πάρεδροι ΝΣΚ ή Δικαστικοί Πληρεξούσιοι 

με επταετή τουλάχιστον υπηρεσία.  

  2. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και των αποφάσεων ή πράξεων του Προέδρου του 

ΝΣΚ που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 122, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις, αποφάσεις και 

πράξεις που ρυθμίζουν κατά τον χρόνο δημοσίευσής του παρόντος, τα αντίστοιχα θέματα.  

  3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 122, εξακολουθούν να 

ισχύουν όσα ορίζονται στην απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, υπ’ αριθμ. 272/2020 (Β΄ 2862) σχετικά με 

την έκδοση Πράξεων και Επισημειωματικών Πράξεων. 

  4. Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων που λειτουργούν κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, λήγει την 31η.12.2021. 

  5. Η θητεία των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

σε αυτό, λήγει την 31η.12.2022. 

  6. Το άρθρο 70 ισχύει για τις αποσπάσεις που πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

και εφεξής. 

  7. Πειθαρχικά παραπτώματα που τελέστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κρίνονται με τις 

διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο της τέλεσης της πράξης ή στα κατ’ εξακολούθηση τελούμενα 

πειθαρχικά παραπτώματα, με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τέλεση της τελευταίας πράξης ή 

παράλειψης. Διαδικαστικές πράξεις που έχουν διενεργηθεί έγκυρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, δεν επαναλαμβάνονται. 

  8. Στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ που υπηρετούν ή θα υπηρετούν στα Δικαστικά Γραφεία που 

πρόκειται να συγχωνευθούν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 21, παρέχεται η δυνατότητα, κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μεταταχθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών ή της ΑΑΔΕ, με αντίστοιχη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν. 

  9. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις: α) του άρθρου 9 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196), β) των άρθρων 45 και 

46 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), γ) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65) και δ) των παρ. 5, 6, 8 

και 11 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).  

  10. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ των περ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 13 και του άρθρου 17, εφαρμόζονται οι διατάξεις, αποφάσεις και πράξεις που ρυθμίζουν, 

κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, τα αντίστοιχα θέματα. 

 

Άρθρο 124 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) ο ν. 3086/2002 (Α΄ 324), με την επιφύλαξη της 

παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), β) το π.δ. 238/2003 (Α΄ 214), γ) το άρθρο 13 του                                         

ν. 3790/2009 (Α΄ 143) και δ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή που ρυθμίζει με 

διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον νόμο αυτό. 
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Άρθρο 125 

Έναρξη ισχύος 

 

  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

Π. Πικραμμένος 

 

 

                                                                        ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

Σπ. - Άδ. Γεωργιάδης 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

Ν. - Γ. Δένδιας 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

Ν. Κεραμέως 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

Αθ. Πλεύρης 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

Κων. Σκρέκας 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

Στ. Μενδώνη 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

Μ. Βορίδης 
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ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 
 

Θ. Σκυλακάκης 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 

Ν. Παπαθανάσης 
 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

 
 

Μ. Βαρβιτσιώτης 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 

Στ. Πέτσας 

 

                                                   

 

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

Π. Μηταράκης 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Κων. Καραμανλής 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

Σπ. -  Π. Λιβανός 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

Ελ. Αυγενάκης 
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Σ’:;ΕΝ ΡΥΘΜ(ΣΗΣ

Τ[ΤΛΟΣΑΞ[ΟΛΟΓΟΥΜΕΝμΣ ΡΥΘΜΣΗΣ

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»

Εττισπεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Οικονομικών

Στοιχεία επικοινωνία;: Σταύρος Σπυόπουλος, Νομικός Σύβουλο; του Κσάτους, τηλ. 213 21 21

Αργυρία Φανουάκη, Δικαστική Πληρεξούσια Α ΝΣΚ, τηλ.: 213 2121782, απι:

Επιλεξατε απο τον παρακατω καταλονο τον τομεα η τους τομεις νομοιετησης
ους οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολοουμενης ρυμισης

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΣΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΔΕΥΣΗ Π0[ΤΣΜ0Σ1

ΕΘΜΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΑ1ΤΚΗ2

ΟΚΟΝΟΜΚΗ / ΔΜΟΣ1ΟΝΟΜΚΗ / ΦΟΡΟΔΟΠΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ3 Χ

ΚΟΝΩΝ1ΚΗ ΠΟΜΤΗ(Η4

ΔΗΜΟΣΑ ΜΟΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΑ ΤΑΞΗ ΔΠ(ΜΟΣΥΝΗ5 Χ

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού

2 Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτηοης Επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης πί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΓάΥΤΚΗ ΔΑΣΤΗΡΟΤΗΤΑ&

Α. Αιτολονικ έκθσπ

Η «ταυτότητα» της αξιολογού μενη ς ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

1. Σχεδόν είκοσι έτη μετά από την έκδοση του εκτελεστικού του Συντάγματος

νόμου 3086/2002 (Α’ 324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κλπ.»,

είναι αναγκαία η αναμόρψωσή του, προκειμένου να υπάρξει εκσυγχρονισμός,

ανασχεδιασμός, ευελιξία, επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών, συμβολή

στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποψάσεων των

Δικαστηρίων, αλλά και μεγαλύτερη διαψάνεια στη λειτουργία του ΝΣΚ. Το [δισ

ισχύει και για το π.δ. 238/2003 (Α’ 214) «Εκτέλεση των διατάξεων περί ΝΣΚ». Η

αναμόρψωση αυτή αψορά στις αρμοδιότητες, στη διάρθρωση και στη συγκρότηση

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), αλλά και στην υπηρεσιακή κατάσταση

και πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών καιτου διοικητικού προσωπικού του.

2. Στόχος των αλλαγών που εισάγει ο νέος Οργανισμός, είναι το ΝΣΚ να

συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία ενάμισι αιώνα περίπου, να αναβαθμίσει και να

εναρμονίσει τις υπηρεσίες του στις σύγχρονες προκλήσεις και να προσψέρει ακόμα

υψηλότερης ποιότητας νομικές υπηρεσίες στο Δημόσιο και στους δεκάδες λοιπούς

ψορείς (Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ., ΑΕΙ) των οποίων ενεργείτη νομική υποστήριξη.

Να διεξάγει τις εργασίες του, με έναν πιο ευέλικτο, σύγχρονο και αποτελεσματικό

τρόπο, προσιτό προς τη Διοίκηση και ψιλικό προς τους πολίτες, απαλλαγμένο από

αγκυλώσεις και αχρείαστες γραψειοκρατικές πρακτικές, που Θα αξιοποιεί, αψενός

την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των λειτουργών του και αψετέρου τα

πλεονεκτήματα που προσψέρει η τεχνολογία. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων

διευκολύνεται με τον εκτεταμένο ψηψιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ που ήδη

βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και συμβαδίζει με τον ψηψιακό μετασχηματισμό του

υπόλοιπου δημόσιου Τομέα καιτων δικαστηρίων.

3. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του

Κράτους και ως αποστολή του έχειτη νομική υποστήριξη του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ.,

των Ανεξάρτητων Αρχών και των λοιπών ψορέων, των οποίων διεξάγει τη νομική

Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου ΑγρσΓικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Ο
υ
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υπηρεσία. Δεδομένης της υψηλής απόδοσης του ΝΣΚ στις νομικές υπηρεσίες που

προσψέρει, επιστέγασμα της συλλογικής του λειτουργίας, της εμπειρίας, της

εξειδίκευσης, αλλά καιτης αποκλειστικής απασχόλησης των λειτουργών του καιτου

ασυμβίβαστου άσκησης άλλων έργων, πλην της υπηρεσίας τους στο ΝΣΚ, υπήρξε

μια σημαντική επέκταση της δραστηριότητάς του, σε Ανεξάρτητες Αρχές και ν.π.δ.δ.,

με πρωτοβουλία των ίδιων των Φορέων.

4. Σήμερα, Γραψεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους λειτουργούν στη Βουλή,

στην Προεδρία της Κυβέρνησης, σε κάθε Υπουργείο, σε σημαντικές Γενικές

Γραμματείες, στον Πειραιά, σε Ανεξάρτητες Αρχές, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ), η Εθνική Αρχή Διαψάνειας (ΕΑΔ), η Επιτροπή

Ανταγωνισμού (ΕΑ), η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), σε ν.π.δ.δ. όπως ο ε-ΕΦΚΑ,

ο Οργανισμός Πρσνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ), το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), η Υπηρεσία Πολιτικής

Αεροπορίας (ΥΠΑ), αλλά και στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Επίσης,

Δικαστικά Γραψεία λειτουργούν σε είκοσι εννέα (29) επαρχιακές πόλεις.

5. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ παρίστανται σε όλα τα δικαστήρια της ημεδαπής,
διοικητικά, πολιτικά, ποινικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ειδικό Δικαστήριο του
άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και στο ΑΕΔ, στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης, ΔΕΕ και ΓΔΕΕ που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης που εδρεύει στο

Στρασβούργο και σε διεθνή διαιτητικά κέντρα, όπως τα Ι, Ι51Ο, 1ΟΑ, ενώ
γνωμοδοτούν και επιλύουν εξωδικαστικά και συμβιβαστικά διαψορές μεταξύ

Δημοσίου και ιδιωτών. Χειρίζονται κάθε χρόνο πάνω από 50000 δικαστικές

υποθέσεις του Δημοσίου και των ψορέων που εκπροσωπούν, συμμετέχουν σε 625

Επιτροπές και Συμβούλια που λειτουργούν στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα
και καθοδηγούν τη Διοίκηση με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.

6. Ενόψει όλων των παραπάνω, βασικές προτεραιότητες του νέου

Οργανισμού, είναι: α) Ο ψηψιακός μετασχηματισμός του ΝΣΚ και η ηλεκτρονική

λειτουργία του, β) η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της

λειτουργίας του ΝΣΚ, με έμψαση στην εξειδίκευση και στην οικονομία προσωπικού
και μέσων, γ) η απλοποίηση των διαδικασιών του ΝΣΚ, η αποσυμψόρηση και η
εξάλειψη γραψειοκρατικών πρακτικών και η συμβολή του στη γρήγορη απονομή της

δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποψάσεων των Δικαστηρίων, δ) η ενίσχυση της
συνταγματικά προβλεπόμενης αρμοδιότητας του ΝΣΚ για εξωδικαστική ή
συμβιβαστική επίλυσητωνδιαψορώντου Δημοσίου καιτωνλοιπώνψορέων μετους

87



ιδιώτες, ε) η επικαιροποίηση των διατάξεων που αψορούν στη γενική υπηρεσιακή

κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ, τόσο ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού

εισαγωγής, ο οποίος γίνεται πλέον σε τακτική βάση, ανά διετία, με νέα κριτήρια και

τρόπο βαθμολόγησης, όσα και ως προς την επιθεώρηση, τις προαγωγές και το

πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του ΝΣΚ.

7. Όλες οι παραπάνω αλλαγές, όχι μόνο έχουν μηδενικό κόστος και κατά

συνέπεια δεν συνεπάγονται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών ψορέων της Γενικής

Κυβέρνησης, αλλά περαιτέρω, με τη δημιουργία οκτώ (8) θεματικών σχηματισμών

για τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων και τον χωροταξικό ανασχεδιασμό του ΝΣΚ

με τη σταδιακή συγχώνευση περίπου τριάντα (30) Γραψείων της επαρχίας σε έντεκα

(11), την ψηψιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση του συνόλου των εγγράψων από

και προς το ΝΣΚ και άλλες παρεμψερείς ρυθμίσεις, εξοικονομούνται σημαντικά

ποσά, που έχουν να κάνουν με λειτουργικά έξοδα γραψείων στην Απική και στην

περιψέρεια, με δαπάνες για αμοιβές δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών,

μεταψράσεις, επιδόσεις, αναλώσιμα κ.λπ.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Τα ζητήματα που αναψέρθηκαν παραπάνω και ειδικότερα το γεγονός ότι το ΝΣΚ

διαχειρίζεται έναν Ιδιαίτερα μεγάλο όγκο υποθέσεων του Δημοσίου και πλήθους

άλλων ψορέων, διαψορετικού αντικειμένου, οε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στην

αλλοδαπή, σε κάθε δικαστήριο, δημιουργεί την ανάγκη, 20 χρόνια μετά τη θέσπιση

του ν. 3086/2002 (Α’ 324) καιτου π.δ. 238/2003 (Α’ 214) που διέπουντη λειτουργία

του, να αναμορψωθεί και να εκσυγχρονιστεί η δομή και η λειτουργία του ΝΣΚ.

Ομοίως, να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις που αψορούν στον

διαγωνισμό για την εισαγωγή στο ΝΣΚ νέων λειτουργών, καθώς και σι διατάξεις που

αψορούν στη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων του.

Ολα τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν και να κωδικοποιηθούν σε

ενιαίο νομοθετικό κείμενο, αψού σήμερα σι διατάξεις αυτές βρίσκονται στον

παραπάνω νόμο και στο π.δ., αλλά και σε πλήθος διάσπαρτων νομοθετικών

διατάξεων, υπουργικών αποψάσεων και αποψάσεων του Προέδρου του ΝΣΚ.
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3. Ποιους ψορείς ή ιτληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αψορά στους λειτουργούς και στο διοικητικό προσωιτικό του ΝΣΚ. Επίσης, καθορίζει

τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας του ΝΣΚ, κατά την

παροχή της νομικής του υποστήριξης στο Δημόσιο και σε Ανεξάρτητες Αρχές, νπδδ.

και ΑΕΙ.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ Οχι Π

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

· ν. 3086/2002 (Α’ 324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του »

· π.δ. 238/2003 (Α’ 214) «Περί εκτελέσεως των διατάξεων περί Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους))
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5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή Προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;

Το παρόν αναμορώνει, επικαιροποιεί και

εκσυγχρονίζει τη δομή και τη λειτουργία του ΝΣΚ,

καθώς και τη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των

λειτουργών και υπαλλήλων του, όπως αυτή ρυθμίστηκε

από τον εκτελεστικό του Συντάγματος ν. 3086/2002 (Α’

324) και το π.δ. 238/2003 (Α’ 214). Κατά συνέπεια οι

παραπάνω αλλαγές απαιτούν νομοθετική ρύθμιση.

Επιπλέον στο προωθούμενο σχέδιο νόμου

ενσωματώνονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο

νομοθετικό κείμενο διατάξεις που, εκτός από τα

παραπάνω δυο νομοθετήματα, έχουν περιληφθεί σε

διάσπαρτους νόμους, σε υπουργικές αποψάσεις και

αποφάσεις Προέδρου του ΝΣΚ.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Τα παραπάνω αναψερόμενα ζητήματα ρυθμίζονται
πρακτικής νομοθετικά και δεν επαρκεί η αλλαγή διοικητικής
συμπεριλαμβανομένης

‘ πρακτικης η η νεα ερμηνευτικη προσεγγιση της
της δυνατότητας νέας

υψιστάμενης νομοθεσίας για την επίτευξη των
ερμηνευτικής

: αναψερθέντων στόχων.προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
Ομοίως.

περισσότερων
ανθρώπινων και

υλικών πόρων;

Ό,
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Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Χ ΟΧΙ Π
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

) σε άη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς Χ
Οργανισμούς:

οίΞ)
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Στόχοι αξισλσγούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται μετην αξιολογούμενη ρύθμιση

Π π Π

Π Π χ Π

ΓΙΓΙ Π Π ι Π

8. Ποιοιείναιοιστόχοιτηςαξιολογσύμενης ρύθμισης;

Η αναμόρφωση και ο ανασχεδιασμός της

λειτουργίας του ΝΣΚ, προκειμένου να υπάρξει

εκσυγχρονισμός, ευελιξία, επιτάχυνση και

απλούστευση των διαδικασιών. Επιπλέον,

στόχος του παρόντος είναι η αναμόρψωοη των

1) βραχυτιρόθεσμοι: διατάξεων που αψορούν στον διορισμό, στη

γενική υπηρεσιακή κατάσταση και στην

πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών του ΝΣΚ,

με τη θέστιιση ρυθμίσεων που είναι συμβατές

με την ιδιότητά τους ως ανώτατων δημόσιων

λειτουργών.

Οι αλλαγές αυτές, Θα συμβάλουν στην

ταχύτερη και αρτιότερη λειτουργία του ΝΣΚ

και στην παροχήυψηλού επιπέδου,

εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών
ί) μακροπροθεσμοι:

στο Δημοσιο και στους λοιπους ψσρεις που το

ΝΣΚ εκπροσωπεί, αλλά και στη γρήγορη

απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση

των αποψάσεων των Δικαστηρίων. Όλα τα
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παραπάνω συμβάλλουν στην αρτιότερη

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμψέροντος.

Επιπλέον, με τις παρούσες ρυθμίσεις γίνεται

σημαντική εξοικονόμηση σε δαπάνες για

στέγαση και υλικοτεχνική υποδομή Γραψείων,

αμοιβές δικηγόρων, επιμελητών,

μεταψραοτών κ.λπ.
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ειέλιξη την τε,ευταία δεπα
Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ι ττιιτ’ Ί1 /.τϊοφοίΤωί’ Υ β/ώ/ιι ,·ι/ τι:Ξταιδεοσης που βρισκοιι·

ττ··/ιιητι οί’ τοιιέα Των σαοιιδών Τους εντός ό ιιηι’ών απο την

υΓ//Ο/η αί’ατηστις —

Αριθιιος Πιστνπαιηιιυοων Ποι’επιστηιιιεικώι· σ):ολώι. ]51ι ιύ.π)

;\οιλίΙι’/ Γι’ιιιιυτι’γιυν συ πρΟν, ιιιιιίι’ το Ι3ρει.’ι·ας. Τεχι’ολογιας

& Κι ‘ι’ιιιιιιιιυ διτί€ι’ή &εδι’ι υα), ιιι’ό Παντπιστηιιιαιτή Σχοί η

Αριι’ιιις τΙΟτί ι/τ/τι· ηι/ι οι·α::λ:ι τιπέ ττ’ν ιδιΤν,ι/ό

ϊΟ1ίΤ/ι, 1(0(1 Π ιιι·: γιττ’·.,υι,ιΙ / 7::.:νυυυικι’ Σ:ίολιι

Διιπιιι’ι· α’α φοιττ/ιι ·/ι:τη-,:ιιιίο τςτιςιίδτοιπις ανά ΑΕΙ

Ποσιπτν /ι·ιιι.ιι/’ι (πει’ ι/ιι/ι 7(01’ τιερχοί’ πληθοσμαι’) Που
πιιιιιι·τϊνοοι· σ/τ ιίιι’ιιιίίιιιαΤιι δια δίο:

Ε. ΣτοιχΕιΩΔιιΣ / Α’ΟΜΙ’δ / Ε’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΙιπ,ισ: ιινι,λ,ιβη,ιν1Ονι’ι:? Ο πλιιίιιιπιιοιι

ι’ιριί)ιιι’/ (ιι1ί4ι1’ πιιι’ η’ιιιιτιι/ είπιιι’ν Το σχολείο πριν τιχ

ιιλιιιιλι1 ρι,ιπίΙ της β’ βαί(ιιιας ι/αι Π (ιιιδιιιιις ει/παίδειισης / έτος

Λριίιιιις ιι-πι?ιιισιιιι/υιν οτι): ιων ανα ΙΙτιιφερειιι

ι ι/:ιπιιζττι Ιι/ν·.: /1,1 οτι’ ‚οί’νιίλι Τι· ι,οΙίι·τωι·ί 7(01’ ηιοιταύί’ ον

διαπιι).ι ν.οιιι’ιν οχι. δεία

Π /ιΙ(ιον ι//Ο “ι/Ο 1 μαδητιλιν Γιο σύι·ολν (ται· ιιαδιΙΤιιι·( —

Κιιτιιι’ιιιι’) ανά ιιτ7ιιφέρεια

‚((ιι· ‚Ιι’,-- ιί/ιίηιιτρι&’ι· / απιη’ειιιατιι’ιιν τχολτίων Και αιιΟμιις

ιιιιί· (‘ιιι (Ται’ υιοιτιιι’ι· ΤΕ αιΤίί

.Ιο’·, ιιιιος καίιιΙτ·τΙτ·ι· / οιιι’ιιλι, ιιιιίντωι·

Ι:τι, ιμιας ΙΙ,’ί· / σύνολο ιιοί)ητν

:\ιιιίίιιέις ΙΙΟΙιΙΙΤ/01’ που εοιιι4ιελοι’νται (ιαν /ιιιογραιιιιιιτιι

τνιιοχι’τικής τι-ιπαίότι’σης / έτιιτ

ΑιιΠαι’ιΙ αι’ά μαθητή ανά βαθμίδα )Α’διιιει, ΙΥΕιιιιιιί

εκπαίδτι’σης

.. ‚ ‘ , [Ιροσφατα Επιόιωκομενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εβελιξη την τε,.ευταια αετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

ίραοιιατοπ/ιιοίίτίστς ανασκαφές, κατα νίδος ι/ι/ι Ι

Και
Οοσα ποι’

Ιιιττ,’στις ‘,·ια αι’ασκαφτς, Που’ διαττδηι/αι· σε Εφορτιτς

\;ιχιιυτήτων

έήριιξη αρχαιολογικών :ωρων, ιιι·ηιιειωι·, παραδοσιακών ι/αι

στνρικων αιι/ισιιωι·

Γιιι(’ιιιιινπΟιιΙθτιόες οπτιλλοτριυστις και καταβλημειιτες

(7Τίι:ίίιιιιτ Εις. (‘ιο ακίνητο αρχαιολυγικοι’ τνδιιιιχερυι·ιος

\υοιι/·/ς τρ/ιι που έχουν εΚι:ί.τσίίνί ιτν ιινηυεία Κα.

τρχιο/·ι.ο/·ικοι’ς χώροιις, και δατιοντε έργ/υ.ν Που βρίι ι/ον//ιι

διιτ άνευ εροπ·ι· Που’ έχουν τιιττλισδϋ Τε υοι’ττια ι/α λοιπά

ιτιριιι και δαιτάι·ες έργων ποι’ Ιίιιισι/ι’ιΙαι σε τξτλιξη

\1ιιίίιιις βιβί ιοθηκών ι/οτα ι’οιιικη μοριυη Και τιδιις

ίιβ)ιοδηκης.οι’άλοι·ιι ιιτ ον ό/μα, ι/ανα ι·Οω·.·ριιφιι/τ

ίιαιιτρισιία

‘ Ει9νική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοτιοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ ( .‘·. ) και

της ΕΛΣΤΑΤ (Ι·.:
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Λόγω της ιδιάζουσας 4ύσης των τομέων αυτών πολιτικής, ετταψίεται οτην κρίοη του επισπεύδοντος υπουργείου,
ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται δείκτες οτην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολοιική πολιτική:

, - Πρόσφατα ΕπιδιιωκόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια πετια
στοιχεια αταχας (3ετια)

\κσθάριο’το ογχο·ριιι προίσι· σο σγορσίος ΤίΤος (δισ.ί

‘οθιιόο ιιοτιιβιιλής ΕΠ σο σοσθορές τιοές

σοο’γιο τροχοο’σωο σοοοιέίσνωο (ώ ΑΕ[ί)

σοέ’··ιο οοοιιπ(ς τι’λοροητης (χωρις τις τρσποέος. ώ Ο Π

έοέσς ‘Ιι’ιοηο ιιο’βοοι·’ιτης ιοστλ ίοίοι::μςτ. ιςχ ΑΕΙΤ)

Ιρωτσγοοοςπλοέοοισιιοι (ως ώ- ΑΕΠ)

έοσροοι·ισοοοος Αοίιιτιις Τιι,ώι· Κοιται·σλωυι

, Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΦΟΡΟΑΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια Εετια
στοιχεια σταχος (3ετια)

Ι’σρολστικσ έσοδα ως ποσοστό οσο ΑΕΠ

\οσλογίσ οιιιοσης και οιιιιοσης ιρσρολσγισς

Ισσό σο,’ οισσριιοτσοται ιιέχρι σησορσ από ται· ιρσρο η Τοος

μόρσος στοος οσοιοος σιρσρσοι· οι Ειστάέοις σασ
‘σιισσχοδίοσ.

Ισσσ οσο οισσράχδμισο από φορολογικούς οέογχοι’ς

Ιοσοσ’·ύ σριιιο··ο ?ί·οικητικού προσθιοριοιιού φόροι’ ή
πιί3σδ,ις σροτοιιιο’ι· ται’ αιο,ιρώθηκαο οο μονο, ‘ι οο 0/ ιο ‚‚οο

οο δικασο,1ρια

.— Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑκΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια σταχος (3ετια)

Αριθμός ειτιχοιρησισκώο. κλσδικιλι’ και οοοιοοπαγγολμστιεώο
σι’ιιβάσοοιι· (και ο.γ.σ.σ.ο. οοιι’ σοι·ι(ιρθη οο σογκοκριρέοο έτος)
και αριθμός/ποσοστό οργαζοιιέοωο οσο’ καλύπτοοται από αοοές.

Αριθρος/οοσοσοό σ.σ.ο. και, σιιι·ι(ηιθησαο χωρίς προσιρογή σο
διακοσολάβηση

Αριθιιος/ποσοσοο σ.σ ο. Πο,’ σιιι’,(ηιθησσο χωρίς προσφογή σο Δ
λίοσοις οροι’ος σλοοιλι(οωωις διοδικασιο,ς ιιοσολαβησης

‘ήέτσςχρύι’ος σλοιολήοωεης διαδικασίας διαιτησίας

\Ιέσιι δισρκοια σ.σ.ε (τιροβέοπόιιοι·η στα σχετικά κοίσοι·σ αλλά
κιτ οροι·οαοική νε τ·ηο οι·οοια της παράκασης μετά υι σοιιβατική
τι’ι’ς_έηξη(

‘Ορος εργοισιας στό ηιιορσ. οβθοροόοι και στό κλάδο οικοοορίος

Αριθιιός σροιβόροοωο οπεροιρικιι’ (ποο δηλώθηκα,·) στό
οργοζοοοι·ο και κλάδο οικοοορίσς

Αριθούς οτοχηιιστωι· αι’ό κλαδο οικοι’οοίας ιοαι
σριθοός/σοσοσού σοι’χημόοωι· οσο προκόλοσαι· θάνατο
ιιι·απηρίσ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόρευος
στοιχεια ατοχος (3ετια)

ιο·οστικύ ύψοο σοι·ισέοωι· αι·ό οισφολισοικη σοάδα
ισθωτοί τον διωτικού οομέο, δησόσιοι οσάίληίιιι.

9Ο
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ιε’’’’ε/ιΙιιτιτι, Κα εκτορα:. α”ρο;ιςί Και ιι’ά ςΤ’.ι σι’ι’ο/.ιιιιίς
ς,, :,,‘—ι]ς Κα’ αι’;ι(Το)’ες ταΠ@ι’ς

1ιι’ς ιιτυ,αιττιιιώι’ σφαριι· πιά ασφαλιστική οιιάδα
Ισθυ’Τπι ται’ σιία’ΤΙιισς’ ταοςςι, αηιίιιιτίοι ί’παυ.ιικοί.

Ιστ :ιι-τιιροι. ιν’σι’τες Και ιιι’τιν-ιοιριι έσοδα του

Π (ιι ·ιιςιτιιι Ι σι’ι’τςιλιο5νττιιεις ΙιΙ’ιι Πί’.]ιιιτι(ιε ΚΙ] 0μ0,ιΙα

Ι Ϊτι] ιιι,ι’ις? ιιι ς ςιιιιςιιιλισιις

ισος γριιι’ις ιιπι’ι’οιιης σύνταξης

Ισοστά τι’ντιιξισδντικις δυπανης εΠΙ ντι’ .λΕΠ

ισοστά πριισφιιε’,,ιι σχετικα ιιε Την απο\’Οιιη σι’ι’ταξης ΠΟΙ’

,‘ι’νται ει’ ιιςρει 1] ΕΙ’ Ολοι δεκτές

-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη τηντελευταίιι δετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

ΙΙ,ν Τι’ ιι/ ι(ιι’’ιι ιι’ σε καδεττ,’ς φτ ‘Πας, σε κίι’δοι’ο

‘ι’’ Τί, ιιλιιςι1ς ι’Ιεε’ΙΙτ’ίς σο ττσι’:ειει ‘1 ΠερισσόΤερα βασικσ

ιί’ιιι; ι’τΙ(ιιισίςς

ΤΙ)Ι’νιι ι’ι’ιιιιιιιι’]ιι-ι’ι στο σιλι’ολο Τιιο υληθοσμιιύ ται’

ί(ιε ιιτ ιι”ιι· διισιιςί.ία αι’τιιιττώπισης έκΤαιιιυιι’ αι’α(’κ,οΙ· Ι
ιιισιί’ τ ηί(ι’πιι Ιιι’ πικ’ Ι ειιιίΙαι’τ, επιδοιιατα Και η αι’τίστι’ιγι(
Ιι ιιιι( δ’ιιτιιι’ι Ι σι’ι’ολικιι Και αι σ ςπιδοοαί

Ιιιιιις ετιιιδιιι’ι’ σςι’’,’,ι.ειΙ’ι’ςε’ο,.ιειιι

‘ιιι”. ιιι/τε’’,’ι’’ ςιιτιι,υι”η’ Ται’ τ:τιΙνι’ται αΠε ληιιαι ‘ς Και

ιςι’ιιιρισίις Ι Ι
τιιιττό π,,ιι(Ιιισμοι3 ποιι μέι’ει σε ιιρυιΙωριι’ιι ιιιιρςιι] ιιαιιιιιιίιις

ι ιιρίσης ίπ.γ. σεισιιύς. πιιρκαι’ιιιί
‘ι ιις ιαν έιτομο πιά πρά(’ραιιρα ιρροι’τίδαι, (ιιητρι]νητας,

ι ιιι’λιες ιιιίθι]σης κλπ)

‘
Πρόσφατο Εττιδιωκόμενοτ

‘ ΓΕΙΑ ΕξειιίιΙ την τε,ευταισ 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

ι-ιι., ,ιυωτερικλι· / εξωτερικών ασθενών ποά ιτιικ

ηι” Ι ά πιιιδικιίς ξι’ιιτιιιύη’τος

‘ι’λ ιιιε·ς διιπαι’ε ς ‚“‘εις, ς Κατα κεκει;’

ΙΙιι’.ς,ιι;ιιις,ι,’,,’ι ‚ιουν, Κςφιι,’ν

,ιιιιι , ιιιτρι,ιι’ ιιι’ά 1000 κατοικοιις

(ιιιιις ι’ιιιτιιιιιιιιειακωι’ ιιι ιι’ων πιά 1(10(1 ιανοΙ ιιαιις

ιιι διιιρκεια επείγουσας ι’οσηλειας

ιιιες ι’οσι?,ειιτικές ι’υι1ρεσιες: εσωτερικοι ασθςνεις (απόλ ι’νος

δυας Και αι’ά διιιθεαι ο κρεβάτι), ρεση ιιαραιιαι’η, περιθαλψη
‘τερικωι’ ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και ειτει”αι’ια
ιιστατιιιει)

(Ιμο,, ιισδει’ιι’ι’ παε’ περιιιέι’αιιν ;‘ιιι Χ ρηνες ι-α ςξιπηρετ’ηθοιιν
ι ‚ιιι τπειγοιισο ι’οσηλεια, ς τισ ραναρερη Πε ριθαί.ή’η ς για την
,ιτι] εξ:ταση)

Οιιος ι’ιισιλεικ’ι’ πιο 1000 κατοικοιις

θμιις ιιλιι’ώι’ ι,νιί ι’σσηί.ε:ιτιιο( οτηρεσισ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξελιξη την τελευταία 5ετία
‘ Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια οτοχος (3ετια)

ισιιιιτιι ‚ιτιιτικλιινιις ςιι’ςι Παλ Ο

σιιι’οξικά Ί
πιά Περιφερεια

πιά κλάδο οικοι’ορίας

πιά ηλιιιιαιει) ομάδα

ιαιιστό αι’ιργίας πιά φύλο

σιιι’ολικά

πιά Περιφερεια

πιά κλάδο οιιιοι’ομίας

πιά ηί.,κιιιιει) οιιάδο

ισοστό ιτιινοππαο)’αίοόυει’ωι’ ιιι’υ φυλιι
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ισοπ εν εργοδοεων επσ ηια/ο

ι:τν Ί η?

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕξέλιΖη Τιμ’ τελευταία 5ετία Πρόσφατα [ Επιδιωκόμενος
στοιχεια στσχος (3ετια)

παύλοι· Ποσοπαν ττοδογής— λίεσος γοοι·οε εκοοιεητ

ιιρεισεων

ενι·αττει·Τικες (τες ανα σάλο εισύδοο/γορο πρτεατατης’

κιπιιη αοιιάτ ισολο

θιιος ειπε/ οσεων ποά χώμα πρσελεοσης των

:νπιινοιιει·ων/αίτιο οαέλανεης

ναδες φιλοίενιιις ιιετανασεων (σχεση διιι’αμικοτηταε είιι
ιγοατικοα αριθμού ιρώολενοιιιιένωι·(

ιιστσεικά και είδος ααμαβατικύτηεας ανά μονάδα φιλοίει·ιαε

Πσοφπι·ιοα, στο ιτεάιο ιανό δα ι·ιτάρχαι’ι’ αιαι στοιχεια που αφοροιιν τσιιε αλλούαποαι ασμ πιιοέρχονται αού ολοι’α ύειασεε
(ινσπαχοληση. εκπαιιλει:ση, παραιίανικύνι;εο κ.λπ.)

- Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Προσφατα Επιδιωκσμενας
στοιχεια στοχσς (θετια)

διιύς διιιοσώι ι·τειίάτλωι·

δοάς/ποσοσεο ο( ιιοοιιιων/ιδσχ βί ιδοχ επι γί ρεεαιώηεών
ισλιιαοιι·

ιί σγια νπεύ) ηλια πια ειιημπ, διεέίθοοση. ι·ενικιί διενίι·ντι1

ιοσεο νιιν ιλων ιτ τρσσ(ιστ·ι στν ιηχειςηεχ

θιιος οσιμεσ ιιαε ιιε εσσιτεμική δικεοωση (ιιιι ιιιινιί

λογία Η/Υ πιά Θεση εργασίας

ίδιος ιστοσελίδα/ν δηιιόσιων υπηρεσιών Και ιρομέωε·/ σιινολο
ιοσιων οιΤηρεσιωε επι φορέων
θούς ιιενεροιι’ πλιμοφύμηεεης πολιτών, σε ιεει’εριι:ο,
αφερειπκύ, ι’οοσρχιπιιύ Και τοπικά επίπεδο καθώς και σε
πεδο νομικων προσωπεοι’, οργαοισαώι· κλπ
θοάς ατόμων ποιι εξοπηρετοόι·ται από Τις δημόσιες
ρεσίες_ποά έτος και ανά_ιιπηρεσία

οεος προσοιπικού (δαπάι’ες μισθοδοσίας και πρόσθετες
ιπι·ες ος ποσοστό επί της σοοολιιει(ς δαπάνης ποά οποιιργείοί
ιεος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάι·ες ιοοαδων
ισωπιιεού αις ποσοστα τιις σαε·ελ ιαήα δαπάνης πιά οποοργειο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια σ-τοχος (3ετια)

τραχύτι εο ατ αη/οτα. ομα/-τετ οο:ιαμστοιι και πι·πδογια
ιδθ.δοδ κοτοιταατ

οιπατπ Ποινικον Κώδικα Κατά εοτηγορίες επι κοοπ
νμπφικι( πενιοχη
τρπχθένεα αδικήοατπ και θεωροάμει·οι ως δμάσεες πιιοά·ν
τ εθι·ικοπίτιι, φύλο και τάίεις ηλικιών
πιο σεπειστικι( ιιπεικοι·ιση τωι· πδιεηαάτων και πξιοποιι·ων
πεμιφορών ποιι προκαλούν ςο κοινό αίσθηρο
ίοωππκτοοιες. λησεείες, κλοπές — διπρπήλειώ
π(ιιαεα απο πηιτμτιι σνην παράνομη είσοδν και οσιτσιιοι·ιι
μοιμα

ι·έτηεα ενκληοάτων οοά τύπο εγκλήοσαος

οστύ εγιτηυειεικων περιποωσεαν οΤι εΕ:χνιειστηκπν στο
ολο τεαν εγώ ηυιιτων

ολο εργιιίοιιενων στη δημόσια ασφάλεια

μάς κατοίκων πιά πστειι·οοικό. πιά πσνοι·οοικο τιιι(ιια κιιι
πεμιογι( ασεοεάμεοσης

λογία απειινομικών ποά Ιδδ κατοίκοος — αναλογία
τίκοιτ· πιά αστονομικύ ειήοα και περιοχή αστοι·οοειιοις

ά κεφολη καθαρές δαπάνες για αστοεομικές οπηρεσίες

αναρήούρων για ηι· αι·τιοετώπιση της παραβαεικής
περιφοράς ποά τομείς (π.χ. εγκλι(μαεα βίας, οικονομικά
ίι(μπεα, οπμκωεικά, τμοχαία, κλοπές, τμοοοκραείαί
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‚
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας

ΔΊΊΑΙΟΣδ ΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
αταιχεια στοχος (3ετια)

Θιιός ειαιγγοιιειαιι :γιιιιΚωι’ Και ειιποοικώι·

ηιοιιιλι·

(διός ςιιιςρροιιςι·ιοτ διοιιςιιτιιαιιν οιριςιταςιςαςτ

ιιλςκός γρύιςις που απαιττίται γιο την επίλυση αττικών,

·ςι(ιικιαι’, τγγαιικ Ϊ διοιιπ1τιιςώι’ ται αΓών τποδςιτεωι’

τας )‘(ιαι’ ης ώκδςιτης διιςςιιντιιςώι· ςιςιιιγιαιιςως’ Ειρηι·αδιι:ια,

ντιιςιιςςιο. Εφετεια. Γρτιος ΙΙ αΙ’ος/Σι:ιιβαιιοις’ Εαιιιρατειαςί
ς Ος ο(ιιις ται’ ιιποίΙεσςα:ι’ πια δικαστή ( ποινικά, πολιτικη, και
ΙΙΖΙ(ΤΙΙΖΚ Ιιι ιιιιπτηριαί
τιινιτό δικιιστικώι’ ιιποφιιπεκυ Που αι:ιιρ:ι’ιιι·ται ιιςςά απο
:πη ιι ιιι’ιιι εστί
θρός ιιπςιίιςτςκιι’ που επιλόιιυται ιι ς τυ συστημα ται

ιδιιςιιατικςιν σια Γι ίοσιιοό

πτιηνη ςτ:λί ιιι:τι ιςις ιιι δοδι,ιι· τπίλιιπητ διαφορών, τη’

ριξη κιτ ς ς ιιι, ς πας γτι(οιι’ τρυν ςασιος αλλά δει’

Θέτουν πόνος ι ι·ς’ιι:ιςή κ(ιιιττατια(

ιτιις π(ιιιπηιιιι’ής στη διιςςιιιιιςύι’ι1

ηιιι ιό τοςιςιιιιιυιιςης υποβιιλιις δικιιι’ιιειιςιωι

ιανιιι\ι ςι:—ς(ι:ιιιι,’ιιςι·ιι· κος’ ςπς ιτιιδςαςαις ένιιττ

ς ,ι ς: ς: ςς’’ςιςι κει. τυς·ςςιιςν δ.ιςν ςι:ι:ιιςιιςςης,ι’ι·ι

‘, ‘‘ς’ αοιυικαιτ ςςι ι:όέςςωτ, σο ιΙ(σιιι βαι(, γιο τις οποίες
‘ι”’’ηι:ι:ι αι. ι’ςς ς ςς,ιτςς’’:ς ς

ιιι ιιιιοςιις πιιιφ(ιιιι’ιττιιιΟι’ τιιστι(ιιοςος πιά κρατοιιιιςιΟ

ιλιιγιιι ορίσω οιιςιιι’ ηιιιλιιξης (ηνλαιωνί αι’ο ιιραςιιόαννι:

— Ανάπτυξη — Ετιενδυτική δραστηριότητα:

ΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΙζΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελειιταία δετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας

αταιχεια ατοχος (3ετια)

κιης πςι’’ιςιιυιιιιις ςις’ται’κιυιστικς ς’’ ς,’ ς

‘υώιισιιςι,ι ς ‘Γ:ιί’,ίΙ

‘αιςξέι·ς’ςςπιτδόαςιςκιςλ’:,\ΓΓΙ

ιςιιις ς ιιιγνι(ιι(ατιαι’ που αι’οίε’ατι ιιι’ις ιςλιιόι’ κςιι ςιτοιφέρτια

ιινε ισις ρος αιιιλιιός απαιιγπλοι’ιιτυιν ης αυςές

“ας τπ’νςιρι(τιι’ι’ Που κλείι’ιιυι’ιιτό κλάδο και περιφέρεια

ιιι’ε ίσΤιιιγας ςιριδιι ώς αυπσι’οώσι’ιιςι’ ‘ι’ σς αι’Ττς

ιιιι(αικό κι’στι’ς ουσΐαιτι(ς εαι)’Τιρι!σοοι’

ι ιις ρ(ιιιι’ιις Πιισςιιπης ςπ:τειρι]ςιςινι’

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας

στοιχεια ατοχος (3ττια)

ι’:ιλςς - Γτηαιες τκπιιι:τ ςς ςιςρ:ιοι’ ε:τιιιιτςςιιιι:ςης ριιπαι’σης

ιι,ιιιι, πιΟ αλι1δι’σιιοό Που οξοπηρετκιται απο βιολογιοοός

ιι (‘ιιι1ιιιιις

ιιιοτό τοις’ οιιτι,’ν ται: ιιριι’αι·τιιι κπταλληδες γιο κολυαβηση

υρινιι) ιιι Το σι’ι’ιιδυ των διιι’όιιςι’ων υα γρηπιιιυττοιηδαόν

ιιςς

τ
τι

Ιι ρισηςιυςπ Ι___________
ι ςιιι1ι:ιςι’ ος ιιώλις γ(ιι)ςιςις )ο.ρ. ιιι’αιιόιώωπη, ιταραγκ’γι(

ργιιιι ς ς ιιιιιπιιαυι’Πιιιιιτ ις

τιιπτις ώςιοιι:ιςιςι’,α’ οο ιιρριιιιιάυιατ ης

ςς’ττό ίιοοι κος ςιιςάτς,’ς παιι κατοπτρλφι1ι:αι’ ΠΠ Πυρκαγιά

‚ινώ Ο όπσικ’,’ι ς ιιςιςσ τις

τοπυο ας’ςςςι’(ιςςτώς’ (ιιτ ,4,ιιιοικο ή τςγι’ητο τρόπο)

αιιςωι’ /παυαώυ κς’τςιος:ςιιιιινυιςν δαααςτ από πιιιικαγιές

ιπνιτο Τρςτςς:ττι’ιιοτνιι:ν ιττ(ι:νγι’’τ νις τγισι( ιις την σιινολικι1

αιιη της γωρας

ταστο τοο αραυαςλαγισιιαι’ παιι διιιτίδςται για δέρατα

ιςιτςισιας πςρ:βνιλλυντιις

‘αι’άλωνιη τνόργνιας Κατα ιιιηιαλή

ςανα? κιιιη τνεργτιας αυό οορφι) ει’έρττιας

‘ανείδιιιιη τι’εργιιας από αναι’ςώαιςιτς πηγτς ςντργτιας Κατα

ιιιτ η

ιιιιιτο μνιαιειης ςιςαο(ιαων ατριωτ δτριιε’ι:ηπιοι’ αι’α τριετια

ΛΑΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρααφατα Επιδιωκόμενας

στοιχεια αταχας (3ετια)
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Σε περίττωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ

_____

Χή/κα1ΕΜΜΕΣΗΠ

Η χρήση του υψιστάμενου Ολοκληρωμένου

Πληροψοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΝΣΚ και η

επέκταση και αναβάθμισή του Θα συντελέσει άμεσα

στον ψηψιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ, με τον

εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των λειτουργιών

του, μέσω της άυλης δημιουργίας και ηλεκτρονικής

διακίνησης εγγράψων και ψακέλων υποθέσεων, τόσο

εντός του περιβάλλοντος ΝΣΚ, όσο και προς λοιπσύς

ψορείς του Δημοσίου αλλά και τους πολίτες που

συναλλάσσονται με το ΝΣΚ, σε συνάρτηση και με τις

προηγμένες δυνατότητες που διανοίγονται από την

υλοποίηση του έργου του νέου ΟΠΣ του ΝΣΚ, που

βρίσκεται στο στάδιο της προκήρυξής του.

Η) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό μετην εκάστοτε ψηψιακή
11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑ! Χ ΟΧΙ Π

_________________________________________

Το ΟΠΣ ΝΣΚ αψορά:

1) στην ολοκληρωμένη ψηψιακή διαχείριση των

λειτουργιών που σχετίζονται με το εσωτερικό

περιβάλλον του ΝΣΚ, ήτοι:

στην ύλη και στις λειτουργίες της Κεντρικής

Υπηρεσίας του ΝΣΚ (ΚΥ του ΝΣΚ) και των Υπηρεσιών,

Ψηψιακή διακυβέρνηση

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Εξηγήστε:
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των Μονάδων και των Γραφείων που υΦίσΞι,

εντός αυτής,

· στην ύλη και στις λειτουργίες των Γραψείων

Νομικού Συμβούλου, Ειδικών Γραψείων και των

Δικαστικών Γραψείων του ΝΣΚ, τα οποία

διεκπεραιώνονται από ΤΟ (Κύριο και διοικητικό)

προσωπικό τους,

στην ύλη και τις λειτουργίες του προσωπικού

με το οποίο συνεργάζεταιτο ΝΣΚ (για παράδειγμα με

δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές) για την

εκπλήρωση της αποστολής του,

2) στην ολοκληρωμένη ψηψιακή διαχείριση της

εξωτερικής λειτουργίας του ΝΣΚ (σχέση του και

διεπαψή του με όλα τα δικαστήρια της ημεδαπής

όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών, τους ψορείς του

δημοσίου τομέα τους οποίους υποστηρίζει δικαστικά

και νομικά το ΝΣΚ, τους Φορείς του δημοσίου τομέα

έναντι των οποίων το ΝΣΚ διατελεί σε κάθε είδους

υποχρέωση και προς Τούτο τους υποβάλλει

πληροψορίες, έγγραψα ή δεδομένα, ή και

αντίστροψα, με τους ψορείς του δημοσίου Τομέα από

τους οποίους αντλεί πληροψορίες, έγγραψα ή
δεδομένα κατά την ειιτέλεση του έργου του, με

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,

κάθε είδους, που επιθυμούν να συμβληθούν ή
συμβάλλονται με Το ΝΣΚ και με τους δημοσίους

ψορείς ή τους ιδιώτες που είναι αποδέκτες

υπηρεσιών του).

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Χ ΟΧΙ Π

Με το υψιστάμενο ΟΠΣ ΝΣΚ εξυπηρετείται η

διαλειτουργικότητα του ΝΣΚ με το Συμβούλιο της

Επικρατείας καιτα διοικητικά δικαστήρια και μερικώς

με κάποιες δημόσιες υπηρεσίες.

Με τον νέο ΟΠΣ προβλέπεται η επέκταση της
Αναψέρατε ποια είναι διαλειτουργικότητας του ΝΣΚ:
αυτα τα συστηματα:

με ολα τα δικαστηρια της ημεδαπης ολων των

βαθ μών και δικαιοδοσιών,

με τους ψορείς του Δημοσίου, τους οποίους

υποστηρίζει δικαστικά και νομικά το ΝΣΚ,

με τους ψορείς του Δημοσίου, έναντι των

οποίων το ΝΣΚ διατελεί σε κάθε είδους υποχρέωση
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και προς Τούτο υποβάλλει σε αυτούς πληροψορίες,

έγγραψα ή δεδομένα, και αντίστροψα,

με τους ψορείς του Δημοσίου από τους

οποίους το ΝΣΚ έχει την υποχρέωση ή προκύπτει η

ανάγκη να αντλεί και να επεξεργάζεται πληροψορίες,

έγγραψα ή δεδομένα για την εκτέλεση του έργου του,

και αντίστροψα.

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Χ

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Στο προτεινόμενο άρθρο Ι τίθεται ο σκοπός του προτεινόμενου
νομοσχεδίου, ο οποίος είναι η αναμόρψωση και ο
ανασχεδιασμός της λειτουργίας του ΝΣΚ, προκειμένου να

υπάρξει εκσυγχρονισμός, ευελιξία, επιτάχυνση και

απλούστευση των διαδικασιών, συμβολή στη γρήγορη

απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποψάσεων

των Δικαστηρίων, αλλά και μεγαλύτερη διαψάνεια στη

λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Ως

βασικές προτεραιότητες του νέου Οργανισμού, τέθηκαν ο

ψηψιακός μετασχηματισμός του ΝΣΚ, η ηλεκτρονική λειτουργία

του, η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής του, με

έμψαση στην εξειδίκευση και στην οικονομία προσωπικού και

μέσων, η αποσυμψόρηση και η εξάλειψη γραψειοκρατικών

πρακτικών και η Ενίσχυση της συνταγματικά προβλεπόμενης
αρμοδιότητας του ΝΣΚ, για εξωδικαστική ή συμβιβαστική

επίλυση των διαφορών του Δημοσίου και των λοιπών ψορέων
με τους ιδιώτες.

Αρϋρο

Ι

Στόχος

2 Στο προτεινόμενο άρθρο 2 προσδιορίζεται το Πεδίο εψαρμογής
του νόμου και συγκεκριμένα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η
διάρθρωση καιοτρόποςλειτουργίαςτου ΝΣΚ, κατάτηνπαροχή
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της νομικής του υποστήριξης στο Δημόσιο και σε Ανεξάρτητες

Αρχές, ν.π.δ.δ. και ΑΕΙ. Επίσης, ρυθμίζεται η γενική υπηρεσιακή

κατάσταση των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού

του ΝΣΚ.

3 Στο ιτροτεινόμενο άρθρο 3 προσδιορίζονται η αποστολή, η

Φύση του ΝΣΚ και η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του, ως

ανώτατων δημόσιων λειτουργών, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο ΙΟΟΑ του Συντάγματος. Το ΝΣΚ

αποτελεί ενιαία ανώτατη Αρχή του Κράτους, υπάγεται

απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα.

Αποστολή του, σύμψωνα με το άρθρο ΙΟΟΑ του Συντάγματος,

είναι ιδίως, η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του

Δημοσίου, η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο

συμβιβασμός σε διαψορές με αυτό. Στα μέλη του ΝΣΚ που είναι

μόνιμοι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, έχουν ανάλογη

εψαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 88 παρ. 2 και 5 και 90 παρ.

5 του Συντάγματος.

4 Στο προτεινόμενο άρθρο 4 προσδιορίζονται ειδικότερα οι

αρμοδιότητες του ΝΣΚ, ως ενιαίου θεσμικού νομικού

ιταραστάτη, τόσο του στενού πυρήνα του Κράτους, όσο και των

σημαντικότερων Ανεξάρτητων Αρχών, ν.π.δ.δ. και ΑΕΙ, ο οποίος

και διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των δικαστικών και

εξωδίκων υποθέσεων. Στο άρθρο αυτό, πέρα από την

ενδεικτική αναφορά των αρμοδιοτήτων του ΝΣΚ στο Σύνταγμα

και στις ήδη θεσπισθείσες αρμοδιότητες με τον ν. 3086/2002

(Α’ 324), δηλαδή η δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον ημεδαπών

και αλλοδαπών δικαστηρίων, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα ή η

αναγνώριση απαιτήσεων, προστίθενται νέες, όπως η

επεξεργασία της διαιτητικής ρήτρας πριν από τη συνομολόγησή

της, η συμμετοχή λειτουργού του ΝΣΚ σε

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ή στην επεξεργασία

κανονιστικών διατάξεων ή πράξεων. Επιπλέον, στο άρθρο αυτό

προσδιορίζονται τα όργανα μέσω των οποίων το ΝΣΚ ασκεί τις

παραπάνω αρμοδιότητές του και τις εργασίες του.

5 Στο προτεινόμενο άρθρο 5 ρυθμίζεται ο τρόπος συγκρότησης

των συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ και ειδικότερα της

Ολομέλειας (Πλήρους, Τακτικής, Διακοπών), των Τμημάτων και

των Τριμελών Επιτροπών, καθώς και γενικότερα ζητήματα που

αφορούν στα όργανα αυτά, όπως η απαρτία (περισσότερο από

το 1/2γιατην Πλήρη καιτα3/5γιατηνΤακτική), η αναπλήρωση

και η δυνατότητα συνεδριάσεων από απόσταση, με τη χρήση

ηλεκτρονικών μέσων. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ καθορίζει με

απόφασή του, τη συγκρότηση της Ολομέλειας και των

Τμημάτων, κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους

συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος των δικαστικών
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διακοπών. Επιπλέον, του παρέχεται εξουσιοδότηση (βλ. άρθρο

122 παρ. 1) να καθορίσει με απόΦασή του τη συγκρότηση των

Τριμελών Επιτροπών του πρώτου εδαψίου της παρ. 5 με τη

συμμετοχή λειτουργών που υπηρετούν σε διαψορετικές
Ι

Υπηρεσιακές Μονάδες του ΝΣΚ, με γνώμονα τις υπηρεσιακές

ανάγκες και την απλούστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική

λειτουργία του ΝΣΚ.

ό Στο τιροτεινόμενο άρθρο ό ορίζεται η αρμοδιότητα των

Τριμελών Επιτροπών να γνωμοδοτούν με Πρακτικά για

ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων ή να αποψασίζουν με

Πράξεις, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και

Ι Πρακτικού, για άλλες, με γνώμονα κυρίως το οικονομικό

αντικείμενο, την ομοιότητα ή πολυπλοκότητα των νομικών

ζητημάτων, αλλά και το πλήθος των ομοειδών υποθέσεων. Οι

υποθέσεις με μικρό οικονομικό αντικείμενο ή με επιλυθέντα

από τα ανώτατα δικαστήρια καιτο ΑΕΔ νομικά ζητήματα,

αρχειοθετούνται με Ειτισημειωματική Πράξη που υπογράψεται

από τον χειριστή και τον Προϊστάμενο του Γραψείου.

Με τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις απλοποιείται και

επιταχύνεται ο τρόπος χειρισμού των υποθέσεων, ενισχύεται η

αρμοδιότητα των χειριστών και των υπηρεσιακών μονάδων του

ΝΣΚ και αποψεύγονται οι γραψειοκρατικές και ανώψελες

διαδικασίες που καθυστερούν την εκκαθάριση των εκκρεμών

δικαστικών υποθέσεων, χωρίς βλάβη για τα συμψέροντα του

Δημοσίου, με διαψάνεια και με δυνατότητα πλήρους και

συνεχούς ελέγχου μέσω του ΟΠΣ ΝΣΚ. Επιπλέον, παρέχεται

εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ (βλ. περ. β’ καιγ’ του

άρθρου 122 παρ. 2) να καθορίσει με απόψασή του και άλλα

είδη υποθέσεων για τις οποίες οι Τριμελείς Επιτροπές

αποψαίνονται με Πράξη ή να ορίζονται και άλλα είδη

υποθέσεων για τα οποία συντάσσεται Επισημειωματική Πράξη.

7 Στο προτεινόμενο άρθρο 7 καθορίζονται: α) η αρμοδιότητα των

Τμημάτων του ΝΣΚ για δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που

δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των οργάνων του άρθρου ό, για

ερωτήματα και για νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων

και κανονιστικών πράξεων και β) η αρμοδιότητα της

Ολομέλειας του ΝΣΚ, Πλήρους, Διοικητικής και Τακτικής (Α’ και

Β’ Σύνθεση). Για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας, η Πλήρης

Ολομέλεια γνωμοδοτεί μόνο για υποθέσεις οι οποίες

παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο, την Τακτική

Ολομέλεια ή την Ολομέλεια Διακοπών, καθώς και για τον

ορισμό των μελών του Γραψείου Επιθεώρησης. Κατά τα λοιπά,

τεκμήριο αρμοδιότητας έχει η Τακτική Ολομέλεια (Α’ ή Β’

Σύνθεση). Για τους ίδιους λόγους, στην Τακτική Ολομέλεια

παραπέμπονται υποθέσεις από το Τμήμα, μόνο λόγω

103



ισοψηίας ή ιδιαίτερης σιτουδαιότητας των υποθέσεων αυτών.

Στην Τακτική Ολομέλεια ανήκει μεταξύ άλλων και η

γνωμοδότηση για τον ορισμό διαιτητή για λογαριασμό του

Δημοσίου ή των Ανεξάρτητων Αρχών και ν.π.δ.δ. που αυτό

εκπροσωπεί, τίθενται δε συγκεκριμένα κριτήρια εμπειρίας και

_____________
εξειδίκευσης του υποψήφιου διαιτητή για την επιλογή του.

8 Στο τιροτεινόμενο άρθρο 8 καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της

γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του ΝΣΚ, με ουσιαστική

συνεργασία του λειτουργού που εισηγείται ή γνωμοδοτεί με

την ερωτώσα υπηρεσία, προκειμένου να παρασχεθεί έγκαιρη

και ουσιαστική απάντηση στους νομικούς προβληματισμούς

της διοίκησης. Για την έκδοση της γνωμοδότησης τίθεται

χρονικό όριο Τριών (3) μηνών, ενώ προβλέπεται και η

δυνατότητα να ζητηθεί η κατεπείγουσα έκδοση γνωμοδότησης.

Στο προτεινόμενο άρθρο 9 ρυθμίζεται η λειτουργία των

συλλογικών Οργάνων του ΝΣΚ, όπου για λόγους ταχύτητας,

αλλά και διευκόλυνσης των συνεδριάσεων, προβλέπεται η

χρήση τηλεδιασκέψεων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, τόσο

για την επίδοση των προσκλήσεων και τη διακίνηση

εισηγήσεων και σχετικών εγγράψων, όσο και για τις

συνεδριάσεις των οργάνων αυτών. Επιπλέον, ρυθμίζονται τα

ζητήματα ψηψοψορίας, κατάρτισης και υπογραψής των

Γνωμοδοτήσεων και τήρησης των Πρακτικών. Σε ειδικές

περιπτώσεις καιγια λόγους υπέρτερου δημοσίου συμψέροντος

ή επιτακτικών αναγκών, δεν καταχωρίζεται η θέση της

μειοψηψίας στο Πρακτικό ή στη Γνωμοδότηση, αλλά σε

χωριστό πρακτικό τσ οποίο τηρείται στον ψάκελο της υπόθεσης

και δεν δημοοιοτιοιείται. Επίσης, ρυθμίζονται τα ζητήματα

αποδοχής των Γνωμοδοτήσεων και έγκρισης των Πρακτικών.

Πρακτικά για δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του Δημοσίου

καιτης ΛΑΔΕ, που έχουν χρηματικό αντικείμενο ανά αιτούντα ή
διάδικο, έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (15θ.ΟΟΟ,ΟΟ) ευρώ,

εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Η αύξηση του ποσού

αυτού γίνεται για λόγους ατιοψυγής άσκοπης απασχόλησης

λειτουργών και υπαλλήλων, περιορισμού των

γραψειοκρατικών διαδικασιών και επιτάχυνσης της

εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων. Πρακτικά με

μεγαλύτερο χρηματικό αντικείμενο, καθώς και εκείνα που

αψορούν σε υποθέσεις μείζσνος σημασίας, εγκρίνονται από τον

Υπουργό Οικονομικών ή το αρμόδιο όργανο της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για τους λοιπούς ψορείς

εξακολουθούν να ισχύουν σι ειδικές διατάξεις που διέπουν τη

λειτουργία τους. Τέλος, προβλέπεται η διαδικασία ανάρτησης

- στο διαδίκτυο και εκτέλεσης των Πρακτικών.
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10 Στο προτεινόμενο άρθρο 10 ρυθμίζεται η συγκρότηση των

Πειθαρχικών Συμβουλίων για τον Πρόεδρο και για τους

Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών

Συμβουλίων για τους λοιπούς λειτουργούς του ΝΣΚ. Στην παρ.

Ι ορίζεται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τον Πρόεδρο του

ΝΣΚ αποτελείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της

Επικρατείας, του Αρείου Πάγου καιτου Ελεγκτικού Συνεδρίου,

που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

ενώ για τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ, αποτελείται πλέον από

τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και τους αρχαιότερους Αντιπροέδρους

του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, με

ισάριθμους κατ’ αρχαιότητα οριζόμενους ομοιόβαθμους

αναπληρωματικούς. Η συγκρότηση των παραπάνω

συμβουλίων γίνεται με απόψαση του αρχαιότερου από τους

προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, για το Πειθαρχικό

Συμβούλιο του Προέδρου του ΝΣΚ και με απόφαση του

Προέδρου του ΝΣΚ, για τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ.

Στην παρ. 2, ορίζεται ότι το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό

Συμβούλιο για τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους,

συγκροτούνται πλέον από τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή τον

Πρόεδρο του ΝΣΚ και δύο Αντιπροέδρους του ΝΣΚ. Οι

Αντιπρόεδροι και οι αναπληρωτές τους ορίζονται μετά από

κλήρωση. Για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς

Πληρεξούσιους, το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο

συγκροτείται όπως και στην ισχύουσα διάταξη και αποτελείται

από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους και οκτώ (8) Νομικούς

Συμβούλους του Κράτους. Αναπληρωτής του Προέδρου

ορίζεται ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι, οι

Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους και οι αναπληρωτές τους

____________

ορίζονται μετά από κλήρωση.

Στο προτεινόμενο άρθρο ΙΙ ορίζονται οι αρμοδιότητες του
11 Προέδρου του ΝΣΚ, που είναι ο υπηρεσιακός και πειθαρχικός

προϊστάμενος των λειτουργών και των διοικητικών υπαλλήλων

του ΝΣΚ και Εισάγονται αλλαγές, Κυρίως στον τρόπο χορήγησης

εντολών, ενόψειτου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΝΣΚ, ενώ

παρέχεται σε αυτόν και εξουσιοδότηση (βλ. παρ. 3 και 4 του

άρθρου 122), προκειμένου, με απόψασή του, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται

στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ: α) να ορίζονται τα επιμέρους

καθήκοντα των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού

του ΝΣΚ, ο τύπος και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών ή
ψυσικών αρχείων και των βιβλίων που οι λειτουργοί ή οι

υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ οψείλουν να τηρούν και κάθε

άλλη σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του

ΝΣΚ και β) να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή την αρμοδιότητα

105



υπογραφής εγγράψων κατ’ εντολή του σε λειτουργούς του ΝΣΚ

ή σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ και να αναθέτει σε

λειτουργούς του ΝΣΚ την εποπτεία υπηρεσιακών μονάδων του

ΝΣΚ.

Στο προτεινόμενο άρθρο 12, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες

του Προέδρου του ΝΣΚ, ως Αντιπροοώπου (Αεπ) της

Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο. Οι

αρμοδιότητες αυτές αφορούν, όχι μόνο στο πρώτο στάδιο της

υπεράσπισης της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του

Δικαστηρίου του Στρασβούργου, αλλά και στο στάδιο της

εκτέλεσης της απόήασης του ΕΔΔΑ που αναγνωρίζει

παραβίαση άρθρου ή άρθρων της ΕΣΔΑ, όπου απαιτούνται

γενικά και ατομικά μέτρα συμμόρψωσης και μέχρι την

αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αρ.

2/12492/002/14.4.2003 (Β 466) απόψαση του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών.

12

Στο προτεινόμενο άρθρο 13 προσδιορίζεται το Οργανόγραμμα

13 της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, με τις υπηρεσιακές μονάδες

που λειτουργούν σε αυτήν και δημιουργείται η απόλυτα

απαραίτητη για τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας του ΝΣΚ,

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη

των πληροψοριακών υποδομών, δεδομένων και διαδικτυακών

υπηρεσιών. Επίσης, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ

λειτουργούν τα αυτοτελή Γραψεία Επιθεώρησης και

Προστασίας Δεδομένων.

14 Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι στο ΓραΦείο Προέδρου υπηρετούν

· Νομικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι του ΝΣΚ. Στο Γραψείο

υπάγεται και ο Γραμματέας του ΝΣΚ. Επίσης, λειτουργεί και

Γραμματεία Προέδρου όπου υπηρετούν δισικητικοί υπάλληλοι

του ΝΣΚ. Με απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, καθορίζονται οι

επιμέρους αρμοδιότητες, η στελέχωση και κάθε άλλο τεχνικό ή
λετττομερειακό Θέμα γιατο Γραψείο Προέδρου (περ. α’τηςπαρ.

ό του άρθρου 122).

15 Στην παρ. 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες της

Γραμματείας του ΝΣΚ, η οποία υπάγεται απευθείας στον

Πρόεδρο και διευθύνεται από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους,

που ορίζεται με απόψαση του Προέδρου, με τον αναπληρωτή

του. Στην παρ. 2, αναδιαρθρώνονται υπηρεσιακές μονάδες της

Κεντρικής Υπηρεσίας, λόγω της ψηψιοποίησης των λειτουργιών

. και της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων και ορίζεται ότι η

Γραμματεία αποτελείται από τα Γραψεία: α) Διοίκησης, β)

Κυρίου Προσωπικού, γ) Μελετών, Επιστη μονικών

Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων. Με απόψαση του
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Προέδρου του ΝΣΚ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ

καθορίζονται σι επιμέρους αρμοδιότητες, η στελέχωση και

κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό Θέμα για τη Γραμματεία

του ΝΣΚ (βλ. περ. β’ της παρ. ότου άρΘρου 122).

16 Στο προτεινόμενο άρθρο Ιό προβλέπεται ότι, με απόψαση του

Προέδρου ΝΣΚ μπορούν να συγκρστηθσύν θεματικοί

Σχηματισμοί, με αντικείμενο τον ενιαίο και συνολικό χειρισμό

δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων. Το ΝΣΚ σήμερα, αν και με

διαιορετική δομή από αυτήν που εισάγεται με το

προτεινόμενο σχέδιο νόμου, υποχρεώθηκε από τις ανάγκες της

εξειδικευμένης υπεράσπισης των συμψερόντων του Δημοσίου

να δημιουργήσει τρεις τέτοιους «σχηματισμούς>): α) τον

Σχηματισμό για Φορολογικές/Τελωνειακές Διαψορές και

Εκτέλεση (Ειδικό Νομικό Γραψείο Δημοσίων Εσόδων στην

ΛΑΔΕ), β) τον Σχηματισμό Συνταξιοδοτικών Διαψορών

(Σχηματισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΓΝΣ ε-ΕΦΚΑ, Γ.Γ.

Κοινωνικών Ασψαλίσεων κ.λπ.) και γ) τον Σχηματισμό

Διαψορών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (Σχηματισμό

Αλλοδαπής, ΓΝΣ στο Υπουργείο Εξωτερικών και Ειδικό Γραψείο

Κοινοτικού Δικαίου). Οι παραπάνω τρείς (3) Σχηματισμοί Θα

ενταχθούν στο νέο σχήμα και σταδιακά, σε συνάρτηση και με

την επίλυση του χωρσταξικού προβλήματος, Θα προστεθούν

άλλοι πέντε (5) Σχηματισμοί, δηλαδή: α) Σχηματισμός για τον

χειρισμό του συνόλου των διοικητικών διαψορών, καθώς και

των διαψσρών των απασχολουμένων υπαλλήλων με κάθε

μορψής σχέση εργασίας στο Δημόσιο και στους λοιπούς ψσρείς

που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία, β) Σχηματισμός

Προμηθειών και Δημοσίων ‘Εργων, γ) Σχηματισμός Πολιτικών

Δικαστηρίων, δ) Σχηματισμός Ποινικών Υποθέσεων και ε)

Σχη ματισμός Διαιτησιών. Περαιτέρω, παρέχεται

εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, να καθορίζει, με

απόψασή του, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, τον τρόπο

λειτουργίας, την ανά πενταετία ανανέωση του ενός τρίτου (1/3)

των μελών που διασψαλίζει τη συνέχεια, την έδρα, τα

επιμέρους Γραψεία των οκτώ (8) θεματικών Σχηματισμών και

την αναγκαία ανακατανομή των λειτουργών στους

Σχηματισμούς και στα Γραψεία ΝΣΚ. Ο μετασχηματισμός αυτός

Θα συντελέσει στην ενιαία αντιμετώπιση ομοειδών υποθέσεων,

στην εξειδίκευση των λειτουργών του ΝΣΚ, στη δυνατότητα

καλύτερης, ταχύτερης, επαρκέστερης και αρτιότερης

λειτουργίας του ΝΣΚ και τελικά στην παροχή σύγχρονων και

υψηλότερου επιπέδου νομικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και

τους λοιπούς ψσρείς. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω

αποψάσεων, συνεχίζουν να λειτουργούν στην Κεντρική

Υπηρεσία του ΝΣΚ Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών
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Υποθέσεων και ο χειρισμός των δικαστικών και εξωδίκων

υποθέσεων γίνεται από τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες

του ΝΣΚ (βλ. μεταβατική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 123).

17 Στο άρθρο 17, αναφέρονται σι Διευθύνσεις που λειτουργούν

στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, οιοποίες είναι: α)Διοικητικού

και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και

γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στις παρ. 2,3 και4αναέρεται

η διάρθρωση της κάθε Διεύθυνσης και τα επιμέρους Τμήματά

της. Λόγω των αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμένους

υπαλλήλους, σε θέματα πληροψορικής, το Τμήμα

Πληροψορικής αναβαθμίστηκε σε Διεύθυνση Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Υποδομών Πληροψορικής, β) Τμήμα Διαχείρισης των

Ηλεκτρονικών Συστημάτων και των Βάσεων Δεδομένων και

Υποστήριξης των Χρηστών, και γ) Τμήμα Ηλεκτρονικής

Διαχείρισης εγγράψων και δεδομένων.

Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση

του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να ανασταλεί η έναρξη

λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων των παρ. Ιδ, ε και

στ του άρθρου 13 και του άρθρου 17 του παρόντος (άρθρο 122

παρ. 14). Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών

μονάδων του ΝΣΚ των παραπάνω άρθρων, εψαρμόζονται οι

διατάξεις, αποψάσεις και πράξεις που ρυθμίζουν, κατά τον

χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, τα αντίστοιχα θέματα

(άρθρο 123 παρ. 15).

18 Στο προτεινόμενο άρθρο 18 προβλέπεται η λειτουργία του

Γραψείου Επιθεώρησης που αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του

ΝΣΚ και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία, με αρμοδιότητα

την επιθεώρηση των υπηρεσιακών μονάδων και των

λειτουργών του ΝΣΚ, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 έως

80.

19 Στο προτεινόμενο άρθρο 19, προβλέπεται η δημιουργία

αυτοτελούς Γραψείου Προστασίας Δεδομένων, το οποίο είναι

αρμόδιο για την ορθή εψαρμογή της νομοθεσίας για την

προστασία των προσωπικών, εμπορικών, βιομηχανικών ή
άλλων προστατευόμενων δεδομένων ψυσικών ή άλλων

προσώπων, τα οποία περιέρχονται και τηρούνται στο ΝΣΚ, την

εισήγηση για αιτήματα πρόσβασης σε έγγραψα που εκδίδονται

από το ΝΣΚ ή περιέχονται σε αρχεία του και την εισήγηση για

Θέματα που αψορούν στη νομοθεσία περί κρατικών αρχείων.

Στην παρ. 3 προβλέπεται ο τρόπος στελέχωσης του Γραψείου,

το οποίο αποτελείται από λειτουργούς του ΝΣΚ και

εξειδικευμένους στην πληροψορική δισ ικητικούς υπαλλήλους.

20 Στο προτεινόμενο άρθρο 20 αναψέρονται τα ήδη υψιστάμενα

Γραψεία
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Ειδικά Γραψεία
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του ΝΣΚ και τιροσδιορίζονται η λειτουργία τους και οι
: επιμέρους αρμοδιότητές τους.

21 Στο προτεινόμενο άρθρο 21 αναψέρονται τα είκοσι εννέα (29)

Δικαστικά Γραψεία που λειτουργούν σε ισάριθμες πόλεις της

περιψέρειας, καθώς και όσα λειτουργούν σε ΑΕΙ, Ανεξάρτητες

Αρχές ή ν.π.δ.δ., ενώ προσδιορίζονται η λειτουργία τους και οι

επιμέρους αρμοδιότητές τους. Επιπλέον, Παρέχεται

εξουοιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, μετά από εισήγηση

του Προέδρου του ΝΣΚ, να ιδρύει νέα Δικαστικά Γραψεία ή να

συγχωνεύει ή να καταργεί υψιστάμενα (βλ. παρ. 5 του άρθρου

122). Στην Τελευταία παράγραψο του άρθρου 21 προβλέπεται

ότι τα υψιστάμενα Δικαστικά Γραψεία μετονομάζονται σε

Γραφεία Νομικού Συμβουλίου από 15.9.2022, όταν Θα έχουν

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών

δικών και η πλήρης ψηψιοποίηση του ΝΣΚ και όσα βρίσκονται

εκτός της Περιψέρειας Αττικής (πλην των Δικαστικών Γραφείων

των ΑΕΙ) συγχωνεύονται σταδιακά και λειτουργούν εφεξής στις

έδρες Περιφερειών. Με την παραπάνω χωροταξική

αναδιάρθρωση γίνεται σημαντική μείωση των δαπανών για τη

λειτουργία Γραψείων, όπως και των δαπανών για την

απασχόληση δικηγόρων του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα, όχι

μόνο περιορίζονται οι μεταθέσεις των λειτουργών του ΝΣΚ και

του διοικητικού προσωπικού, αλλά επιτυγχάνεται τελικά και ο

ενιαίος, αρτιότερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος χειρισμού

των υποθέσεων από Γραφεία με καλύτερη στελεχιακή

οργάνωση και υλικοτεχνική υποδομή.

22 Στο προτεινόμενο άρθρο 22 ορίζεται ότι ο χειρισμός των

δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων και η παροχή

γνωμοδοτικού έργου από τα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου,

Ειδικά Γραφεία και Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν σε

ν.π.δ.δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ, γίνεται σύμφωνα με τη

διαδικασία που διέπει το ΝΣΚ, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών

διατάξεων με τις οποίες τα Γραψεα αυτά ιδρύθηκαν.

23 Στο προτεινόμενο άρθρο 23 ορίζονται η νομιμοποίηση και οι

ατέλειες των λειτουργών του ΝΣΚ κατά την παράστασή τους

ενώπιον κάθε είδους δικαστηρίου. Επίσης, προβλέπονται το

δικαίωμα παράστασης ενώπιον των ημεδαπών και αλλοδαπών

διεθνών δικαστηρίων και οργάνων, ανάλογα με τον βαθμό που

ψέρει ο κάθε λειτουργός του ΝΣΚ.

24 Στο προτεινόμενο άρθρο 24 ορίζεται ότι η υποβολή έγκλησης

για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται από τον

προϊστάμενο της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα

της προστασίας του προσβληθέντος έννομου αγαθού του

Δημοσίου, ενώ ομοίως, το Δημόσιο συμμετέχει και

εκπροσωπείται ως παθόν από την αξιόποινη πράξη στις
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διαδικασίες των άρθρων 45 παρ. 2, 48, 49, 50, 52, 53 παρ. 2,

301 έως και 304 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και 464

του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Επιπλέον, ορίζονται οι περιπτώοεις

που λειτουργός του ΝΣΚ, Θα παρίσταται ως πληρεξούσιος του

Δημοσίου μαζί με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που

εκπροσωπεί το Δη μόοιο. Προσδιορίζονται ζητήματα

παράστασης σε Περιψέρειες Πρωτοδικείων, στις οποίες δεν

λειτουργούν υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ και τέλος

ρυθμίζονται ζητήματα ατελειών και επιβολής δικαστικών

εξόδων, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς

Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με κοινή απόψασή τους που

εκδίδεται μετά από γνώμη του Προέδρου ΝΣΚ, να ρυθμίζουν

κάθε ειδικότερο ζήτημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την

ειαρμογή του παρόντος.

25 Στο προτεινόμενο άρθρο 25, ορίζεται ότι σε ειδικές

περιπτώσεις, ιδίως για ζητήματα που δεν παρουσιάζουν

δυσκολία στον νομικό τους χειρισμό ή που το οικονομικό τους

αντικείμενο δεν υπερβαίνει, ανά διάδικο, την υλική

αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, μπορεί, με απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού

(βλ. άρθρο 122 παρ. 7), μετά από πρόταση του Προέδρου ΝΣΚ

να ανατεθεί η δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του

Δημοσίου, της Ανεξάρτητης Αρχής ή του ν.π.δ.δ. και η

Παράσταση με δήλωση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και

Αρχών, στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή σε

υπάλληλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή σε άλλο

όργανο που θα προβλέπεται ρητά στην ειδική διάταξη. Στις

περιπτώσεις αυτές, στην απόψαση μπορεί να προβλέπεται

ειδική διαδικασία για τη μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, την

αποδοχή δικαστικών αποψάσεων και τη μη άσκηση ενδίκων

________________

μέσων.

26 Στο προτεινόμενσ άρθρο 26, ορίζονταιταγενικά καθήκοντα των

λειτουργών του ΝΣΚ, για πίστη και αψοσίωοη στην Ελλάδα και

τη Δημοκρατία, για την εχεμύΘεια που πρέπει να τηρούν για

θέματα απόρρητα ή για θέματα που γνωρίζουν από την

εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ορίζονται όμως και τα

ειδικότερα καθήκοντά τους μετά την ανάθεση σε αυτούς

οποιασδήποτε υπόθεσης που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του

ΝΣΚ. Στην παρ. 5, προβλέπεται ότι ο λειτουργός του ΝΣΚ εκδίδει

επικυρωμένα αντίγραψα κάθε εγγράψου απαραίτητου για τον

χειρισμό των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί. Τα

αντίγραψα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε

δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, ψυσικών

ή νομικών προσώπων. Για τις ίδιες ανάγκες, ο λειτουργός του

ΝΣΚ, μπορεί να μεταψράζει έγγραψα που έχουν συνταχθεί σε
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ξένη γλώσσα, καθώς και ελληνικά έγγραψα σε οποιαδήποτε

ξένη γλώσσα. Η μετάψραση έχει πλήρη ισχύ έναντι

οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εψόσον συνοδεύεται

από επικυρωμένο αντίγραψο του εγγράψου που μεταφράστηκε

και ο λειτουργός του ΝΣΚ βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της

γλώσσας από και προς την οποία μετάψρασε. Η πρόβλεψη

δυνατότητας μετάψρασης εγγράψων, για χρήση σε δικαστικές

ή εξώδικες ή διαιτητικές υποθέσεις που έχουν ανατεθεί στον

λειτουργό του ΝΣΚ, είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει και για

τους δικηγόρους και σκοπό της έχει, αψενός τον ταχύτερο

χειρισμό της υπόθεσης και αψετέρου την εξοικονόμηση

δαπανών για μεταφράσεις, ειδικά κειμένων που είναι απλά ή
ολιγοσέλιδα. Επιπλέον, ο κάθε λειτουργός του ΝΣΚ έχει

υποχρέωση να ελέγχει καθημερινά την υπηρεσιακή

ηλεκτρονική αλληλογραψία του, να χρησιμοποιεί το

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) κατά την

εκτέλεση των καθηκόντων του καινα ενημερώνειανελλιπώςτο

ηλεκτρονικό αρχείο των υποθέσεων που αυτό χειρίζεται. Στον

Πρόεδρο του ΝΣΚ, παρέχεται η εξουσιοδότηση, με αποψάσεις

του που δημοσιεύονται στην Εψη μερίδα της Κυβερνήσεως να

προσδιορίζονται και να κατανέμονται ειδικότερα τα καθήκοντα

κάθε βαθμού των λειτουργών του ΝΣΚ (άρθρο 122 παρ. 3).

27 Στο προτεινόμενο άρθρο 27 αναψέρονται οι γενικές

υποχρεώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ, κατά την ανάθεση

δικαστικών ή εξωδίκων υποθέσεων, επαναλαμβάνεται η
συνταγματική πρόβλεψη για τη συμβιβαστική ή εξωδικαστική

επίλυση διαφορών του Δημοσίου ή των λοιπών φορέων που το

ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία, με τους ιδιώτες και

θεσπίζεται ιδιαίτερη υποχρέωση των λειτουργών του ΝΣΚ, να

διερευνούντη δυνατότητα αυτή, αμέσως μετάτη λήψη εντολής

χειρισμού της υπόθεσης, έτσι ώστε, εψόσον πιθανολογείται η

βασιμότητα των αξιώσεων που προβάλλονται από τους

ιδιώτες, να κινείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα

ό και 7 και να κλείνει η υπόθεση, με την έκδοση Πρακτικού,

Πράξης ή Επισημειωματικής Πράξης, χωρίς τη συζήτηση της

υπόθεσης στο δικαστήριο. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα αυτή

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη γρήγορη και ανέξοδη

για τους πολίτες εκκαθάριση εκκρεμών διαφορών τους με το

Δημόσιο καιτους λοιπούς φορείς που το ΝΣΚ διεξάγειτη νομική

τους υπηρεσία, τον περιορισμό της επιβάρυνσης του Δημοσίου

και των λοιπών ψορέων με τόκους και λοιπά έξοδα, αλλά και

της άσκοπης επιβάρυνσης των δικαστηρίων.

28 Στο προτεινόμενο άρθρο 28 ορίζονται οι υποχρεώσεις των
δημοσίων αρχών και υπηρεσιών που η νομική τους υποστήριξη

ανήκει στο ΝΣΚ, για παροχή στοιχείων και απόψεων, για

Ι
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έγκαιρη υπόδειξη μαρτύρων και για οποιαδήποτε συνδρομή

ζητηθεί για την καλύτερη υποστήριξη της κάθε υπόθεσης.

Εξαιτίας του ιδιαίτερα σοβαρού αντίκτυπου που μπορεί να έχει

η άρνηση, ολιγωρία ή πλημμελής εκπλήρωση των

υποχρεώσεων αυτών, αυτή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα

και δημιουργεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα από σχετικό

έγγραψο του Προέδρου του ΝΣΚ, την υποχρέωση ελέγχου των

υπευθύνων και ενδεχόμενου καταλογισμού σε βάρος τους των

ζημιών, που υπέστη το Δημόσιο.

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι κατά τον χειρισμό από τους

λειτουργούς του ΝΣΚ προσυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις υποχρεώσεις των

περ. α’ και γ’ της παρ. Ι υπέχει, ως προς τα ειδικότερα ζητήματα

που τίθενται με την προσήυγή, και κάθε ήορέας της Γενικής

Κυβέρνησης που υπήρξε διάδικος στη σχετική εθνική δίκη.

Στην παρ. ό ορίζεται ότι, για λόγους διασψάλισης του δημοσίου

συμιέροντος, αν με διάταξη νόμου προβλέπεται η διαδοχή

καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ψορέα

από το Δημόσιο και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του από

δημόσια υπηρεσία ή από άλλο νομικό πρόσωπο ή Ανεξάρτητη

Αρχή που η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, σι εκκρεμείς

δικαστικές υποθέσεις ανατίθενται σε αυτό και η συνέχιση των

δικών τελεί υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) Οι δικαστικοί 4άκελοι

και, χωριστά, σι αντίστοιχοι υπηρεσιακοί ψάκελοι μαζί με

αναλυτικό σημείωμα στο οποίο θα αναψέρονται το

περιεχόμενό τους και σι ενέργειες που έχουν γίνει,

διαβιβάζονται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο στη

δημόσια υπηρεσία, ν.π.δ.δ. ή Ανεξάρτητη Αρχή όπου

μεταψέρεται η σχετική αρμοδιότητα. Το σημείωμα που αψορά

στους δικαστικούς ψακέλους, περιλαμβάνει πλήρη περιγραψή

της δικαστικής πορείας της υπόθεσης, τις ενέργειες που πρέπει

να γίνουν και τις υπάρχουσες ιτροθεσμίες, β) οι δικαστικοί

ψάκελοι διαβιβάζονται από τη διοικητική υπηρεσία, ν.π.δ.δ. ή
Αρχή στην αρμόδια μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, γ) το δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση,

ύστερα από σχετικό αίτημα του εκπροσώπου του Δημοσίου

αναβάλλει την εκδίκασή της, για έξι (ό) μήνες. Αν μέσα στο

διάστημα αυτό δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία παράδοσης

του οικείου δικαστικού ψακέλου, το Δικαστήριο, ύστερα από

αιτιολογημένο αίτημα του εκπροσώπου του Δημοσίου στο

οποίο προσδιορίζονται οι λόγοι της καθυστέρησης, αναβάλλει

την εκδίκαση της υπόθεσης για τρεις μήνες και μπορεί να

επιβάλει στον υπαίτιο υπάλληλο τη χρηματική ποινή που

προβλέπεται στο άρθρο 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στην παρ. 7 ορίζεται ότι η χορήγηση εγγράψων που τηρούνται
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στο αρχείο των Γραφείων ΝΣΚ ή των δικηγόρων του Δημοσίου,

γίνεται σύμψωνα τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ.

28/2015 (Α’ 34). Κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται η μη χορήγηση

εισηγήσεων για ερωτήματα ή για δικαστικές και εξώδικες

υποθέσεις, που συντάχθηκαν από λειτουργούς του ΝΣΚ στο

πλαίσιο της άσκησης της αρμοδιότητάς τους κατά τα άρθρα 5

έως 9 του παρόντος.

29 Στο προτεινόμενο άρθρο 29 κατανέμεται η οικονομική δαπάνη

της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ και των

δικαστικών εξόδων, σε δίκες ενώπιον εθνικών, αλλοδαπών και

διαιτητικών δικαστηρίων.

Στην παρ. 1, ορίζεται ότι, προκειμένου να εξασψαλιστεί η

ακώλυτη λειτουργία και συνέχεια των Γραψείων, μετην παροχή

της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, η γραμματεία

των Γραψείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

στελεχώνεται σε κάθε περίπτωση από υπαλλήλους των

αντίστοιχων ψορέων, Κλάδου ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή
Πληροψορικής ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και Προσωπικού

Η/Υ.

Στην παρ. 2, ορίζεται ότι τα έξοδα εγκατάστασης, στέγασης και

λειτουργίας των Γραψείων βαρύνουν τους προϋπολογισμούς

των αντίστοιχων Υπουργείων, της δε Κεντρικής Υπηρεσίας, του

Γραψείου Νομικού Συμβούλου Πειραιά και των λοιπών

υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ βαρύνουν τον προϋπολογισμό

του ΝΣΚ. Οι ίδιες δαπάνες των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ

που λειτουργούν σε Ανεξάρτητες Αρχές ή ν.π.δ.δ., βαρύνουν

αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς αυτών.

Στην Παρ. 3, ορίζεται ότι για λόγους ομοιομορψίας και

συμβατότητας των συστημάτων, αλλά και αποψυγής

προβλημάτων στη λειτουργία του ΟΠΣ, λόγω ελλείψεων, οι

δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης

ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού σχετικού

περιψερειακού εξοπλισμού, για το σύνολο των υπηρεσιακών

μονάδων του ΝΣΚ, από Ι.Ι.2Ο23, βαρύνουν τον

προϋπολογισμό του ΝΣΚ.

Στην Παρ. 4, ορίζεται ότι τα δικαστικά έξοδα, δικαστικές

δαπάνες, αμοιβές και έξοδα ψυσικών ή νομικών προσώπων

που ενεργούν για λογαριασμό του Δημοσίου, κατόπιν σχετικών

εντολών λειτουργών του ΝΣΚ, δαπάνες για δημοσιεύσεις στον

τύπο, μετακινήσεις λειτουργών του και γενικότερα δαπάνες

που σχετίζονται με τις κάθε ψύσης αρμοδιότητες του ΝΣΚ στο

πλαίσιο ενεργειών ενώπιον ημεδαπών, αλλοδαπών

δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του

ΝΣΚ. Οι ίδιες δαπάνες που αψορούν στις Ανεξάρτητες Αρχές ή
ν.π.δ.δ., των οποίων, σύμΦωνα με κείμενες διατάξεις, η
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δικαστική και γενικότερα η νομική υπεράσπιση διεξάγεται από

υτιηρεσιακές μονάδες ή λειτουργούς του ΝΣΚ ή από δικηγόρους

που ορίζονται για λογαριασμό Τους από το ΝΣΚ, βαρύνουν τον

προϋπολογισμό αυτών. Από την ίδια ημερομηνία, τα σχετικά

παραστατικά και δικαιολογητικά για την αναγνώριση,

εκκαθάριση και πληρωμή των παραπάνω δαπανών,

ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο αυτές ανάγονται,

υποβάλλονται στη βαρυνόμενη Ανεξάρτητη Αρχή ή ν.π.δ.δ.

Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι, εψόσον οι δαπάνες της παρ. 4

έγιναν στο Πλαίσιο διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών

δικών, αυτές βαρύνουν τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς

των αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων Αρχών. Επιπλέον,

παρέχεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, να αναθέτει

με απόψασή του τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ‘Ελληνες ή
αλλοδαπούς ειδικούς εμπειρογνώμονες. Η σχετική δαπάνη και

τα λοιπά έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου

ή Ανεξάρτητης Αρχής ή ν.π.δ.δ. ή του ψορέα που αψορά η δίκη.

30 Στο άρθρο 30 προσδιορίζονται οι περιπτώσεις ανάθεσης σε

δικηγόρους υποθέσεων του Δημοσίου, ορίζεται ως τριετής η

διάρκεια διορισμού τους και προβλέπεται διαψανής

διαδικασία διορισμού, με ευρύτατη δημοσιότητα της

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαψέροντος. Ορίζονται ζητήματα

νομιμοποίησης και αμοιβής τους και θεσπίζονται αυστηρότεροι

έλεγχοι των εργασιών τους και υπο’ραψή ρήτρας

εμπιστευτικότητας κατά τον διορισμό τους. ‘Ολα τα παραπάνω

κρίνονται απαραίτητα, προκειμένου, αψενός μεν να καταστεί

διαψανής και προσβάσιμη από μεγαλύτερο αριθμό

ενδιαψερομένων δικηγόρων η διαδικασία πρόσληψης

δικηγόρων του Δημοσίου και αψετέρου, ο χειρισμός των

υποθέσεων να είναι ομοιόμορψος καιτο ΝΣΚ να έχει συνεχή και

άμεσο έλεγχο στις εργασίες των δικηγόρων του Δημοσίου,

όμοιο με αυτόν που έχει γιατο σύνολο των υποθέσεών του.

31 , Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 31 κρίθηκε αναγκαία

προκειμένου να προσδιοριστούν ο τρόπος ορισμού, η αμοιβή,

ο έλεγχος των εργασιών και η μορψή της συνεργασίας με το

ΝΣΚ, δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων στην αλλοδαπή, είτε

για την παροχή νομικών υπηρεσιών, είτε ειδικότερα για τη

δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους ή των λοιπών παραπάνω

ψορέων ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδαπή. Η

παροχή αυτού του είδους των υπηρεσιών στην αλλοδαπή είναι

ιδιαίτερα συχνή και αψορά σε υποθέσεις ελληνικού

ενδιαψέροντος, σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία

του Δημοσίου στην αλλοδαπή και τις υπηρεσίες του που

λειτουργούν σε αυτήν. Επιπλέον οι διαψορές μπορεί να

αψορούν σε ζητήματα ανάκτησης σπουδαίων πολιτιστικών
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αγαθών ή σε έννομες σχέσεις που απορρέουν από συμβάσεις,

εκτέλεση αποψάσεων κ.λπ.

32 Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 32 αψορά στον κατ’

εξαίρεση ορισμό δικηγόρων ή δικηγσρικών εταιριών,

προκειμένου να χειριστούν, από κοινού με τους λειτουργούς

του ΝΣΚ σπουδαίες διαιτητικές υποθέσεις, σι οποίες συνήθως,
είτε είναι ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, είτε

περιλαμβάνουν ειδικά, πρωτότυπα ή δυσχερή νομικά

ζητήματα. Στη ρύθμιση αυτή ορίζονταιοιόροι, οιπροϋποθέοεις

και η διαδικασία επιλογής των δικηγόρων και προβλέπεται ότι

η ανάληψη της σχετικής δαπάνης γίνεται από τον ψορέα που

συνήψε τη διαιτητική ρήτρα ή που εκπροσωπείται στη

συγκεκριμένη δίκη.

33 Στο προτεινόμενο άρθρο 33 προβλέπεται η πρακτική άσκηση

υποψήψιων δικηγόρων στο ΝΣΚ και ορίζονται ο τρόπος

πρόσληψης, σι υποχρεώσεις και η αποζημίωση που αυτοί

λαμβάνουν. Στο άρθρο 122 εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του

ΝΣΚ να καθορίζει με απόψασή του το καθεστώς απασχόλησης

των ασκούμενων δικηγόρων στο ΝΣΚ.

34 Στο προτεινόμενο άρθρο 34 ορίζεται ότι οι λειτουργοί του ΝΣΚ

και οι αντίστοιχοι βαθμοί ιεραρχίας τους, είναι σι εξής:

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους,

Πάρεδρος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’, Δικαστικός

Πληρεξούσιος και Δόκιμος Δικαστικός Πληρεξούσιος ΝΣΚ.

Επίσης, παρατίθεται η αντιστοίχισή τους, με τους βαθμούς των
δικαστικών λειτουργών, αλλά και η αναπλήρωσή τους, σε

περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, η οποία γίνεται

σύμψωνα με τη σειρά των βαθμών της ιεραρχίας τους και

μεταξύ λειτουργών του ίδιου βαθμού, σύμψωνα με τη σειρά

αρχαιότητάς τους.

35 Στο προτεινόμενο άρθρο 35 προσδιορίζεται ο τρόπος, με τον

οποίο καθορίζεται η αρχαιότητα μεταξύ των λειτουργών του

ΝΣΚ, σε κάθε βαθμό της ιεραρχίας. Ειδικότερα, αυτή

καθορίζεται από τη χρονολογία δημοσίευσης στο ψύλλο της

Εψημερίδας της Κυβερνήσεως της απόψασης διορισμού ή της

πράξης προαγωγής τους. Μεταξύ περισσοτέρων που
διορίζονται ή προάγονται με την ίδια απόψαση ή πράξη,

αρχαιότερος θεωρείται αυτός που προηγείται σε αυτήν. Στην

περίπτωση προαγωγής στον βαθμό του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ,

στο προεδρικό διάταγμα τηρείται υποχρεωτικά η σειρά που

έχει τεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ για τους λοιπούς

βαθμούς, η σειρά που έχει τεθεί στη γνωμοδότηση του οικείου

Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, στις επόμενες παραγράψους προβλέπεται ότι
συντάσσεται ετήσιος πίνακας (επετηρίδα), με τη σειρά
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αρχαιότητας όλων των λειτουργών και θεσπίζεται η

δυνατότητα προσβολής του κύρους του πίνακα αυτού ενώπιον

του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκειμένου, σε

περίπτωση αποδοχής της σχετικής ένστασης, να διορθωθεί και

να οριστικοποιηθεί ο παραπάνω πίνακας.

36 Στο προτεινόμενο άρθρο 36 ορίζονται ο συνολικός αριθμός των

λειτουργών του ΝΣΚ και ο αριθμός των οργανικών τους θέσεων

ανά βαθμό. Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες ορίζεται

συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων λειτουργών του ΝΣΚ

σε υπηρεσιακές μονάδες αυτού, παραμένουν σε ισχύ ενώ με

απόψαση του Προέδρου οι θέσεις αυτές μπορούν να

ανακατανέμονται για υπηρεσιακές ανάγκες.

1 37 Στο προτεινόμενο άρθρο 37 ορίζεται ότι ως λειτουργός του ΝΣΚ

διορίζεται όποιος έχειτην ελληνική ιθαγένεια ή ο ομογενής που

δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εψόσον αυτό προβλέπεται από

ειδικούς νόμους. Περαιτέρω, ως λειτουργοί του ΝΣΚ

διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι ήταν ή είναι δικηγόροι

ή είναι δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το εικοστό

έκτο (26ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος

της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται

ως τυττικό προσόν, η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή
γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που

αποδεικνύεται σύμψωνα με το άρθρο 28 του πδ. 50/2001 (Α’

39). Με τη συγκεκριμένη διάταξη δεν απαιτείται ο υποψήψισς

να έχει ενεργή άδεια δικηγορίας, όπως ίσχυε στο παρελθόν,

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να λάβουν μέρος στον

διαγωνισμό και νομικοί που απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε

άλλους ψορείς, χωρίς πλέον να ασκούν δικηγσρία ή σε

συμβολαισγράψους κ.λπ. Ως κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το

εικοστό έκτο (26ο) έτος, ενώ ως ανώτατο το τεσσαρακοστό

(40ο). Επιπλέον, απαιτείται πλέον ως τυπικό προσόν, η άριστη

γνώση, όχι μόνο της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής, αλλά και

της ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται,
Ι

Ι σύμψωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

38 Στο προτεινόμενο άρθρο 38 ορίζονται τα κωλύματα διορισμού

κατά τρόπο όμσιο, με αυτά που ισχύουν για τους δικαστικούς

λειτουργούς, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις τροποποιήσεις που

επέψερε ο νέος Ποινικός Κώδικας, καθώς καιτη νομολογία του

Ι ΕΔΔΑ. Η σωματική υγεία του υποψηψίου πιστοποιείται με

γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού κατά τα ισχύοντα

για τους πολιτικούς υπαλλήλους, ενώ η ψυχική υγεία του

υποψηψίου πιστοποιείταιαπό διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής

κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Σε περίπτωση

έλλειψης ψυσικών σωματικών δεξιστήτων, εξετάζεται από τον

παραπάνω παθσλόγσ ή γενικό ιατρό η δυνατότητα__του
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υποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του λειτουργού

του ΝΣΚ. Τα κωλύματα της παρ. Ι του άρθρου αυτού, δεν

πρέτιεινα υπάρχουν κατάτην ημέρα έναρξης του διαγωνισμού,

όπως ορίζεται στην προκήρυξη και κατά την ημέρα του

διορισμού.

39 Στο τιροτεινόμενο άρθρο 39 προβλέπονται, κατά τρόπο όμσιο

με αυτόν που Ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς, οι

περιπτώσεις στις οποίες δεν αίρονται τα κωλύματα του

προηγούμενου άρθρου. Η αυστηρότητα των διατάξεων του

προηγούμενου και του παρόντος άρθρου δικαιολογείται και

συνάδει με την ειδική κατάσταση των μελών του ΝΣΚ, ως

ανώτατων δημόσιων λειτουργών.

40 Στο ιτροτεινόμενο άρθρο 40 προβλέπεται για πρώτη Φορά η

διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού, σε τακτά χρονικά

διαστήματα, ανά διετία. Θέσεις προς πλήρωση θεωρούνται

όσες είναι κενές σε όλους τους βαθμούς των λειτουργών του

ΝΣΚ κατά τον χρόνο της προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται

μέχριτο τέλος Νοεμβρίου κάθε περιπού έτους, καθώς και όσες

κενωθούν μέχρι την Ιη Ιουλίου που ακολουθεί την προκήρυξη

του διαγωνισμού και που Είναι το συνταγματικά προβλεπόμενο

όριο για τη συνταξιοδότηση των λειτουργών του ΝΣΚ και

σύμιωνα με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019

(Α’ 133) ετήσιο προγραμματισμό τιροσλήψεων που εγκρίνεται

με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η γραπτή διαδικασία

του διαγωνισμού αρχίζειτο αργότερο εντός τετραμήνου ατιότη

δημοσίευση της προκήρυξης.

41 Στο προτεινόμενο άρθρο 41 προβλέπεται η συγκρότηση της

τριμελούς Επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται

από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, έναν

Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και έναν

Καθηγητή Νομικής Α βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή της

Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ο οποίος ιτροτείνεται από τον

Πρύτανη του ΕΚΠΑ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο

Γραμματέας του ΝΣΚ. Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται ο τρόπος

ορισμού τους και τα κωλύματα συμμετοχής τους. Τέλος, με

απόψαση της Επιτροπής, καθορίζονται το πρόγραμμα, η

διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του

διαγωνισμού, ο ορισμός ειτιτηρητών και κάθε άλλη

λεπτομέρεια, η οποία αναψέρεται στους υποψηψίους, στους

όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι

αποψάσεις της Επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

ΝΣΚ, δημοσιοποιούνται δε, με οποιονδήποτε άλλον πρόσψορο

τρόπο.
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42 Στο προτεινόμενο άρθρο 42 προβλέπεται ότι η υποβολή των

αιτήσεων συμμετοχής και των συναψών δικαιολογητικών Θα

γίνεται ηλεκτρονικά, για λόγους διευκόλυνσης των υποψηιίων

και της Επιτροτιής. Ειδικότερα, αυτές υποβάλλονται

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την

έναρξη του διαγωνισμού, μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά

που καθορίζονται στην προκήρυξη. Μετά την ολοκλήρωση της

υποβολής των αιτήσεων και του ελέγχου τους, καταρτίζεται

πίνακας, στον οποίο καταχωρίζονται με αλψαβητική σειρά οι

υποψήψιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής. Οι

υποψήψιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές, καλούνται να

εξετασθούν, με βάση το πρόγραμμα του διαγωνισμού που

καταρτίζεται από την Επιτροπή και τοιχοκολλάται τρεις (3)

ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στην Κεντρική

Υπηρεσία του ΝΣΚ, ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ,

με την επιψύλαξη των διατάξεων για την προστασία των

προσωπικών δεδομένων.

43 Στο προτεινόμενο άρθρο 43 καθορίζεται η εξεταστέα ύλη και

προστίθεται γνωστικό αντικείμενο που κρίνεται απαραίτητο για

την άσκηση των καθηκόντων των λειτουργών του ΝΣΚ και

περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: α) Συνταγματικό Δίκαιο, β)

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο

και Διοικητική Δικονομία, δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε) Αστικό

Δίκαιο, στ) Εμπορικό Δίκαιο, ζ) Πολιτική Δικονομία και

Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση, η) Ποινικό Δίκαιο και

Ποινική Δικονομία.

44 Στο προτεινόμενο άρθρο 44 ορίζονται τα δυο στάδια εξέτασης

(γραπτής και προψορικής) και η κλίμακα βαθμολόγησης, η

οποία είναι από το θ-2θ, σε ακέραια μονάδα και τέταρτα της

μονάδας.

45 Στο προτεινόμενο άρθρο 45 αναψέρονται τα μαθήματα, στα

οποία εξετάζονται γραπτά οι υποψήψιοι, κατανεμημένα σε

τρεις ενότητες, δηλαδή: α) Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της

Ευρωπαϊκής’Ενωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική

Δικονομία, β) Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική

Δικονομία και Αναγκαστική Εκτέλεση. Επίσης, περιγράψονται ο

τρόπος επιλογής των Θεμάτων, η διαδικασία και ο χρόνος

διάρκειας της εξέτασης.

46 Στο προτεινόμενο άρΘρο 46 αναψέρονται οι κανόνες που

τηρούνται κατά τη γραπτή εξέταση των υποψηψίων.

47 Στο προτεινόμενο άρθρο 47 προσδιορίζεται ο τρόπος

βαθμολόγησης της γραπτής εξέτασης, για την εξαγωγή του

τελικού βαθμού. Γίνονται δεκτοί στο τελικό-προψορικό στάδιο

του διαγωνισμού όσοι υποψήψιοι έλαβαν μέσο όρο

βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες δώδεκα (12) και σε καμία
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κάτω από δέκα (10). Στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ αναρτάται ο
κατάλογος όσων προκρίνονται στο τελικό-ιτροψορικό στάδιο,

με την επιιύλαξη των διατάξεων για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.

Στο ιτροτεινόμενο άρθρο 48 ορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής και
βαθ μολόγησης της πρσψσρικής εξέτασης, καθώς και σ τρόπος

εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας και δίνεται ιδιαίτερη

βαρύτητα στη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, έναντι της Ι

προψσρικής. Η ρύθμιση αυτή είναι εναρμονισμένη με την
αντίστοιχη ρύθμιση για τη βαθμολόγηση των υπσψηιίων

δικαστών, προσαρμοσμένη όμως στις ανάγκες και την
ιδιαιτερότητα των καθηκόντων του λειτουργού του ΝΣΚ. Ο
τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα

του μέσου όρου της γραπτής δσκιμασίας, με ποσοστό

αξιολόγησης ογδόντα τοις εκατό (8θ%) και του μέσου όρου της
πρσψσρικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης είκοσι τοις
εκατό (20%). Η σειρά επιτυχίας των υπσψηψίων καθορίζεται

από τον τελικό βαθμό.

Στο προτεινόμενο άρθρο 49, παρατίθενται τα κριτήρια που
εξετάζει η Επιτροπή σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα οποία είναι
ανάλογα με αυτά που χρησιμοποιούνται στους διαγωνισμούς
του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, σε περίπτωση ισοβαθμίας των

υποψηψίων στην τελική βαθμολογία, σ υποψήψισς που έχει
διδακτσρικό τίτλο νομικού τμήματος, προηγείται όσων έχουν

μεταπτυχιακό τίτλο νομικού τμήματος και αυτός με
μεταπτυχιακό τίτλο, όσων δεν διαθέτουν κανένα από τα
παραπάνω προσόντα. Στην περίπτωση που σι ισσβαθμήσαντες

υπσψήψιοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα ή τα
διαθέτουν περισσότεροι, προηγείται σ υποψήψισς που έλαβε

τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση του
μαθήματος της ενότητας «Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της
ΕυρωπαΙκής’Ενωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική
Δικονομία». Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήψιοι που
εξακολουθούν να ισσψηψούν, η σειρά κατάταξής τους

καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή στην οποία
καλούνται να παρευρεθούν σι υποψήψισι, σι οποίοι

ισοβαθμούν.

Στο προτεινόμενο άρθρο 50 ρυθμίζεται η διαδικασία που
ακολουθείται για τη σύνταξη και υπογραψή του πρακτικσύ, στο
οποίο καταχωρίζονται αναλυτικά για κάθε υποψήψιο, η
βαθμολογία και τσ αποτέλεσμα κάθε εξεταοτικού σταδίου και

το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με την τελική
βαθμολογία του υπσψήψισυ και τη σειρά κατάταξης των
διαγωνισθέντων. Ο πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων στον
οποίο κατατάσσονται σι διαγωνισθέντες, με βάση την τελική

48
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βαθμολογία που συγκέντρωσαν, δημοσιεύεται στην Εψημερίδα

της Κυβερνήσεως. Πίνακας επιλαχόντων δεν καταρτίζεται σε

καμίαπερίτιτωση.

Στο προτεινόμενο άρθρο 51 προβλέπεται ότι διορίζονται με

απόψαση του Υπουργού Οικονομικών στον βαθμό του Δόκιμου

Δικαστικού Πληρεξούσιου, οι υποψήψιοι, οι οποίοι

περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, κατά

σειρά κατάταξης με βάση τη βαθμολογία, μέχρι να καλυψθεί ο

αριθμός των κενών θέσεων, ο οποίος αναψέρεται στην

προκήρυξη. Επιπλέον, καθορίζονται τα στοιχεία που Πρέπει να

περιλαμβάνει η απόψαση διορισμού και ο τρόπος δημοσίευσής

της.

Οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, πριν από τη μονιμοποίησή

τους, διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία δύο (2) ετών. Τέλος, για

πρώτη ψορά προβλέπεται ότι, προκειμένου σι Δόκιμοι

Δικαστικοί Πληρεξούσιοι να ενταχθούν πιο ομαλά και να

ανταποκριθούν γρηγορότερα στις ειδικές απαιτήσεις των

καθηκόντων του βαθμού τους, παρακολουθούν υποχρεωτικά,

κατά το πρώτο εξάμηνο της υπηρεσίας τους, με ψυσική

παρουσία ή από απόσταση, επιμορψωτικά σεμινάρια που

οργανώνονται από το ΝΣΚ, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή

Δικαστών ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή
Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

52 Στο προτεινόμενο άρθρο 52 ορίζονται οι λόγοι ανάκλησης του

διορισμού. Η απόώαση του διορισμού ανακαλείται, αν ο

διοριζόμενος δεν τον αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά. Σιωπηρή μη

αποδοχή τεκμαίρεται, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία

παροχής της διαβεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 51 και

ανάληψης καθηκόντων, από υπαιτιότητα του διοριζομένου.

Διορισμός που έγινε χωρίς να τηρηθούν σι διατάξεις του

παρόντος, δύναται να ανακληθεί μέσα σε δύο (2) έτη από τη

δημοσίευση της απόψασης της παρ. Ι του άρθρου 51. Αν τον

παράνομο διορισμό προκάλεσε ή υποβοήθησε σ

ενδιαψερόμενος, η ανάκληση γίνεται οποτεδήποτε. Εκείνος

που διορίστηκε παράνομα και ανακλήθηκε σ διορισμός του,

έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ,

για όσο χρονικό διάστημα άσκησε τα καθήκοντάτου. Οιπράξεις

που διενέργησε παραμένουν έγκυρες και δεν αναζητσύνται σι

απσδοχές που του καταβλήθηκαν μέχρι την ανάκληση του

________________

διορισμού.

Στο προτεινόμενο άρθρο 53 ορίζεται ότι επιτρέπεται ο

αναδιορισμός λειτουργού του ΝΣΚ, που παραιτήθηκε ή
απολύθηκε, λόγω σωματικής ανικανότητας, μέχρι Και τον

βαθμό του Παρέδρου ΝΣΚ, σε κενή Θέση, σμοιόβαθμη με εκείνη

από την οποία είχε παραιτηθεί ή απσλυΘεί, εψόσον: α) είχε
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53

120



τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία πριν από την παραίτηση ή
απόλυση, β) είχε ζητήσει τον αναδιορισμό του μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία Τριών (3) ετών από την παραίτηση ή
απόλυσή του, γ) έχει τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο του

αρχικού διορισμού του τυπικά προσόντα διορισμού, πλην της

ηλικίας, δ) δεν έχει κώλυμα διορισμού και ε) ειδικά, στην

περίπτωση της παραίτησης, η σωματική ανικανότητα και η

αδυναμία πλήρους άσκησης των καθηκόντων έχουν

πιστοποιηθεί, πριν από την παραίτηση, από τη δευτεροβάθμια

υγειονομική επιτροπή που προβλέπεται για τους πολιτικούς

διοικητικούς υπαλλήλους. Ο αναδιορισμός εκείνου που

απολύθηκε ή τιαραιτήθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας

γίνεται ύστερα από τη διαπίστωση της πλήρους

αποκατάστασης της σωματικής του ικανότητας για την άσκηση

των καθηκόντων του. Η διαπίστωση γίνεται από τη

δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή που προβλέπεται για

τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Το αρμόδιο

Υπηρεσιακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τον αναδιορισμό. Ο

αναδιοριζόμενος τοποθετείται στον βαθμό που κατείχε κατά

τον χρόνο της παραίτησης ή απόλυσής του από την Υπηρεσία

και στην τελευταία Θέση της επετηρίδας των λειτουργών που

κατέχουν τον βαθμό αυτόν κατά τον χρόνο του αναδιορισμού

με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που

αναψέρονται στον διορισμό ισχύουν και για τον αναδιορισμό.

Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 54 προβλέπεται για

τους λειτουργούς του ΝΣΚ η απαγόρευση άσκησης έργου ή
παροχής, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσίας σε τρίτο με

αμοιβή, καθώς επίσης και η απαγόρευση της άσκησης

οποιουδήποτε επαγγέλματος.

Στην παρ. 2 προσδιορί.ζονται ρητά οι εξαιρέσεις της παραπάνω

απαγόρευσης οι οποίες αφορούν στην εκλογή των λειτουργών

ως μελών της Ακαδημίας ή μελών Δ.Ε.Π. Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τον ορισμό τους ως διαιτητών καιτη

συμμετοχή τους σε συμβούλια και επιτροπές που

προβλέπονται από τον νόμο. Στις παρ. 3 και 4 ορίζεται ότι, μετά

από άδεια του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορούν να μετέχουν σε

συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας και καθορίζεταιτο

αντίστοιχο προβάδισμά τους. Στην παρ. 5 ορίζεται ο τρόπος

αντικατάστασης λειτουργών του ΝΣΚ σε συμβούλια; επιτροπές

ή ομάδες εργασίας, ενώ στην παρ. ό προβλέπεται ότι οι

λειτουργοί του ΝΣΚ, που υπηρετούν ως τακτικά ή
αναπληρωματικά μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού

Συμβουλίου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα με

την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους ως λειτουργοί του

54

ΝΣΚ.
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55 Με την παρ. Ι του άρθρου 55 προβλέπεται ρητά ότι κωλύματα

εντοπιότητας, που θεσπίζονται από διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας, δεν έχουν εψαρμογή στους λειτουργούς του ΝΣΚ.

‘Ομως στην παρ. 2 ρυθμίζεται ειδικά το ζήτημα σύγκρουσης

συμψερόντων του λειτουργού του ΝΣΚ και απαγόρευσης

χειρισμού δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων ή συμμετοχής σε

συμβούλια, συλλογικά όργανα κ.λπ. όταν αψορούν οε

υποθέσεις των ίδιων, συζύγων, προσώπων με τα οποία έχουν

συνάψει σύμψωνο συμβίωσης ή συγγενών τους εξ αίματος ή εξ

αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια

γραμμή, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό.

56 Στο προτεινόμενο άρθρο 56 ορίζεται η ειδική δωσιδικία των

λειτουργών του ΝΣΚ ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, η

οποία είναι ανάλογη με αυτή των δικαστικών λειτουργών.

57 Στο προτεινόμενο άρθρο 57 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις και η

διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης στους λειτουργούς

του ΝΣΚ (εν ενέργεια ή συνταξιούχους), που εξετάζονται ή
διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την

εκτέλεση ή με αψορμή την εκτέλεση των οποιωνδήποτε

καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ενώπιον των

ποινικών ή πολιτικών ή πάσης ψύσης διοικητικών δικαστηρίων

Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προύπολογισμό του ΝΣΚ,

στον οποίο εγγράψονται οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή των

σχετικών δαπανών γίνεται εψόσον προσκομισθούν τα νόμιμα

παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν μτιορείνα υπερβαίνειτο

τριπλάσιο του ποσού αναψοράς κάθε διαδικαοτικής πράξης ή
υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα

Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως ισχύουν κάθε

ψορά.

Εάν όμως οιλειτουργοίτου ΝΣΚ καταδικασθούν αμετάκλητα ή
γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή
παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή λόγω της

ιδιότητάς τους ή απορριψθεί αμετάκλητα αγωγή ή η

παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας που άσκησαν για

αδικήματα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε

βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ

αψορμής αυτών ή λόγω της ιδιότητάς τους, υποχρεούνται να

επιστρέψουν τις παραπάνω δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην

περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η παράσταση

γιαυποστήριξητης κατηγορίας.

58 Στο προτεινόμενο άρθρο 58 ορίζεται ότι οι λειτουργοί του ΝΣΚ

μετέχουν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής

Ασψάλισης (ε-ΕΦΚΑ), με τους ίδιους όρους που ισχύουν για

τους δικαστικούς λειτουργούς των αντίστοιχων βαθμών.
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59 Στο ιτρστεινόμενο άρθρο 59 ιτροβλέιτεται η τήρηση για κάθε

λειτουργό του ΝΣΚ, ατομικού ακέλου, σε ηλεκτρονική ή
φυσική μοριή, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία

και έγγραψα που αναφέρονται στον διορισμό και στην

προσωπική και υπηρεσιακή του κατάσταση, ορίζονται τα

πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτόν και παρέχεται

εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του ΝΣΚ να ορίζει με απόήασή

του και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ατομικούς

ψακέλους και στο μητρώο και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για

_________________

την τήρησή τους.

60 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 60 ορίζεται πότε αρχίζει

η αξίωση του λειτουργού του ΝΣΚ για μισθό και στην παρ. 7

πότε παύει, ενώ στις παρ. 2-4 ορίζεται πότε δεν οφείλεται

μισθός, πώς γίνεται η περικοπή του και ποια είναι η διαδικασία

προσβολής της πράξης περικοπής μισθού. Για πρώτη ψορά

θεσπίζεται η περικοπή μισθού και για την αδικαιολόγητη

καθυστέρηση απάντησης σε ερωτήματα, μη συμμετοχή σε

συλλογικά όργανα του ΝΣΚ ή αδικαιολόγητη μη εκτέλεση

υπηρεσίας. Η παραπάνω ρύθμιση είναι αντίστοιχη με αυτή που

προβλέπεται και για τους δικαστικούς λειτουργούς. Στην παρ. 6

προβλέπεται πότε οψείλονται οδοιπορικά και ημερήσια

_______________

αποζημίωση.

61 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 61 προβλέπεται το

δικαίωμα των λειτουργών του ΝΣΚ να απολαύουν διακοπές

κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών με την επιψύλαξη

ότι εάν συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, ο χρόνος

των διακοπών λειτουργού του ΝΣΚ μπορεί, με απόψαση του

Προέδρου του ΝΣΚ, να περιορίζεται, να διακόπτεται ή να

μεταβάλλεται. Προβλέπεται ομοίως η χορήγηση άδειας 15 ή 30

ημερών, εψόσον συντρέχει στιουδαίος λόγος καιτο επιτρέπουν

οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Στην παρ. 3 προβλέπεται στέρηση αποδοχών και αν ο

λειτουργός υπερβεί αδικαιολόγητα την άδεια που του

χορηγήθηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60 παρ. 2 του

παρόντος, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του ευθύνη.

Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι στους λειτουργούς του ΝΣΚ

μπορεί, ύστερα από αίτησή τους και απόψαση του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να χορηγείται ειδική κανονική

άδεια, χωρίς τις αποδοχές της οργανικής θέσης τους, για

χρονικό διάστημα τριών ετών, προκειμένου να αναλάβουν

θέση σε διεθνή όργανα και οργανισμούς, σε υπηρεσίες ή
όργανα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή σε άλλο νομικό πρόσωπο

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί στο Πλαίσιο

αυτής, για παροχή υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση. Με την

ίδια διαδικασία η άδεια αυτή μπορεί να παρατείνεται. Ο χρόνος
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της άδειας Θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος

πραγματικής υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, το

μέλοςτου ΝΣΚ: α) διατηρείταιστην υπηρεσία, ως υπεράριθμος,

β) η Θέση του Θεωρείται κενή και συμπληρώνεται, γ)

υποχρεούται να καταβάλει όλες τις κρατήσεις και τις εισψορές

για τα ασψαλιστικά ταμεία με βάση τις αποδοχές που

αντιστσιχούν κάθε ψορά στο βαθμό της οργανικής του Θέσης. Ο

τρόπος καταβολής των κρατήσεων και των εισψορών

καθορίζεται με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο

122 παρ. 9).

62 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 62 προβλέπονται οι

αναρρωτικές άδειες για τους λειτουργούς του ΝΣΚ που

ασθενούν ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης, με πλήρεις ατιοδοχές.

Στην παρ. 2, προβλέπεται ότι για τις προϋποθέσεις, τη

διαδικασία, τον τρόπο χορήγησης και τη διάρκεια των

παραπάνω αναρρωτικών αδειών, καθώς και για τις αρμόδιες

υγειονομικές επιτροπές, εψαρμόζονται οι διατάξεις που

ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

Σε ειδικές όμως περιπτώσεις και ιδίως σε επαναλαμβανόμενα

αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών, η άδεια μπορεί να

χορηγείται μόνο μετά από Θετική γνωμάτευση Τριμελούς

Επιτροπής, η οποία αποψαίνεται, μετά από μελέτη των

στοιχείων του ιατρικού ψακέλου του αιτούντος λειτουργού του

ΝΣΚ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά περίπτωση, με απόψαση

του Προέδρου του ΝΣΚ και αποτελείται από ιατρούς Δημόσιου

Νοσοκομείου, με βαθμό τουλάχιστον Επιμελητή Α, που

προτείνονται με τους αναπληρωματικούς τους, από τον

Διοικητή του Νοσοκομείου. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία,

προκειμένου να αποψεύγονται περιπτώσεις καταχρήσεων.

Στην παρ. 3 προβλέπεται η χορήγηση άδειας επτά (7)

εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές, στις λειτουργούς του

ΝΣΚ στις οποίες εψαρμόζονται μέθοδοι ιατρικά

υποβοηθούμενης τεκνοποιίας του ν. 3305/2005 (Α’ 17) ύστερα

από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή της

μονάδας της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

(Μ.Ι.Υ.Α.). Στην παρ. 4 προβλέπεται η χορήγηση άδειας

μητρότητας στις λειτουργούς του ΝΣΚ που κυοψορούν,

σύμψωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και άδειας

ανατροψής τέκνου, σύμψωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για

τους δικαστικούς λειτουργούς. Επίσης, προβλέπεται η

χορήγηση άδειας τιατρότητας, που όμως, εξαιτίας της ψύσης

των καθηκόντων των λειτουργών του ΝΣΚ, ο τρόπος, το όργανο

κα η διαδικασία χορήγησής της καθώς και κάθε άλλη σχετική

λεπτομέρεια καθορίζονται με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ
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(άρθρο 122 παρ. 15). Τέλος, στην παρ. 5 ρυθμίζεται και η
υποχρέωση των αρμόδιων δημοσίων Φορέων (οΕΦΚΑ- ΕΟΠΥΥ)

κατά τις κείμενες διατάξεις, να παρέχουν νοσοκομειακή,

ιατρική και ψαρμακευτική περίθαλψη και να καταβάλουν τα

έξοδα κηδείας των λειτουργών του ΝΣΚ, των συζύγων ή
συμβίων αυτών κατάτην έννοια του άρθρου Ι του ν. 4356/2015

(Α’ 181) καιτων τέκνων Τους.

63 Στις παρ. Ι και 2 του προτεινόμενου άρθρου 63 ρυΘμίζεται το

Θέμα της χορήγησης ετήσιας εκπαιδευτικής άδειας στους

λειτουργούς του ΝΣΚ, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών

σπουδών σε πανεπιστήμιό της αλλοδαπής, η διάρκεια της

οποίας μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος, σε

περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου. Σε κάθε λειτουργό

δύναται να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, μόνο μία ψορά. Ο

περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για εκείνους που

λαμβάνουν υποτροψία από εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα

της αλλοδαπής. Οι εκπαιδευτικές άδειες αψορούν σε

συγκεκριμένους τομείς δικαίου, που καΘορίζονται με απόψαση

του Προέδρου και χορηγούνται, με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών, μετά από σύμψωνη γνώμη του Υπηρεσιακού

Συμβουλίου, σε λειτουργό του ΝΣΚ που δεν έχει υπερβείτο 45°

έτος της ηλικίας —εκτός αν λαμβάνουν υποτροψία από

εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής- που

αποδεικνύει ότι έχει γίνει δεκτός σε αναγνωρισμένο

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε συγκεκριμένο τομέα

δικαίου. Στην παρ, 4 ορίζεται ότι ο λειτουργός στον οποίο

χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια οψείλει να αναψέρει με

δήλωσή του, στη Γραμματεία του ΝΣΚ, την ημερομηνία

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσής

του, καθώς και τη διεύθυνση της διαμονής του. Οψείλει,

επίσης, στο τέλος κάθε εξαμήνου, να υποβάλλει στον Πρόεδρο

του ΝΣΚ λεπτομερή έκθεση για την πορεία της εκπαίδευσής

του, με συνημμένα τα σχετικά αποδεικτικά. Στην παρ. 5,

προβλέπεται ότι στον λειτουργό του ΝΣΚ που λαμβάνει

εκπαιδευτική άδεια παρέχονται οι αποδοχές της οργανικής του

θέσης και επιπλέον ποσό ίσο με τον βασικό του μισθό, καθώς

και τα έξοδα μετάβασης και επιστροψής. Στην περίπτωση που

στον λειτουργό έχει χορηγηθεί υποτροψία από δημόσιο ή
ιδιωτικό οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το

παραπάνω επιπλέον ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά το

ποσό της υποτροψίας. Στις παρ. 6-9, προβλέπονται η ανάκληση

της εκπαιδευτικής άδειας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και οι

αντίστοιχες συνέπειες. Ο λειτουργός του ΝΣΚ που έλαβε

εκπαιδευτική άδεια είναι υποχρεωμένος μετά την επιστροψή

του, να υπηρετήσει για χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της
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αδείας του. Σε τιερίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής,

οψείλει να επιστρέψει εντός τριμήνου έντοκα στο Δημόσιο τις

επιπλέον ατιοδοχές που έλαβε κατά τον χρόνο της άδειας,

καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροψής. Κατά τα λοιπά

εψαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων

Εσόδων (ΚΕΔΕ), ενώ σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης

της εκπαιδευτικής άδειας, ο λειτουργός του ΝΣΚ, πέρα από την

πειθο.ρχική ευθύνη, στερείται τις αποδοχές του για τις ημέρες

της υπέρβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60 παρ. 2 και 3

του παρόντος. Τέλος, προβλέπεται ότι με αιτόψαση του

Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται μετά από πρόσκληση

προς τους λειτουργούς του ΝΣΚ για εκδήλωση ενδιαψέροντος

και σύμψωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να

αποστέλλονται στην αλλοδαπή λειτουργοί του ΝΣΚ για

συμμετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων

σεμιναρίων σε εξειδικευμένα Θέματα. Στην περίπτωση αυτή, η

απουσία του μέλους από τα καθήκοντά του δεν υπερβαίνει τον

έναν (1) μήνα ανά έτος.

Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 64 προβλέπονται οι

προϋποθέσεις, τα όργανα και η διαδικασία μονιμοποίησης των

Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων μετά τη συμπλήρωση

διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Στη διετία δεν υπολογίζεται

το διάστημα, κατάτο οποίο ο/η δόκιμος/η έλαβε εκπαιδευτική

ή αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροψής

τέκνου. Η διαδικασία αυστηροποιείται και στην περίπτωση που

τσ Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει, κατά τα οριζόμενα στην παρ.

2, ότι ο δόκιμος δεν Πρέπει να μονιμοτιοιηθεί σε Δικαστικό

Πληρεξούσιο, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή έλλειψης

ήθους, γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την απόλυσή του από

την υπηρεσία, για την οποία εκδίδεται απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών.

Περαιτέρω, στην παρ. 4, προβλέπεται ότι το Υπηρεσιακό

Συμβούλιο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόψασή του να

παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία Δοκίμου Δικαστικού

Πληρεξουσίου μέχρι και ένα (1) έτος, αν κρίνει ότι δεν είναι

ικανός να ιτροαχθεί σε Δικαστικό Πληρεξσύσιο. Μετά την

πάροδο του ορισμένου πρόσθετου χρονικού διαστήματος,

τηρείταιη διαδικασίατηςπαραγράψου Ιτου άρθρου αυτού και

σε περίπτωση μονιμοποίησης, η προαγωγή δεν έχει

αναδρομική ισχύ και η κατάταξη γίνεται μετά τον τελευταίο

Δικαστικό Πληρεξούσιο στην επετηρίδα.

65 Στο τιροτεινόμενο άρΘρο 65 ορίζονταιτατυπικά καιουσιαστικά

προσόντα, τα όργανα και η διαδικασία για την προαγωγή των

λειτουργών του ΝΣΚ έως και τον βαθμό του Προέδρου του ΝΣΚ.

Για την προαγωγή λειτουργού του ΝΣΚ σε ανώτερο βαθμό
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απαιτούνται: α) η ύπαρξη κενής θέσης στον ανώτερο βαθμό,

ειόσον σι Θέσεις είναι οργανικά διακεκριμένες, β) η

συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο

βαθμό. Στον χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας,

διαθεσιμότητας, προσωρινής τιαύσης και αδικαιολόγητης

αποχής από τα καθήκοντα, για την οποία επιβλήθηκε

τελεσίδικα πειθαρχική ποινή, γ) η συνδρομή των ουσιαστικών

προσόντων που απαιτούνται για τον ανώτερο βαθμό.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό,

προκειμένου ο λειτουργός του ΝΣΚ να προαχθεί στον επόμενο,

είναι ο εξής: Στη Θέση του Προέδρου του ΝΣΚ ιτροάγεται

Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος, που έχει τέσσερα (4)

τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου

και σε Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ, προάγεται ο Νομικός Σύμβουλος,

που έχει τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθμό του Νομικού

Συμβούλου. Σε Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, προάγεται

Πάρεδρος με έξι (6) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό του

Παρέδρου.

Σε Πάρεδρο του ΝΣΚ, προάγεται Δικαστικός Πληρεξούοιος Α’,

με πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσία στον βαθμό του

Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’. Σε Δικαστικό Πληρεξούσιο Α’,

προάγεται Δικαστικός Πληρεξούσιος με επτά (7) έτη συνολική

υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του

Δόκιμου Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Οι προαγωγές στους βαθμούς του Προέδρου και του

Αντιπροέδρου του ΝΣΚ, γίνονται με προεδρικό διάταγμα, μετά

από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο, ύστερα

από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, επιλέγει τους

προακτέους, μεταξύ εκείνων που έχουν τα νόμιμα προσόντα.

Οι προαγωγές των λειτουργών του ΝΣΚ, μέχρι και τον βαθμό

του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, ενεργούνται με

απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην

Εψημερίδατης Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμψωνη γνώμη του

οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνωμοδότηση του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του

Υπουργού, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κένωση της

θέσης και η προαγωγή ανατρέχει στη λήξη της δίμηνης αυτής

προθεσμίας, εκτός αν η προαγωγή συντελεστείνωρίτερα.

Οι προαγωγές των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του

Νομικού Συμβούλου του Κράτους γίνονται κατ απόλυτη

εκλογή. Κρίνονται ως κατ’ απόλυτη εκλογή προακτέοι, μεταξύ

εκείνων, που έχουν τα τυπικά προσόντα, τα μέλη που

συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθμό τα προσόντα: α) ήθους και

κοινωνικής παράστασης, β) σθένους και υπηρεσιακής

συμπεριψοράς, γ) επιστημονικής κατάρτισης, δ) κρίσης,
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αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των υποθέσεων,

ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των

δικογράψων, ε) επιμέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και

ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης, στ) ικανότητας διαχείρισης

ψόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων και ικανότητας

ανταπόκρισης και προσαρμογής σε πιθανά νέα και τιρόσθετα

καθήκοντα. Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και

σύγκριση μεταξύ τους, συνεκτιμώμενηςτης εξοικείωσης καιτης

ευχέρειας χρήσης τεχνολογιών πληροψορικής και

επικοινωνιών, επιλέγονται σι λειτουργοί που προάγονται για

την κάλυψη των κενών θέσεων των Νομικών Συμβούλων του

Κράτους.

Οι προαγωγές των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του

Παρέδρου γίνεται κατ’ εκλογή μεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα

τυπικά καιταουσιαοτικάπροσόνταμε βάση: α)το ήθος καιτην

κοινωνική παράσταση, β) το σθένος και την υπηρεσιακή

συμπεριψορά, γ) την επιστημονική κατάρτιση, δ) την κρίση,

αντίληψη και ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων,

ικανότητα στη διατύπωση των εισηγήσεων και των

δικογράψων, ε) την επιμέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και

ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση, στ) την ικανότητα διαχείρισης

ψόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, ικανότητα

ανταπόκρισης και προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα

καθήκοντα, σε βαθμό τουλάχιστον τολύ καλό. Για την

προαγωγή συνεκτιμάται η πολύ καλή εξοικείωση και ευχέρεια

των υποψηψίων στη χρήση τεχνολογιών πληροψορικής και

επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Οι προαγωγές των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του

Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’, γίνεται κατ’ εκλογή μεταξύ όσων

συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα με

βάση: α) το ήθος και την κοινωνική παράσταση, β) το σθένος

και την υπηρεσιακή συμπεριψορά, γ) την επιστημονική

κατάρτιση, δ) την κρίση, αντίληψη και ικανότητα στην

κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητα στη διατύπωση των

εισηγήσεων και των δικογράψων, ε) την επιμέλεια,

εργατικότητα, ποιοτική καιποσοτική υπηρεσιακή απόδοση, στ)

την ικανότητα διαχείρισης ψόρτου υποθέσεων και

εκκρεμοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής σε

πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα, σε βαθμό τουλάχιστον

πολύ καλό. Είναι δυνατή η προαγωγή στον παραπάνω βαθμό

και όταν ο κρινόμενος αξιολογείται σε ένα μόνο από τα

παραπάνω κριτήρια από (β) έως (στ), με βαθμό καλό. Για την

προαγωγή συνεκτιμάται η πολύ καλή εξοικείωση και ευχέρεια

των υποψηψίων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροψορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
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Για την εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων των κρινόμενων,

λαμβάνονται υιτόψη σι εκθέσεις επιθεώρησης, οι ατομικοί

ψάκελοι, σι περικοπές μισθού του άρθρου 60 παρ. 2 και 3 και

κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.

Μη προακτέος κρίνεται ο λειτουργός στον οποίο έχουν

επιβληθεί τελεσίδικα τουλάχιστον δυο πειθαρχικές ποινές του

άρθρου 84 παρ. Ι περ. β) ή γ) την τελευταία πενταετία.

Η παραπάνω ρύθμιση είναι απόλυτα συμβατή με την ειδική

Θέση που κατέχουν οι λειτουργοί των ΝΣΚ και με την άσκηση

ιδιαίτερα απαιτητικών καθηκόντων, ως νομικοί παραστάτες

του Δημοσίου και πλήθους άλλων ψορέων. Η ανταπόκριση στα

καθήκοντα αυτά, ειδικότερα δε στους ανώτερους βαθμούς,

απαιτεί συνεχή βελτίωση, εξέλιξη και προσαρμογή στις νέες

συνθήκες.

66 Στο προτεινόμενο άρθρο 66 ορίζεται ότι, εψόσον εκκρεμεί

πειθαρχική δίωξη κατά του κρινόμενου για προαγωγή Δόκιμου

Δ ικαστικο ύ Π λη ρ εξου σ [ου, Δ ικαστικο ύ Πλη ρ εξου σίο υ,

Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ και Παρέδρου ΝΣΚ και μέχρι την

έκδοση τελεσίδικης απόψασης για τη δίωξη αυτή, το

Υπηρεσιακό Συμβούλιο απέχει να τον κρίνει. Αν ο διωκόμενος

απαλλαγεί τελεσίδικα, το Συμβούλιο, εφόσον τον κρίνει

προακτέο, τον προάγει αναδρομικά και τον αποκαθιστά στη

σειρά αρχαιότητάς του. Αν δεν υπάρχει κενή θέση στον βαθμό

που προάγεται, παραμένει υπεράριθμος και καταλαμβάνειτην

Πρώτη Θέση του βαθμού αυτού που Θα κενωθεί. Η παραπάνω

διάταξη κρίνεται σκόπιμη, αλλά και ωφέλιμη, τόσο για την

υπηρεσία, όσο και για τον λειτουργό, αψού το υπηρεσιακό

συμβούλιο απέχει από την προαγωγή και δεν λαμβάνει υπόψη

του στοιχεία που Θα μπορούσαν να είναι επιβαρυντικά για τον

λειτουργό, ενόψει καιτων ειδικών διατάξεων γιατο πειθαρχικό

δίκαιο των λειτουργών του ΝΣΚ. Μάλιστα, δεν θίγει τα

δικαιώματα του λειτουργού, αψού, εψόσον αυτός απαλλαγεί

τελεσίδικα, κρίνεται για την προαγωγή του και αποκαθίσταται

στη σειρά αρχαιότητάς του.

67 Στο προτεινόμενο άρθρο 67 ορίζονται τα πρόσωπα που

νομιμοποιούνται να προσψύγουν κατά του πρακτικού

γνωμοδότησηςτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για μη προαγωγή

Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξουσίου ή Δικαστικού Πληρεξούσιου

ή Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ ή Παρέδρου στον επόμενο

βαθμό, η προθεσμία και το όργανο ενώπιον του οποίου

εξετάζεται η προσψυγή καθώς και τα αποτελέσματα τυχόν

αποδοχής της. Προκειμένου να παρασχεθεί η πληρέστερη

δυνατή προστασία στον λειτουργό που παραλείψθηκε, η

προσφυγή αναστέλλει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας

για τις προαγωγές, εψόσον προσβάλλει τη σειρά αρχαιότητας
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του προσψεύγοντος, ενώ η διαδικασία ενώπιον της Πλήρους

Ολομέλειας επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της

σχετικής Γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο

πλαίσιο πάντα των λόγων της προοψυγής. Εψόσον γίνει δεκτή

η προσψυγή, η Πλήρης Ολομέλεια διορθώνει το πρακτικό

γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβούλιου και ακολουθείται

η περαιτέρω διοικητική διαδικασία.

68 Με το προτεινόμενο άρθρο 68 θεσπίζεται ένα απλό και

αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων, προοανατολισμένο στην

κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΝΣΚ και στην

εξασψάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας

του, τόσο στην Απική, όσο και στην περιψέρεια, με

συνεκτίμηση πάντα και των αναγκών των λειτουργών του ΝΣΚ.

Στις παρ. Ι και 2 προβλέπεται ότι οι τοτιοθετήσεις και

μετακινήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ γίνονται με απόψαοη του

Προέδρου και ορίζονται τα όργανα και σι προϋποθέσεις

διενέργειάς τους. Η μετάθεση λειτουργού, χωρίς αίτησή του,

γίνεται μόνο μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του

οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά της οποίας μπορεί να

ασκηθεί αίτηση ανάκλησης ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ,

για σπουδαίο λόγο. Στην παρ. 4 προβλέπεται, ότι αν η μετάθεοη

γίνεται για λόγους που αψορούν στη συμπεριψορά του

λειτουργού του ΝΣΚ ή στον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων

του, που δυσχεραίνουν την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας,

απαιτείται να έχει προηγηθεί έγγραψη κλήση του σε ακρόαση

ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Περαιτέρω, στην παρ.

5, για πρώτη ψορά εισάγονται συγκεκριμένα κριτήρια για τη

μετάθεοη του λειτουργού του ΝΣΚ, όπως αυτά έχουν

διαμορψωθεί και από τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου

της Επικρατείας (ύ ιο ΣτΕ 846/2013, 610/2020). Κριτήρια

μετάθεσης αποτελούν κατά σειρά, οι υπηρεσιακές ανάγκες, η

αρχαιότητα, με προτίμηση του νεότερου έναντι του

αρχαιότερου, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε περιψερειακή

μονάδα, η τυχόν αίτηση προτίμησης ή αίτηση αμοιβαίας

μετάθεσης και η ατομική και οικογενειακή κατάσταση του

λειτουργού.

Επιπλέον, στην παρ. ό η οποία αψορά στις τακτικές, ετήσιες

μεταθέσεις, εισάγεται για πρώτη ψορά διαδικασία ενημέρωσης

των λειτουργών για την ύπαρξη κενών θέσεων, προ κειμένου η

κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών υα γίνεται με τη λιγότερη

δυνατή οικογενειακή ή οικονομική επιβάρυνση του

μετατιθέμενου. Για τις τακτικές μεταθέσεις, που υλοποιούνται

στην έναρξη του δικαστικού έτους, σι λειτουργοί καλούνται να

υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία ΝΙΚ, μέχρι τις 15

__________________

Μαρτίου, αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαψέροντος μετάθεσης.
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Μέχρι το τέλος Μαρτίου, ανακοινώνονται στους λειτουργούς

του ΝΣΚ τα πιθανά προς κάλυψη κενά σε υιτηρεσιακές μονάδες

εκτός Αθηνών και Πειραιά και μέχρι τις 15 Απριλίου

υποβάλλονται οι αιτήσεις μετάθεσης. Για τις έκτακτες

μεταθέσεις, ανακοινώνεται σε όλους τους λειτουργούς του

ΝΣΚ, μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η

κενή Θέση που πρόκειται να καλυψΘεί και δίνεται σύντομη

προθεσμία υποβολής αίτησης προτίμησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή της κάλυψης των υπηρεσιακών

αναγκών, με τη μικρότερη δυνατή οικογενειακή επιβάρυνση,

κινείται και η ρύθμιση της παρ. 7 όπου δημόσιος υπάλληλος,

υπάλληλος ν.π.δ.δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής, σύζυγος ή συμβίος/α

κατά την έννοια του άρθρου Ι του ν. 4356/2015 (Α’ 181), μέλους

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετατίθεται κατά

παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από αίτησή του

στην περιψέρεια του Γραψείου όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος ή
συμβίος/α κατά την έννοια του άρθρου Ι του ν. 4356/2015,

εψόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.

69 Στο προτεινόμενο άρθρο 69 ορίζονται το όργανο που

αποψασίζει για τη μετάβαση εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή

λειτουργού του ΝΣΚ για αντιμετώπιση υπηρεσιακής ανάγκης,

καθώς και ο ψορέας που επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

Ειδικότερα, η μετάβαση εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή

λειτουργού του ΝΣΚ για αντιμετώπιση υπηρεσιακής ανάγκης

μέχρι δέκα (10) ημέρες τον μήνα, γίνεται με απόψαση του

Προέδρου του ΝΣΚ και άνω των δέκα (ΙΟ) ημερών τον μήνα με

απόψαση του Υπουργού Οικονομικών ή Προέδρου ή Διοικητή

ν.π.δ.δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική

υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του

οικείου Υπουργείου, ν.π.δ.δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής.

70 Στο προτεινόμενο άρθρο 70 ρυθμίζεται η απόσπαση των

λειτουργών του ΝΣΚ και ειδικότερα, στις παρ. 1-4 προβλέπεται

η απόσπαση λειτουργού του ΝΣΚ, από μία υπηρεσιακή μονάδα

σε άλλη, με αιτιολογημένη απόψαση του Προέδρου μετά από

γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση

σοβαρής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης. Η διάρκεια της

απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Σε

εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί η απόσπαση να παραταθεί για

άλλους έξι (6) μήνες. Η παραπάνω πρόβλεψη είναι αναγκαία σε

πολύ ειδικές περιπτώσεις που, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών

αναγκών ή ασθένειας άλλου λειτουργού, είναι επιτακτική η

ανάγκη για προσωρινή ενίσχυση κάποιας υπηρεσιακής

μονάδας του ΝΣΚ. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα

υποβολής αίτησης ανάκλησης καιτο όργανο που αποψασίζειγι’

αυτή.
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Στην παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης λειτουργών

του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’,

σε Υπουργείο για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, με απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση

Υπουργού και μετά από γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, κατά

τιαρέκκλιση γενικών και ειδικών διατάξεων για τις αποσπάσεις

που ισχύουν κάθε ψορά. Περιορίζεται όμως, για λόγους

εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας ο χρόνος της απόσπασης

από τα Τρία (3) στα δύο (2) έτη, με δυνατότητα τιαράτασης για

μία επιπλέον διετία.

Στην παρ. & προβλέπεται η απόσπαση λειτουργών του ΝΣΚ, με

κοινή απόψαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, η

οποία εκδίδεται ύστερα από σύμψωνη γνώμη του Υπηρεσιακού

Συμβουλίου, για την ανάληψη καθηκόντων στις Μόνιμες

Ελληνικές Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και του

Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε όργανα, οργανισμούς, μονάδες

και επιτροπές της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, του Συμβουλίου της

Ευρώπης και οποιουδήποτε άλλου Διεθνούς Οργανισμού. Και η

παρούσα διάταξη δεν είναι νέα, είναι δε ιδιαίτερα χρήσιμη για

το ΝΣΚ και τους λειτουργούς του, αψού η εμπειρία που

αποκομίζουν αυτοί από την υπηρεσία τους στα παραπάνω

όργανα είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατις διεθνείς αρμοδιότητες

που ασκεί το ΝΣΚ, περιορίζεται όμως, για λόγους εύρυθμης

λειτουργίας της υπηρεσίας ο συνολικός χρόνος της απόστιασης

από τα έξι (6) έτη, στα πέντε (5) έτη για το σύνολο του

υπηρεσιακού βίου του λειτουργού του ΝΣΚ.

Στο προτεινόμενο άρθρο 71 ορίζονται σι πρσΘεσμίες και η

διαδικασία εμψάνισης των λειτουργών για ανάληψη υπηρεσίας

μετά από την τοποθέτηση, τη μετάθεση, απόσπαση ή
επιστροψή στην Υπηρεσία. Η προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες

από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράψου ή τη λήξη της

απόσπασής τους ενώ ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, έχει δικαίωμα να

συντέμνειτην προθεσμία αυτή στις πέντε (5) ημέρες. Στην παρ.

2 και ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη του λειτουργού,

προβλέπεται ως διοικητική κύρωση η στέρηση των αποδοχών

που αντιστοιχούν στις ημέρες απουσίας του, με ανάλογη

εψαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 60.

Στο προτεινόμενο άρθρο 72 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και

η διαδικασία με την οποία τίθεται λειτουργός του ΝΣΚ σε

διαθεσιμότητα αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του, λόγω

ασθένειας. Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της

Ι αναρρωτικής άδειας και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος

και για τα δυσίατα νοσήματα τα δύο (2) έτη. Η Θέση σε

διαΘεσιμότητα και η επάνοδος στην υπηρεσία γίνονται με

απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ που εκδίδεται μετά από

71

72
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γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Περαιτέρω ορίζεται ότι κατά το τελευταίο δίμηνο, πριν από τη

λήξη του ανώτατου ορίου διαθεσιμότητας, η αρμόδια κατά τις

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα Επιτροπή υποχρεούται,

ύστερα από ερώτημα Του Προέδρου του ΝΣΚ, να γνωμοδοτήοει

για την ικανότητα του λειτουργού του ΝΣΚ να επανέλθει

αμέσως στα καθήκοντά του. Αν η Επιτροπή γνωματεύσει

αρνητικά, ο λειτουργός του ΝΣΚ απολύεται υποχρεωτικά.

Λειτουργός του ΝΣΚ μπορεί να παρατιεμψθεί για εξέταση στην

αρμόδια υγειονομική Επιτροπή και πριν από τον χρόνο λήξης

της διαθεσιμότητας. Εψόσον η Επιτροπή γνωματεύσει

αρνητικά, αυτός απολύεται υποχρεωτικά με τη λήξη του χρόνου

της διαθεσιμότητας. Τέλος, στην τελευταία παράγραψο του

άρθρου αυτού, καθορίζεται το ύψος των αποδοχών που

καταβάλλονται στον λειτουργό του ΝΣΚ κατά τη διάρκεια της

δ ιαθεσιμότητας.

73 Στο προτεινόμενο άρθρο 73 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η

διαδικασία με την οποία τίθεται λειτουργός του ΝΣΚ, είτε σε

κατάσταση αργίας, είτε σε προσωρινή αργία. Οι ρυθμίσεις

αυτές είναι κατά βάση όμοιες με τις ισχύουσες, θέτουν ένα

αυστηρό πλαίσιο, υποχρεωτικής απομάκρυνσης από την

άσκηση των καθηκόντων του λειτουργού του ΝΣΚ, στην

περίπτωση που σε βάρος του λειτουργού εκκρεμεί ποινική

διαδικασία για σοβαρά αδικήματα, είναι όμως αναγκαία και

συνάδει με την ιδιότητα των μελών του ΝΣΚ ως ανώτατων

κρατικών λειτουργών.

Στην παρ. Ι ρυθμίζεται ότι σε κατάσταση αργίας τίθεται

αυτοδίκαια ο λειτουργός του ΝΣΚ που στερήθηκε την

προσωπική του ελευθερία με ένταλμα τιροσωρινής κράτησης,

με βούλευμα ή με δικαστική απόψαση, έστω και αν απολύθηκε

προσωρινά από τις ψυλακές και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική

πράξη του Υπουργού Οικονομικών. Αν εκλείψει ο λόγος για τον

οποίο τέθηκε σε αργία, επανέρχεται αυτοδίκαια στην

υπηρεσία.

Στις παρ. 2 και 3 ρυθμίζεται το θέμα της προσωρινής αργίας,

στην οποία τίθεται, με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών

που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου

Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου για βαθμό ανώτερο

του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, ο λειτουργός του ΝΣΚ

όταν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη, για έγκλημα που

μπορείνα επισύρει την οριστική παύση ή πειθαρχική δίωξη για

παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής

παύσης. Δεν απαιτείται έκδοση απόψασης για τη λήξη της

αργίας, αν εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική δικαστική

απόψαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή τελεσίδικη
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πειθαρχική απόψαση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ευρισκόμενος

σε αργία, επανέρχεται αυτοδίκαια. Επίσης επανέρχεται

αυτοδίκαια στην υπηρεσία, αν καταδικάστηκε αμετάκλητα για

έγκλημα ή τιμωρήθηκε τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα

που δεν συνειτάγονται την οριστική παύση από την υπηρεσία.

Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται διατιιστωτική απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών. Τέλος, ρυθμίζονται τα ζητήματα

τ[αρακράτησης αποδοχών του λειτουργού και τυχόν απόδοσής

τους.

74 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 74 ρυθμίζεται η

σύνθεση του Γραψείου Επιθεώρησης, το οποίο στελεχώνεται,

με ατιόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ μετά από γνώμη της

Πλήρους Ολομέλειας, με τριετή Θητεία, από έναν (1)

Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως

Προϊστάμενο με τον ομοιόβαθμο αναπληρωτή του και τρεις (3)

Νομικούς Συμβούλους του Κράτους. Η απασχόληση των

τακτικών μελών είναι κατά κύριο λόγο αποκλειστική,

προκειμένου να ενεργούν τις τακτικές και έκτακτες

επιθεωρήσεις των λειτουργών και την αξιολόγηση των

υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, με σκοπό τη διασψάλιση της

εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού. Στην παρ. 2

ορίζεται ότι αποστολή του Γραψείου Επιθεώρησης είναι η

διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των

λειτουργών και η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του

ΝΣΚ, με σκοπό τη διασψάλιση της εύρυθμης και

αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού. ‘Εργο του Γραψείου

Επιθεώρησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 είναι: α) να

ελέγχει την υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων

που τίθενται ανά έτος ή ανά διετία από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,

με σχετική απόψασή του, β) να παρακολουθεί, ελέγχει και

αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών μονάδων, των λειτουργών

του ΝΣΚ και των εξωτερικών συνεργατών του, γ) να τηρεί

στοιχεία για τον αριθμό, το είδος και τη σοβαρότητα των

δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που χειρίζεται το ΝΣΚ, δ)

να διενεργεί, μετά από σχετική απόψαση του Προέδρου του

ΝΣΚ και για το επιθεωρούμενο διάστημα που Θα ορίζεται από

αυτήν, επιθεώρηση των Παρέδρων, των Δικαστικών

Πληρεξουσίων Α’, των Δικαστικών Πληρεξουσίων και των

Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξσυσίων του ΝΣΚ και να συντάσσει

τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.

Με εξουσιοδότηση που δίδεται στον Υπουργό Οικονομικών

(άρθρο 122 παρ. 11), ύστερα από πρόταση του Προέδρου του

ΝΣΚ, καθορίζονται αναλυτικά τα επιμέρους καθήκοντα των

επιθεωρητών, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιακών

μονάδων του ΝΣΚ και της απόδοσης των λειτουργών του, ο

Ίς
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τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων του

________________

Γραψείου Επιθεώρησης και κάθε άλλο σχετικό Θέμα.

75 Στο προτεινόμενο άρθρο 75 παρατίθενται αναλυτικά όλες οι

αρμοδιότητες του Προϊστάμενου του Γραψείου Επιθεώρησης, ο

οποίος έχει τη διεύθυνση και τον συντονισμό του Γραψείου,

είναι υπεύθυνος για την υποβολή προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,

ετήσιου προγραμματισμού για το έργο του Γραψείου,

ενημερωτικών εκθέσεων και τον ανουάριο κάθε έτους,

αναλυτικής έκθεσης για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση

του έργου των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, οι οποίες

ελέγχθηκαν, μαζί με προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης

και λειτουργίας τους, οι οποίες ενσωματώνονται ατην Ετήσια

‘Εκθεση του άρθρου 120 του παρόντος.

Επιπλέον, ο Προϊστάμενος του Γραψείου, ως αρχαιότερος και

πιο έμπειρος, επιθεωρεί τους 40 αρχαιότερους Παρέδρους

στην επετηρίδα, και συμμετέχει στην επιθεώρηση των

μεγαλύτερων υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ.

76 Στο προτεινόμενο άρθρο 76 ορίζονται τα καθήκοντα των

Επιθεωρητών οι οποίοι: α) επιθεωρούν τους λειτουργούς του

ΝΣΚ σύμψωνα με την αναψερόμενη στο άρθρο 74 παρ. 3 περ.

δ’ απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ, β) εισηγούνται, αν

συντρέχει περίπτωση, την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά

οποιουδήποτε επιθεωρούμενου, γ) αξιολογούν, με την

επιψύλαξη της περ. η’ του άρθρου 75, όλες τις υπηρεσιακές

μονάδες του ΝΣΚ, πλην της Κεντρικής του Υπηρεσίας και δ)

ελέγχουν τους ψακέλους που χειρίζονται οι εξωτερικοί

συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, ύστερα από έγγραψη εντολή

του Προϊσταμένου του Γραψείου Επιθεώρησης.

77 Στο άρθρο 77 θεσμοθετείται για πρώτη ψορά η αξιολόγηση των

υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, η οποία γίνεται τουλάχιστον

μία ψορά ανά τριετία. Η αξιολόγηση της υπηρεσιακής μονάδας

κρίθηκε αναγκαία, διότι αποτελεί πολύτιμο εργαλείο

προκειμένου να διαπιστωθούν προβλήματα και ελλείψεις στην

υλικοτεχνική υποδομή, ελλιπής ή μη στελέχωση σε κύριο ή
διοικητικό προσωπικό, προβλήματα συνεργασίας και ομαλής

γενικότερα διενέργειας των εργασιών της υπηρεσιακής

μονάδας. Κατά την αξιολόγηση εξετάζονται, κατά τα

αναψερόμενα στην παρ. 1, ιδίως, ο τρόπος με τον οποίο

διεξάγεται η υπηρεσία στην αξιολογούμενη υπηρεσιακή

μονάδα, το έργο που έχει εκτελεοτεί κατά το καθορισμένο

χρονικό διάστημα, η ενημερότητα της υπηρεσιακής μονάδας

στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ορθολογική στελέχωσή

της σε κύριο προσωπικό, η ισομερής και δίκαιη κατανομή των

υποθέσεων στους υπηρετούντες σε αυτήν και οι λόγοι

απόκλισης ως προς τη χρέωση, η καταλληλότητα των κτιριακών
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εγκαταστάσεων καθώς και η επαρκής γραμματειακή και

υλικοτεχνική υποστήριξη του Γραψείου. Οι Προϊστάμενοι των

υπηρεσιακών μονάδων, αψού ενημερωθούν έγκαιρα από το

Γραψεί.ο Επιθεώρησης για τον χρόνο διεξαγωγής της

αξιολόγησης, συγκεντρώνουν και παρέχουν στους Επιθεωρητές

όλα τα ατ[αραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση.

λλη μια καινοτομία που ειοάγεται στην παρ. 2 είναι ότι κατά

την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων λαμβάνεται

υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη όλων των λειτουργών του ΝΣΚ

που υπηρετούν σε αυτές. Για τη λειτουργία της αξιολογούμενης

υπηρεσιακής μονάδας, προβλέπεται στην παρ. 3 ότι

συντάσσεται από το Γραψείο Επιθεώρησης έκθεση στην οποία

περιλαμβάνονται οι απόψεις των υπηρετούντων λειτουργών, η

αξιολόγησή τους και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας

__________________

της.

78 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 78 προβλέπεται ο

τρόπος που ενεργείται η επιθεώρηση των λειτουργών του ΝΣΚ

έως και τον βαθμό του Παρέδρου του ΝΣΚ, ενώ στην παρ. 2

ορίζεται ότι η επιθεώρηση των σαράντα (40) πρώτων στην

επετηρίδα Παρέδρων γίνεται από τον Προϊστάμενο του

Γραψείου Επιθεώρησης, Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, αψενός λόγω

της αυξημένης εμπειρίας του και αψετέρου προκειμένου να

υπάρχει κρίση από το ίδιο πρόσωπο ως προς τις ικανότητες των

Παρέδρων που πρόκειται να προαχθούν στον βαθμό του

Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

Οι υπόλοιποι Πάρεδροι καθώς και οι Δικαστικοί Πληρεξούοιοι,

κατανέμονται στους τρεις επιθεωρητές ισομερώς. Στις παρ. 3

και 4 προβλέπονται τα κωλύματα στο πρόσωπο του

Επιθεωρητή, λόγω συγγένειας, σύναψης συμψώνου

συμβίωσης ή προηγούμενης συνυπηρέτησης και ορίζεται ο

τρόπος αντικατάσταση ς του Επιθεωρητή.

Στις παρ. 5 και ό του ίδιου άρθρου προβλέπονται οι

υποχρεώσεις καιτα δικαιώματα, τόσο του επιθεωρητή, όσο και

του επιθεωρούμενου, που εξασψαλίζουν ότι θα ενεργηθεί μια

αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση, που θα λαμβάνει

υπόψη το σύνολο της εργασίας του επιθεωρούμενου και όχι

μόνο συγκεκριμένο αριθμό ψακέλων, ετιιλεγμένων από τον

ίδιο, αλλά και την εικόνα που, τόσο ο Προϊστάμενός του, όσο

και σι υπηρεσιακοί παράγοντες ή οι δικαστικοί λειτουργοί

έχουν αποκομίσει από την άσκηση των καθηκόντων του.

Ειδικότερα: Οι Επιθεωρητές κατάτην επιθεώρηση: α) εξετάζουν

την υπηρεσιακή απόδοση των λειτουργών που επιθεωρούνται

σύμψωνα με τα κριτήρια και την κλίμακα αξιολόγησης του

άρθρου 79, β) για τον σχηματισμό γνώμης, σε σχέση με τα

προσόντα του επιθεωρούμενου, έχουν προσωπική επικοινωνία
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με αυτόν, η οποία μπορεί να γίνεται και με τη χρήση

Τεχνολογίας Επικοινωνιών και Πληροψορικής, έχουν συνεχή

και ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο υποθέσεων

καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροψοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

προκειμένου να λάβουν κάθε αναγκαία πληροψορία σχετικά με

τον χειρισμό υποθέσεων από τον επιθεωρούμενο και μπορούν

να απευθύνονται στη Διοίκηση και στα Δικαστήρια της

περιψέρειας του Γραψείου, στο οποίο υπηρετεί ο

επιθεωρούμενος, προκειμένου να σχηματίσουν ακριβή εικόνα

και γνώση για τη συνεργασία του επιθεωρούμενου με τη

Διοίκηση και την παράστασή του στα ακροατήρια των

Δικαστηρίων, γ) ζητούν και λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη

τους την ειδικά αιτιολσγημένη έγγραψη γνώμη του

Προϊσταμένου του επιθεωρούμενου, η οποία περιλαμβάνει

αξιολόγηση σύμψωνα μετην κλίμακατηςπαρ. 3 του άρθρου 79,

σε καθένα από τα κριτήρια της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δ) οι

Επιθεωρητές των Παρέδρων του ΝΣΚ λαμβάνουν υπόψη τους

και την έγγραψη γνώμη του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο

μετέχουν οι επιθεωρούμενοι, μπορούν δε να ζητούν και την

έγγραψη γνώμη των λοιπών λειτουργών του Τμήματος.

Ο επιθεωρούμενος λειτουργός του ΝΣΚ οψείλει να γνωστοποιεί

με ηλεκτρονικά μέσα στον Επιθεωρητή του, στο τέλος κάθε

δικαστικού έτους καθώς και κάθε ψορά που του ζητείται,

αναλυτική κατάσταση των εργασιών του, στην οποία

αναψέρονται ο αριθμός ψακέλου και το αντικείμενο κάθε μιας

υπόθεσης (για τις ομοειδείς ο συνολικός αριθμός τους), οι

ενέργειές του, το τυχόν αποτέλεσμα του χειρισμού αυτών

(έκδοση απόψασης ή γνωμοδότησης κ.λπ.), καθώς και οι

εκκρεμείς προς ενέργεια υποθέσεις του. Στην κατάσταση αυτή,

οι λειτουργοί επισημαίνουν τις υποθέσεις, στις οποίες, κατά την

κρίση τους, επεξεργάστηκαν πρωτότυπα νομικά ζητήματα κατά

το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα ή αντιμετώπισαν

ιδιαίτερα δυσχερή νομικά Θέματα. Οι Πάρεδροι ΝΣΚ

συντάσσουν ειδική αναψορά, εκτός από τις υποθέσεις που

χειρίστηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στις εκκρεμείς

ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις αναίρεσης που έχουν

τυχόν χρεωθεί και σε εκείνες των οποίων επέσπευσαν τη

συζήτηση, με παράθεση της περαιτέρω πορείας ή του

αποτελέσματος, καθώς και των εισηγήσεών τους για

ερωτήματα που εισήγαγαν στο αρμόδιο τμήμα και των

γνωμοδοτήσεων που εκδόθηκαν για αυτά.

Στην παρ. Ι και 2 του προτεινόμενου άρθρου 79 καθορίζονται

τα στοιχεία που Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο

Επιθεωρητής για να προχωρήσει στην σύνταξη της ‘Εκθεσης

Αξιολόγησης. Η ‘Εκθεση πρέπει να είναι λεπτομερής και ειδικά

79
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αιτιολογημένη ως προς καθένα από τα παρακάτω κριτήρια

αξιολόγησης: α) το ήθος και η κοινωνική παράσταση, β) το

σθένος και η υπηρεσιακή συμπεριψορά (καθημερινή παρουσία

στο Γραψείο και συνεργασία και βοήθεια/υποστήριξη

ουναδέλψων, ενεργή συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του

ΝΣΚ, μαχητική υπεράσπιση των συμψερόντων του Δημοσίου ή
του οικείου ψορέα στα ακροατήρια των δικαστηρίων και στις

λοιπές υπηρεσίες και αρχές), γ) η επιστημονική κατάρτιοη

(γνώση και ορθή χρήση της νομοθεσίας, της πρόσψατης και

προσήκουσας νομολογίας και Θεωρίας κατά τον χειρισμό των

υποθέσεων, συστηματική χρέωση ειδικών και πολύπλοκων

υποθέσεων, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιστημονική /
συγγραψική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια,

ημερίδες, διαλέξεις κ.λπ..), δ) οι νομικές δεξιότητες (κρίση,

αντίληψη, ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων,

ικανότητα κατάστρωσης, σύνταξης και διατύπωσης του

αναγκαίου δικανικού συλλογισμού στα δικόγραψα, στις

εισηγήσεις και στα απαντητικά έγγραψα καθώς και ο βαθμός

πληρότητάς τους), ε) η επιμέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και

ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση (τήρηση και ενημέρωση

ηλεκτρονικού αρχείου, αριθμός και είδος ενεργών ψακέλων,

επίσπευση υποθέσεων, μη άσκηση απαράδεκτων ή
καταχρηστικών ένδικων μέσων κ.λπ), στ) η ικανότητα

διαχείρισης ψόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, η ικανότητα

ανταπόκρισης και προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα

καθήκοντα, χρήση και εξοικείωση με τεχνολογίες

πληροψορικής και επικοινωνιών (χειρισμός ηλεκτρονικού

υπολογιστή με έμψαση στην επεξεργασία κειμένων, την

λειτουργία σε περιβάλλον ΟΠΣ, τη διαχείριση υπολογιστικών

ψύλλων, τη χρήση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και

διαδικτύου). Στις Εκθέσεις Επιθεώρησης των προς προαγωγή

Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’ και Παρέδρων του ΝΣΚ μπορεί να

διαλαμβάνεται και κρίση του Επιθεωρητή για την ικανότητα του

επιθεωρούμενου να ασκήσει τα καθήκοντα του επόμένου

βαθμού.

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης θεσπίστηκαν, Ι

προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις

του λειτουργήματος που ασκούν τα μέλη του ΝΣΚ, στο πλαίσιο

του εκσυγχρονισμού και του ψηψιακού μετασχηματισμού που

προωθείται και στο ΝΣΚ, ώστε η αξιολόγηση να γίνεται με

τρόπο, όσο γίνεται αμερόληπτο, αντικειμενικό και επωψελή,

τόσο για τον ίδιο τον επιθεωρούμενο, όσο και για την υπηρεσία.

Τα προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης είναι πολύ αναλυτικά

και καλύπτουν όλο το ψάσμα της δραστηριότητας του ΝΣΚ,

δίνοντας έτσι μια σψαιρική αποτύπωση της υπηρεσιακής
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συμπεριψοράς και απόδοσης του ειτιθεωρούμενου. Ιδιαίτερο

βάρος δίδεται και ατην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, οι

οποίες μετον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ που βρίσκεται

ήδη σε Ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, αποτελούν βασικό

εργαλείο στην εργασία των λειτουργών του ΝΣΚ, κάθε βαθμού.

Περαιτέρω, στην παρ. 3 προβλέπεται ότι η αξιολόγηση στα

παραπάνω κριτήρια γίνεται υποχρεωτικά στην εξής κλίμακα: α)

εξαίρετη, β) πολύ καλή, γ) καλή, δ) μέτρια, ε) ανεπαρκής. Ειδικά

για τα κριτήρια: α) ήθος και κοινωνική παράσταση, β) σθένος

και υπηρεσιακή συμπεριφορά, χρησιμοποιείται η κλίμακα: α)

εξαίρετο, β) πολύ καλό, γ) καλό, δ) μη προσήκον.

Μάλιστα, για λόγους ομοιομορψίας και καλύτερου ελέγχου των

Εκθέσεων, με απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου

Επιθεώρησης, καθιερώνεται στην παρ. 4 για τις Εκθέσεις

Επιθεώρησης των λειτουργών του ΝΣΚ Ενιαίο Σχέδιο, στο οποίο

περιλαμβάνονται ιδίως τα στοιχεία του επιθεωρούμενου και οι

πληροψορίες που συνέλεξε γι’ αυτόν ο Επιθεωρητής, τα

αξιολογούμενα κριτήρια, η διαβάθμισή τους, καθώς και ειδική

αιτιολογία και παρατηρήσεις.

Στην παρ. 5 ορίζεται ο τρόπος επιθεώρησης των Δόκιμων

Δικαστικών Πληρεξουσίων. Λόγω της περιορισμένης εμπειρίας,

αλλά και εξοικείωσης με τη λειτουργία του ΝΣΚ, κρίθηκε

σκόπιμο να μην αξιολογηθούν σε όλα τα παραπάνω κριτήρια,

αλλά μόνο σε αυτά που είναι κρίσιμα για τη μονιμοποίησή τους.

‘Ετσι, οι Εκθέσεις Επιθεώρησης για τη μονιμοποίηση των

Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, περιορίζονται στην κρίση

της ικανότητας και καταλληλότητας αυτών για την άσκηση των

καθηκόντων και των υποχρεώσεων του μέλους του ΝΣΚ, με

βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) ήθος, β) επιστημονική

κατάρτιση, γ) επιμέλεια και εργατικότητα.

Στην παρ. 6, ειδικά για τους Δικαστικούς Πληρεξουσίους και

Δικαστικούς Πληρεξούσιους Α που κατά το διάστημα για το

οποίο κρίνονται, υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ

ορίζεται ότι εφαρμόζονται όσα ισχύουν και για την επιθεώρηση

των ομοιόβαθμών τους, πλην όμως, εξαιτίας των ειδικών

συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί υπηρετούν και των

καθηκόντων που αυτοί ασκούν, για την αξιολόγησή τους

λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη: α) η φύση της παρεχόμενης

από τον επιθεωρούμενο υπηρεσίας, β) η εργασία τους, ιδίως

αυτή που αποτυπώνεται γραπτά, γ) η ειδικά αιτιολογημένη

έγγραφη γνώμη για τον επιθεωρούμενο, που συνυπογράφεται

από τον Προϊστάμενο του Σχηματισμού στον οποίο

υπηρετούσαν και τον αρμόδιο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους

της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται

ανάλογα και για την επιθεώρηση των Δόκιμων Δικαστικών
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Πληρεξουσίων, Δικαστικών Πληρεξουσίων και Δικαστικών

Πληρεξουσίων Α’, που κατάτο διάστημα γιατο οποίο κρίνονται,

υπηρετούσαν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του θ-ΕΦΚΑ ή
του ΕΟΠΥΥ. Την ειδικά αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη,

υπογράφει στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάμενος του ΓΝΣ στον

ο-ΕΦΚΑ ή στον ΕΟΠΥΥ.

Εξαιρέσεις τίθενται και στην παρ. 7 για τους Παρέδρους του

ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα

υπηρετούσαν με αποκλειστικά καθήκοντα στην Κεντρική

Υπηρεσία του ΝΣΚ, τους Παρέδρους που υπηρετούν στο

Γραφείο Προέδρου καιγιατον Γραμματέα του ΝΣΚ. Ειδικότερα,

ορίζεται ότι αυτοί δεν επιθεωρούνται από το Γραψείο

Επιθεώρησης, αλλά τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο και

επέχει Θέση έκθεσης επιθεώρησης, ειδικά αιτιολογημένη

γνώμη, στην οποία περιγράψεται η ψύση και αξιολογούνται η

εργασία και η προστιθέμενη αξία που ο λειτουργός του ΝΣΚ

προσέψερε. Η γνώμη υπογράιεται, για τους μεν Παρέδρους

του ΝΣΚ, που υπηρετούν με αποκλειστικά καθήκοντα σε

υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, από τον

Προϊστάμενο ή τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας

του ΝΣΚ, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στην

Κεντρική Υπηρεσία, για τους δε Παρέδρους και τον Γραμματέα

του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Προέδρου, από τον

Πρόεδρο του ΝΣΚ. Η παραπάνω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία

λόγω των ιδιαίτερων καθηκόντων που οι Πάρεδροι έχουν στην

Κεντρική Υπηρεσία. Ο δε Γραμματέας του ΝΣΚ, ο οποίος έχει

καθήκοντα διοικητικής ψύσης κυρίως και επικουρεί τον

Πρόεδρο του ΝΣΚ και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας στο

έργο τους, δεν δύναται να υπαχθεί και να αξιολογηθεί με τα

κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 79.

Ομοίως, κατά την παρ. 8, οι λειτουργοί του ΝΣΚ που κατά το

επιθεωρού μενο χρονικό διάστημα, υπηρετούοαν με απόσπαοη

οε υπηρεσία της αλλοδαπής ή σε Υπουργείο, για την εκτέλεση

ειδικής υπηρεσίας, σύμψωνα με τις παρ. 5 και ότου άρθρου 7θ,

δεν εττιθεωρούνται από το Γραψείο Επιθεώρησης. Στην

περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι τίθεται στον υπηρεσιακό

τους ιάκελο ειδικά αιτιολογημένη γνώμη για την εργασία που

προσέιεραν κατά τον χρόνο της απόσπασής τους που

υπογράψεται από τον Προϊστάμενό τους στη θέση στην οποία

είχαν αποσπαστεί.

Τέλος, στην παρ. 9 προβλέπεται ότι εψόσον κατά το

επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα, οι λειτουργοί του ΝΣΚ που

αναψέρονται στις εξαιρέσεις των παρ. 7 και 8 του παρόντος,

είχαν υπηρετήσει για τουλάχιστον εννιά (9) μήνες σε Θέση που
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δεν εμπίπτει στις ιταραγράψους αυτές, ειτιθεωρούνται

κανονικά γιατο διάστημα αυτό.

80 Στην παρ. Ι καθορίζονται οι λεπτομέρειες της υποβολής προς

τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, της επίδοσης προς τους

επιθεωρούμενους και της κοινοποίησης προς τη Γραμματεία

του ΝΣΚ των Εκθέσεων Επιθεώρησης, καθώς και η διαδικασία

προσβολής της. Για λόγους ταχύτητας, αλλά και εξοικονόμησης

ανθρώπινου δυναμικού, όλες οι προβλεπόμενες κσινοποιήσεις

γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που εμπίπτουν στην

εξαίρεση της παρ. 7 του άρθρου 79, έχουν τη δυνατότητα να

ιτροσψύγουν κατά της γνώμης του Νομικού Συμβούλου του

Κράτους ή του Προέδρου του ΝΣΚ, εντός της προθεσμίας και

ενώπιον του οργάνου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η

προθεσμία για την προσψυγή κατά της ‘Εκθεσης Επιθεώρησης

είναι δέκα (10) ημερών, ενώ παρατίθενται και οι λόγοι

προσβολής της. Ειδικότερα, ο επιθεωρούμενος μπορεί να

ζητήσει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που εξετάζει την

προσψυγή τη διόρθωση της έκθεσης ή τη διαγραιή

ανάρμοστων χαρακτηρισμών ή την επανάκριση, ιδίως αν η

έκθεση: α) περιέχει ανακριβή περιστατικά, β) είναι

αναιτιολόγητη ή περιέχει ελλιπείς ή ανακριβείς αιτιολογίες ή
βρίσκεται σε αντίθεση με ειδική και αιτιολογημένη κρίση του

Προϊστάμενου του επιθεωρούμενου, γ) περιέχει δυσμενείς

κρίσεις και χαρακτηρισμούς που δεν δικαιολογούνται από τις

διαπιστώσεις που αναψέρονται σ’ αυτήν ή στηρίζονται σε

στοιχεία αντικειμενικά ανακριβή.

Περαιτέρω, στην παρ. 2 καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης

ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ενώ ορίζεται ότι οι

αποψάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες, είτε διορθώνουν, είτε

διατάσσουν επανάκριση, είτε απορρίπτουν την προσψυγή του

επιθεωρούμενου, τίθενται με επιμέλεια της Γραμματείας του

ΝΣΚ, στον υπηρεσιακό του ψάκελο, επιδίδονται στον

προσψεύγοντα ηλεκτρονικά, με αποδεικτικό επίδοσης και

αντίγραψό τους διαβιβάζεται στο Γραψείο Επιθεώρησης.

Στην παρ. 3, θεσπίζεται μια νέα διαδικασία προσψυγής κατά

των Εκθέσεων Επιθεώρησης των σαράντα (40) Παρέδρων που

επιθεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Γραψείου

Επιθεώρησης ή τον αναπληρωτή του, ενώπιον του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μόνο στην περίπτωση που στην

‘Εκθεση Επιθεώρησης σ προσψεύγων δεν έχει χαρακτηριστεί

«εξαίρετος» σε όλα τα κριτήρια.

Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση, δεν

υπόκειται σε προσψυγή και αντικαθιστά την προηγούμενη
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έκθεση, η οποία αποσύρεται από τον 4άκελό του. Κατά τα

λοιπά ειαρμόζεταιτο πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του παρόντος.

81 Στο προτεινόμενο άρθρο 81 περιγράψονται σι γενικές αρχές

που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών του ΝΣΚ,

είτε κατά την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους, είτε όταν

μετέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, σε συμβούλια και

επιτροπές, ασκούν καθήκοντα ή αποσπώνται με βάση ειδικές

διατάξεις. Επίσης προσδιορίζεται το εψαρμοστέο δίκαιο σε

περίπτωση που μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόψασης

ίσχυσαν περισσότεροι νόμοι, επισημαίνεται η αυτοτέλεια της

πειθαρχικής δίκης από την ποινική ή άλλη δίκη και ορίζεται ότι

το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που

περιέχεται σε αμετάκλητη απόψαση ποινικού δικαστηρίου ή σε

αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, ως προς την ύπαρξη ή
ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών στα οποία

Θεμελιώνεται η πειΘαρχική δίωξη. Τέλος, ορίζεται η αναλογική

εψαρμογή κανόνων και αρχών του ποινικού δικαίου και της

ποινικής δικονομίας εψόσον δεν αντίκεινται στις παρούσες

ρυθμίσεις και συνάδουν με τη ψύση και τον σκοπό της

πειθαρχικής διαδικασίας.

82 Στην παρ. 1 του ιτροτεινόμενου άρθρου 82 ορίζεται ότι για τους

λειτουργούς του ΝΣΚ, πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε

υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή συμπεριψορά γενικά του

λειτουργού του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας, εψόοον είναι

αντίθετη με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το

Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς

το αξίωμά του και θίγε[ το κύρος του ή το κύρος της υπηρεσίας.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι οι ειδικότερες υποχρεώσεις των

λειτουργών καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος

νόμου, καθώς και από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που

αναψέρονται στο ΝΣΚ και στη νομική εκπροσώπηση και

υπεράσπιση των συμψερόντωντου Δημοσίου καιτων λοιπών

ψορέων που το ΝΣΚ έχει τη νομική τους υποστήριξη.

Στην παρ. 3 απαριθμούνται, όχι πάντως περιοριστικά, τα

πειθαρχικά παραπτώματα λειτουργών του ΝΣΚ, όπου, στα ήδη

υψιστάμενα προστέθηκαν και τα παρακάτω: η απόκτηση

οικονομικού οψέλους ή ανταλλάγματος προς όψελος του ιδίου

του μέλους του ΝΣΚ ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των

καθηκόντων του ή εξ αψορμής αυτών, η αδικαιολόγητη άρνηση

προσέλευσης για ιατρική εξέταση όταν λόγοι υγείας

περιορίζουν ουσιαστικά ή ιταρεμποδίζουν την εκτέλεση των

καθηκόντων του λειτουργού, η παράβαση της υποχρέωσης

εχεμύθειας, σύμψωνα με το άρθρο 26 Παρ. 3 του παρόντος, η

παράβαση της αρχής της αμεροληψίας και η αδικαιολόγητη

απουσία από την υπηρεσία. Ορισμένα από τα παραπάνω
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πειθαρχικά παραπτώματα περιλαμβάνονται και στο πειθαρχικό

δίκαιο των διοικητικών υπαλλήλων ή των δικαστικών

λειτουργών, η δε προσθήκη τους κρίνεται σκόπιμη και για

λόγους ασψάλειας δικαίου, αλλά και διότι κάποια από αυτά

επισύρουν ιδιαίτερα βαριές ποινές, σι οποίες αναψέρονται στα

παρακάτω άρθρα.

83 Στο προτεινόμενο άρθρο 83 ρυθμίζονται ζητήματα

παραγραψής των πειθαρχικών παραπτωμάτων μελών του ΝΣΚ.

Ειδικότερα, στην Παρ. Ι ορίζεται ότι τα πειθαρχικά

παραπτώματα των μελών του ΝΣΚ παραγράψονται μετά πέντε

(5) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκαν. Τα πειθαρχικά

παραπτώματα των περ. α’, β’, γ’ και ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου

82 παραγράψονται μετά επτά (7) έτη. Η παραγραΦή του κατ’

εξακολούθ ηση τελού μενου πε ιθαρχικού παραπτώματος

αρχίζει από την επομένη της ημέρας που έπαυσε η τέλεσή του.

Γιατο πειθαρχικό παράπτωμα της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου

82, η παραγραψή αρχίζει από την ημερομηνία που ο αρμόδιος

πειθαρχικός προϊστάμενος έλαβε γνώση της τέλεσης της

πράξης.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι το πειθαρχικό παράπτωμα που

αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα δεν παραγράψεται

πριν παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται για την παραγραψή του

τελευταίου. ‘Οσο διαρκεί η ποινική διαδικασία και έως την

έκδοση αμετάκλητης απόψασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού

βουλεύματος διακόπτεται η παραγραψή του πειθαρχικού

παραπτώματος.

Στις παρ. 3 και 4 προβλέπονται οι λόγοι διακοπής της

παραγραψής. Ειδικότερα, η παραγραψή διακόπτεται από την

επίδοση της πειθαρχικής αγωγής, για λόγους όμως οικονομίας

της δίκης και αποψυγής της διαιώνισης της πειθαρχικής

διαδικασίας, που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υπηρεσιακή

κατάσταση και στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του

μέλους του ΝΣΚ, ο χρόνος της διακοπής αυτής δεν μπορεί να

υπερβεί τα δυο (2) έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα

των περ. α’, β’, γ’ και ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 82, τα τρία (3)

έτη. Επιπλέον, η παραγραψή του πειθαρχικού παραπτώματος

διακόπτεται από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώματος,

το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της

πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτή το

πρώτο παράπτωμα παραγράψεται όταν παραγραψεί το

δεύτερο, εψόσον η παραγραψή του δεύτερου συντελείται σε

χρόνο μεταγενέστερο της παραγραψής του πρώτου. Τέλος, δεν

παραγράψεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο

εκδόθηκε πειθαρχική απόψαση που επιβάλλει πειθαρχική

________________

ποινή σε πρώτο βαθμό.

Ί3
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84 Στο ιτροτεινόμενο άρθρο 84 προβλέπονται σι πειθαρχικές

ποινές που είναι δυνατόν να επιβληθούν σε λειτουργό του ΝΣΚ.

Οι διατάξεις του νέου Οργανισμού είναι εμφανώς

αυστηρότερες από τις ισχύουσες, γεγονός που συμβαδίζει με

την ειδική υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του ΝΣΚ, ως

ανώτατων κρατικών λειτουργών. Με τις νέες ρυθμίσεις

θεσπίζεται η επιβολή ιτροστίμου έως του ποσού των συνολικών

καθαρών αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών αντί τριών (3) μηνών

και η προσωρινή παύση μέχρι οκτώ (8) μήνες αντί από έναν (1)

έως έξι (6) μήνες, με πλήρη στέρηση των αποδοχών.

Επιπλέον, στην παρ. 2 ορίζεται ότι η οριστική παύση

επιβάεται μόνο στις περ. α’, β’ γ’, δ’, ι’ και ιβ’ της παρ. 3 του

άρθρου 82, της εξαιρετικά σοβαρής απείθειας και της

χαρακτηριστικά αναξιοπρεπούς για λειτουργό του ΝΣΚ

διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας. Η ποινή της οριστικής

παύσης μπορεί να επιβληθεί στον λειτουργό του ΝΣΚ για

οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της

διάπραξήςτου διετία του είχαν επιβληθείτρεις (3)τουλάχιστον

πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1)

μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε

τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα με ποινή ανώτερη του

προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός.

Περαιτέρω, στην παρ. 3, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της

προσωρινής παύσης μπορεί να επιβληθεί από το πειθαρχικό

συμβούλιο επιπλέον διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000

ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής

παύσης και πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα της περ. γ’

της παρ. 3 του άρθρου 82, που σχετίζεται με οικονομικό

αντικείμενο, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει

επιπλέον διοικητική κύρωση από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Τέλος, στην παρ. 4 ορίζονται ζητήματα επιβολής και

επιμέτρησης της ποινής ενώ στην παρ. ό ζητήματα επιβολής

συνολικής ποινής σε περίπτωση που συνεκδικάζονται

περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα.

85 Στο προτεινόμενο άρθρο 85 ορίζονται η έναρξη και η λήξη της

πειθαρχικής ευθύνης των λειτουργών του ΝΣΚ. Ειδικότερα,

στην παρ. Ι προβλέπεται ότι η πειθαρχική ευθύνη του

λειτουργού του ΝΣΚ αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού

του και λήγει με τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Ο λειτουργός

του ΝΣΚ που απώλεσε την ιδιότητα αυτή, με οποιονδήποτε

τρόπο, δεν διώκεταιπειθαρχικά, η πειθαρχική όμως διαδικασία

η οποία έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά την απώλεια της

ιδιότητας του λειτουργού του ΝΣΚ, μέχρι την έκδοση

τελεσίδικης απόψασης, με εξαίρεση την περίπτωση του

θανάτου. Στην Τελευταία μάλιστα περίπτωση, προσδιορίζεται

Ί9
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στην παρ. 2, ο τρόπος μετατροπής της ποινής που επιβάλλεται

σε αυτόν Που έχει απωλέσει την ιδιότητα του λειτουργού του

ΝΣΚ, σε Πρόστιμο.

Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι και οι πράξεις που τελέοτηκαν

κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του διωκόμενου

στον δημόσιο τομέα ή υπό την ιδιότητα του δικηγόρου,

τιμωρούνται πειθαρχικά, εψόσον δεν παρήλθε ο χρόνος

παραγραψής που ορίζεται γι αυτές. Στην περίπτωση αυτή, ο

τυχόν εκτός υπηρεσίας στο ΝΣΚ χρόνος, εψόσον δεν υπερβαίνει

την πενταετία, δεν υπολογίζεται στον χρόνο της παραγραψής.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι η τέλεση κατά τη διάρκεια του

διαγωνισμού και έως την αποδοχή του διορισμού παράνομης

πράξης σχετικής με τη συμμετοχή στη διαδικασία του

διαγωνισμού ή τις προϋποθέσεις διορισμού συνιστά για τον

λειτουργό πειθαρχικό παράπτωμα. Ο χρόνος της παραγραψής

αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού και λήγει με την

συμπλήρωση πενταετίας από την αποδοχή του διορισμού. Η

παρ. 4 του άρθρου 46 δεν θίγεται από την εψαρμογή της

παρούσας.

86 Στο προτεινόμενο άρθρο 86 απαριθμούνται τα πειθαρχικά

όργανα των λειτουργών του ΝΣΚ, τα οποία είναι: α) Ο Υπουργός

Οικονομικών, β) ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, γ) τα Πειθαρχικά

Συμβούλια του άρθρου 10 του παρόντος, δ) η Ολομέλεια του

ΝΣΚ ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο γιατους Παρέδρους

και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους και ε) το Συμβούλιο της

Επικρατείας.

87 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 87 ορίζεται ότι τα

πειθαρχικά συμβούλια έχουν τη γενική πειθαρχική δικαιοδοσία

στους λειτουργούς του ΝΣΚ, ενώ στην παρ. 2 ότι ο Υπουργός

Οικονομικών και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορούν να επιβάλουν

στους λειτουργούς του ΝΣΚ κάθε βαθμού, μόνο τις πειθαρχικές

Ποινές της έγγραψης επίπληξης και του προστίμου έως τις

αποδοχές τεσσάρων (4) μηνών, μετά από Προηγούμενη κλήση

του διωκόμενου σε απολογία, η οποία συνιστά και άσκηση

________________

πειθαρχικής αγωγής.

88 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 88 ορίζονται τα

κωλύματα συμμετοχής στα Πειθαρχικά Συμβούλια για την

εκδίκαση ορισμένης πειθαρχικής υπόθεσης, Προκειμένου να

εξασψαλιστούν η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία του

οργάνου. Δεν μπορούν να μετάσχουν σε Πειθαρχικό Συμβούλιο

για την εκδίκαση ορισμένης πειθαρχικής υπόθεσης: α) Οι

λειτουργοί του ΝΣΚ κατά των οποίων στρέψεται η πειθαρχική

αγωγή, β) οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή

απεριορίστως ή σε πλάγια γραμμή έως και τον τέταρτο βαθμό

ή εξ αγχιστείας έως καιτον τρίτο βαθμό του διωκομένου, καθώς
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και ο σύζυγος αυτού ή το ιτρόσωπο με το οπο1ο έχει συνάψει

σύμψωνο συμβίωσης, γ) εκείνοι που έχουν ασκήσει την

πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει ανάκριση στην ίδια

πειθαρχική υπόθεση, δ) όσοι έχουν εξεταστεί ως μάρτυρες οτην

ίδια υπόθεση, ε) όσοι συνδέονται με ιδιαίτερη Φιλία ή
βρίσκονται σε οξεία αντίθεση με τον διωκόμενο ή έχουν

ιδιαίτερη σχέση με την υπόθεση που κρίνεται. Περαιτέρω, στις

παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι όσοι κωλύονται οψείλουν να δηλώσουν

το κώλυμα και να απόσχουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενώ, προκειμένου να

εξασψαλισθεί η λειτουργία του οργάνου, ορίζεται ότι δεν

επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων μελών, ώστε να μην είναι δυνατή

η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου από τα λοιπά.

89 Στο άρθρο 89 ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα της

πειθαρχικής δίωξης, καθώς και ο τρόπος επίδοσης των

εγγράψων της πειθαρχικής διαδικασίας προς τον διωκόμενο,

όπου για λόγους διευκόλυνσης τόσο του ίδιου, όσο και της

διαδικασίας μπορεί να γίνεται και μέσω του υπηρεσιακού

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικότερα, η δίωξη των

πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται αυτεπάγγελτα, η

προδικασία και η κύρια διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών

Συμβουλίων είναι μυστική και διεξάγεται ατελώς, ενώ έξοδα

δεν ετιιδικάζονται ούτε υπέρ, ούτε σε βάρος του διωκόμενου.

Για λόγους οικονομίας της δίκης περισσότερα ιτειθαρχικά

παραπτώματα ή περισσότερες ιτειθαρχικές αγωγές κατά του

ίδιου διωκόμενου μπορούν να συνεκδικαοτούν, εψόσον αυτό

δεν προξενεί βλάβη. ‘Οταν διώκονται περισσότεροι ως

συμμέτοχοι για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, η πειθαρχική

δίκη γίνεται ενιαία για όλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που

είναι αρμόδιο για τον ανώτερο κατά βαθμό διωκόμενο.

90 Στην παρ. Ι του τιροτεινόμενου άρθρου 90 ορίζεται ότι τα

πρόσωπα που έχουν δικαιοδοσία για την άσκηση πειθαρχικής

αγωγής είναι: α) Ο Υπουργός Οικονομικών γιατους λειτουργούς

όλων των βαθμών, β) Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ή, εάν αυτός

κωλύεται ή είναι απών, ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος για τους

λειτουργούς μέχρι και τον βαθμό του Αντιπροέδρου του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επιπλέον στις επόμενες

παραγράψους προσδιορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του

Προέδρου του ΝΣΚ, του Προϊστάμενου του λειτουργού του ΝΣΚ

και όσων ενεργούν καθήκοντα ανακριτή, εψόσον περιέλθουν

στην αντίληψή τους πράξεις που μπορεί να χαρακτηριστούν

πε ιθαρχικά παραπτώματα, προκειμένου να απο καλύπτονται

και να περιέρχονται άμεσα στα αρμόδια όργανα τα στοιχεία

που αψορούν σε πιθανή διάπραξη πειθαρχικών

παραπτωμάτων από λειτουργό του ΝΣΚ, να μην ασκούνται
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απαράδεκτες ή πρόδηλα αβάσιμες πειθαρχικές αγωγές, ενώ

όσες ασκούνται να διεκιτεραιώνονται με ταχύτητα.

91 Στο προτεινόμενο άρθρο 91 ορίζονται σι περιπτώσεις που ο

Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να διεξάγει ο ίδιος ή να διατάσσει

προκαταρκτική εξέταση και προσδιορίζονται σι περαιτέρω

ενέργειες μετά την υποβολή του πορίσματος της εξέτασης. Αν

ο Πρόεδρος εκτιμά, μετά τη διενέργεια της προκαταρκτικής

εξέτασης, ότι δεν συντρέχει λόγος να ασκηθεί πειθαρχική

δίωξη: α) θέτει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη

πράξη του, εψόσον εμπίπτει στην πειθαρχική του αρμοδιότητα

σύμψωνα με την περ. β της παρ. Ι του άρθρου 90 ή υποβάλλει

στον Υπουργό Οικονομικών το πόρισμα, με αιτιολογημένη

γνώμη για τη μη άσκηση πειθαρχικής αγωγής. Σε αντίθετη

περίπτωση, ο Πρόεδρος μπορεί, είτε να διατάξει Ένορκη

Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σύμψωνα με το προτεινόμενο άρθρο

92, είτε να ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών την άσκηση

πειΘαρχικής αγωγής, εψόσον συντρέχει η περ. α’ της παρ. Ι του

άρθρου 90, είτε να την ασκήσει ο ίδιος, αν συντρέχει η περ. β’

της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

92 Στο προτεινόμενο άρθρο 92 ορίζονται οι περιπτώσεις που οι

αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης μπορούν να

διατάσσουν ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), όταν προκύπτουν

σοβαρές υπόνοιες ή σαψείς ενδείξεις για την διάπραξη

πειθαρχικού παραπτώματος και καθορίζονται ο τρόπος

διενέργειάς της, η υποβολή πορίσματος και τα αποτελέσματα

αυτού. Η ΕΔΕ διενεργείται από λειτουργό του ΝΣΚ, με βαθμό

τουλάχιστον Παρέδρου και σε κάθε περίπτωση ανώτερο του

ελεγχόμενου μέλους και αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για

τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και των

προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση

των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχειτελεστεί. Κατά την

εξέταση του ελεγχόμενου μέλους εψαρμόζονται ανάλογα σι

διατάξεις για την ανάκριση. Η ένορκη διοικητική εξέταση

ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης προς

το όργανο που τη διέταξε, μαζί με τα στοιχεία που

συγκεντρώθηκαν. Εψόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η

δ ιάπραξη πε ιθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο

λειτουργό, ο αρμόδιος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική

____________

δίωξη.

93 Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 93 ορίζεται ο τρόπος

έναρξης και λήξης της πειθαρχικής δίωξης, απαριθμούνται τα

απαραίτητα στοιχεία που Θα πρέπει να περιλαμβάνει η
πειθαρχική αγωγή, Θεσπίζεται η υποχρέωση κοινοποίησής της

προς τον διωκόμενο και η αδυναμία ανάκλησης αυτής.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι η πειΘαρχική δίωξη αρχίζει με την
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άσκηση (έκδοση και επίδοση) πειθαρχικής αγωγής ή με την

κλήση του λειτουργού σε απολογία καιτελειώνει μετην έκδοση

τελεσίδικης απόψασης.

Στην παρ. 2 αναήέρονται τα ελάχιστα στοιχεία που ιτρέιτει να

περιέχει η πειθαρχική αγωγή, δηλαδή, το ονοματεπώνυμο, τα

υπηρεσιακά στοιχεία του διωκόμενου, ο επακριβής

καθορισμός, κατά τόπο και χρόνο, των πραγματικών

περιστατικών, τα οποία συνιστούν το αποδιδόμενο πειθαρχικό

παράπτωμα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε και οι

διατάξεις που το προβλέπουν.

Κατά την παρ. 3, η αρμοδιότητα του Συμβουλίου κρίνεται από

τον βαθμό του διωκομένου κατά τον χρόνο άσκησης της

πειθαρχικής αγωγής με την επιψύλαξη της παρ. 5 του άρθρου

81, όπου προβλέπεται ότι σε περίπτωση προαγωγής που

συνεπάγεται και αλλαγή του πειθαρχικού Συμβουλίου,

επαμβάνεταιτο ανώτερο.

94 Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 94 απλοποιείται

και επιταχύνεται η διαδικασία, με τη χρήση των ηλεκτρονικών

μέσων, χωρίς όμως να παραβιάζεται το δικαίωμα του

διωκόμενου να υπερασπιστεί και στο στάδιο αυτό της

προδικασίας τον εαυτό του, ακόμα και με δικηγόρο εάν το

επιθυμεί. Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η απαιτούμενη

προδικασία για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του

πειθαρχικού συμβουλίου, τον ορισμό εισηγητή, την κρίση του

συμβουλίου για το εάν η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση ή
αν Θα πρέπει διεξαχθεί ανάκριση. Κατά τη συνεδρίαση, το

Συμβούλιο, αψού ακούσει τον εισηγητή, αποψασίζει αν η

υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση ή αν Θα διεξαχθεί ανάκριση.

Αν το Συμβούλιο αποψασίσει ότι η υπόθεση είναι ώριμη για

συζήτηση, η διαδικασία συνεχίζεται με ανάλογη εψαρμογή των

άρθρων 97 και 98. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η

διεξαγωγή ανάκρισης, εκτός από τις περιπτώσεις που: α) Τα

πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική

υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από

τον ψάκελο κατά τρόπο αναμψιοβήτητο, β) ο λειτουργός

ομολογεί με την απολογία του, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο

αμψισβήτηση ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα, γ) ο

λειτουργός συλλαμβάνεται επ αυτοψώρω κατά τη διάπραξη

ποινικού αδικήματος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό

παράπτωμα, δ) έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση

σύμψωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για

ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, ε)

έχει διενεργηθεί, πριν την άσκηση της πειΘαρχικής αγωγής, ΕΔΕ

ή άλλη ένορκη εξέταση, κατά την οποία διαπιστώθηκε

Ι δ ιάπραξη πε ιθαρχικο ύ ιταραπτώ ματος από συγκεκριμένο
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μέλος του ΝΣΚ. Το ίδιο Ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού

παραιττώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή
άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης.

95 Στην παρ. Ι προβλέπονται η διαδικασία ορισμού και τα

πρόσωπα που μπορούν να οριστούν ανακριτές, ο σκοπός της

ανάκρισης και ο τρόπος διενέργειάς της. Ειδικότερα, ο

Πρόεδρος ορίζει με πράξη του, ως ανακριτή, λειτουργό του ΝΣΚ,

ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο του διωκομένου που

μπορεί να είναι και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η

σχετική πράξη επιδίδεται στον διωκόμενο ηλεκτρονικά στην

υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση και αυτός μπορεί να

ζητήσει την εξαίρεση του ανακριτή. Στην παρ. 2 ορίζεται ότι

σκοπός της Είναι η συλλογή κάθε πρόσψορου αποδεικτικού

στοιχείου και η διερεύνηση όλων των πραγματικών

περιστατικών για τον σχηματισμό της κρίσης του πειθαρχικού

συμβουλίου. Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι η ανάκριση

ενεργείται κατά κύριο λόγο αυτοπροσώπως, όμως αν πρόκειται

να ενεργηθεί ανακριτική πράξη έξω από την έδρα του, ο

ανακριτής μπορεί, εψόσον δεν κρίνει αναγκαία τη μετακίνησή

του, να παραγγείλει την ενέργειά της σε λειτουργό του ΝΣΚ,

ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο από τον διωκόμενο, που

υπηρετεί στην περιφέρεια όπου πρόκειται να διενεργηθεί

αυτή. Τέλος, στην παρ. 4 προβλέπεται ότι ο ανακριτής

δικαιούται να ζητήσει από κάθε δημόσια αρχή την παροχή

στοιχείων ή την αποστολή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή
αντιγράψων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της.

96 Στις παρ. Ι και 2 απαριθμούνται οι ανακριτικές πράξεις και

περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος διεξαγωγής τους.

Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η εξέταση μαρτύρων, β) η

αυτοψία, γ) η πραγματογνωμοσύνη, δ) η εξέταση του

διωκομένου και ε) η αναζήτηση εγγράφων. Για τις πράξεις

αυτές συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους

συνέπραξαν. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο

ανακριτικής πράξης υπηρεσιακό απόρρητο, εψόσον δεν

συναινεί στην ανακοίνωσή του η αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε

επαγγελματικό κατά τον νόμο απόρρητο. Στις παρ. 3 και 4

προβλέπονται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης μαρτύρων και η

υποχρέωση εξέτασης μαρτύρων που Θα υποδείξει ο

διωκόμενος, στην παρ. ό ρυθμίζεται ο τρόπος διενέργειας

αυτοψίας ενώ στην παρ. 7 η πραγματογνωμοσύνη. Τέλος στην

παρ. 8 ορίζεται ότι κατά την ανάκριση εξετάζεται χωρίς όρκο ο

διωκόμενος, ο οποίος δικαιούται πριν από την εξέτασή του να

λάβει γνώση των εγγράφων του ψακέλου. Η μη προσέλευση ή
η άρνηση του διωκομένου να εξεταστεί δεν εμποδίζει την

πρόοδο της ανάκρισης. Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι
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συμβατές με τις γενικές αρχές που διέπουν το πειθαρχικό

δίκαιο και εξασψαλίζουν μεν την αποκάλυψη των κρίσιμων

στοιχείων για την πειθαρχική υπόθεση, με σεβασμό όμως στα

- υπερασπιστικά δικαιώματα του διωκόμενου.

97 Στο προτεινόμενο άρθρο 97 προβλέπεται η διαδικασία κλήσης

σε απολογία και ορισμού από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού

Συμβουλίου ημερομηνίας για τη συζήτηση της υπόθεσης

ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο διωκόμενος

δικαιούται να παραστεί αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο

δικηγόρο. Η μη προσέλευση του διωκόμενου δεν εμιτοδίζειτην

πρόοδο της διαδικασίας.

98 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 98 περιγράψονται η

διαδικασία συζήτησης της πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον του

Συμβούλιου, η υποβολή αίτησης εξαίρεσης μέλους του

συμβουλίου και η εξέτασή της, η τήρηση πρακτικών της

συνεδρίασης, η διάσκεψη και η λήψη απόψασης. Επιπλέον,

προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να

περιλαμβάνει η πειθαρχική απόψαση και προβλέπεται η

κοινοποίησή της, με επιμέλεια του Γραμματέα, στον διωκόμενο

και η καταχώρησή της στον υπηρεσιακό του ψάκελο. Αν ο

διωκόμενος δεν εμψανιστεί κατά τη συζήτηση και δεν

προκύπτει νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του ή αν η μη

προσέλευσή του δικαιολογείται από λόγους ανωτέρας βίας, η

συζήτηση αναβάλλεται και ορίζεται νέα ημερομηνία. Αν δεν

συντρέχει περίπτωση αναβολής, το Συμβούλιο προχωρεί στη

συζήτηση της υπόθεσης παρά την τυχόν απουσία του

διωκομένου.

Στην παρ. 2 περιγράψεται αναλυτικά η διαδικασία που

ακολουθείται σε περίπτωση αίτησης εξαίρεσης μελών του

Πειθαρχικού Συμβουλίου, προκειμένου, αψενός να

εξασψαλιστεί ότι πληρούνται τα εχέγγυα για μια αντικειμενική

και αμερόληπτη κρίση, αψετέρου να αποψευχθούν

περιπτώσεις κατάχρησης της άσκησης του δικαιώματος αυτού

από τον διωκόμενο. ‘Ετσι, η αίτηση εξαίρεσης μπορεί να

υποβληθεί μόνο γραπτά και πρέπει να είναι πιτιολογημένη.

Αίτηση εξαίρεσης του συνόλου των μελών του Πειθαρχικού

Συμβουλίου ή τόσων μελών ώστε να μην είναι δυνατή η

συγκρότησή του, είναι απαράδεκτη. Η αίτηση αυτή που

υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση

της υπόθεσης, πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαψή και

συγκεκριμένο τους λόγους της εξαίρεσης και να συνοδεύεται

από τα στοιχεία με τα οποία αυτοί αποδεικνύονται. Για την

αίτηση αποψασίζει το Συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή του

μέλους, του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση, με αιτιολογημένη

απόψαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα τακτικά μέλη,
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την εξαίρεση των οποίων αποψάσισε το Συμβούλιο,

αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά. Η εξαίρεση

αναπληρωματικού μέλους μπορεί να ζητηθεί και την ημέρα της

συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο αποψασίζει

αμέσως για την αίτηση εξαίρεσης με τα υπόλοιπα παρόντα

μέλη του.

Στην παρ. 3 περιγράψεται αναλυτικά η διαδικασία εξέτασης της

πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου, η οποία

καταγράψεται συνοπτικά στο Πρακτικό που Θα συνταχθεί από

τον γραμματέα του Συμβουλίου και περιέχει, με συντομία, την

τυχόν προψορική ανάπτυξη της απολογίας του διωκομένου, τα

διαμειψθέντα μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, έκθεση για

κάθε αξιόλογο γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια της

συνεδρίασης, τη γνώμη των μελών του Πειθαρχικού

Συμβουλίου που τυχόν μειοψήψησαν και την απαλλαγή του

διωκομένου ή την ποινή που του επιβάλλεται.

Στην παρ. 4, ορίζεται ότι το Συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τις

αποδείξεις και μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά

στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία,

αλλά από άλλη νόμιμη διαδικασία, εψόοον έλαβε γνώση τους

ο διωκόμενος. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα

πραγματικά γεγονότα και να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν το

Συ μβούλιο κρίνει ανεπαρκείς τις αποδείξεις, μπορεί να διατάξει

συμπληρωματική ανάκριση. Κατά τη διάσκεψη, αν

διατυπώνονται σε κάποιο ζήτημα περισσότερες από δύο

γνώμες, με αποτέλεσμα να μην σχηματίζεται πλειοψηψία,

αυτοί που ψήψισαν υπέρ της δυσμενέστερης γιατο διωκόμενο

γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην

αμέσως ευνοϊκότερη.

Με την παρ. 5 επιλύεται με σαψήνεια το πρόβλημα της

καταρχήν μη επίτευξης πλειοψηψίας λόγω της διατύπωσης

περισσότερων γνωμών κατά τη διάσκεψη.

Στην παρ. ό αναψέρονται τα βασικά στοιχεία που υποχρεωτικά

Θα πρέπει να αναψέρει η πειθαρχική απόψαση και στην παρ. 7

προβλέπεται ότι η οριστική απόψαση του Συμβουλίου για την

πειθαρχική αγωγή κοινοποιείται, με επιμέλεια του Γραμματέα,

στον διωκόμενο και τίθεται στον υπηρεσιακό του ψάκελο.

99 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 99 ορίζονται οι

αποψάσεις που είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε έψεση,

δηλαδή σι αποψάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων των παρ. Ι

και 2 του άρθρου ΙΟ. Ομοίως και οι αποψάσεις του Υπουργού

Οικονομικών ή του Προέδρου του ΝΣΚ της παρ. 2 του άρθρου

87 κατά των λειτουργών του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον

Ι Νομικού Συμβούλου του Κράτους. Οι συγκεκριμένες

αποψάσεις δεν υπόκεινται σε έψεση, αλλά μόνο σε προσψυγή
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ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι οι διωκόμενοι

ψέρουν βαθμό τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου και συνεπώς

δεν είναι δυνατή η εκδίκαση της έψεσής τους στην Ολομέλεια

η οποία αποτελείται από ομοιόβαθμούς τους. Στην παρ. 2

ορίζεται ότι οι αποψάοεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων της

παρ. 3 του άρθρου 10, καθώς και οι αποφάσεις του Υπουργού

Οικονομικών ή του Προέδρου της παρ. 2 του άρθρου 87 κατά

των λειτουργών του ΝΣΚ, έως και τον βαθμό του Παρέδρου,

υπόκεινται σε έψεση ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ που

λειτουργεί ως Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα

έψεοης είναι α) ο Υπουργός Οικονομικών καιτο αρμόδιο γιατην

πειθαρχική δίωξη όργανο και β) αυτός που τιμωρήθηκε ή
ατιαλλάχθηκε με μειωτική αιτιολογία. Στην παράγραφο αυτή

προστέθηκε για πρώτη φορά και η δυνατότητα άσκησης

έψεσης από το αρμόδιο για την ιτειθαρχική δίωξη όργανο,

ρύθμιση άλλωστε που υψίοταται στον ισχύοντα υιταλληλικό

κώδικα.

Στις παρ. 4-7 καθορίζονται το όργανο και η διαδικασία

κατάθεσης και εκδίκασης της έψεσης, με προθεσμίες

ουντομότερες από αυτές που ίσχυαν και ηλεκτρονική διακίνηση

τόσο της πειθαρχικής απόψασης όσο και της έψεσης. Τα

παραπάνω επιταχύνουν μεν και απλοποιούν τη διαδικασία,

όμως δεν θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα του διωκόμενου.

Με την άσκηση της έψεσης, η υπόθεση μεταβιβάζεται στην

Ολομέλεια ως Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, το οποίο δεν μπορεί

να χειροτερεύσει τη Θέση του διωκόμενου, αν έχει ασκήοει

έψεση μόνο αυτός. Η προθεσμία για την άσκηση της έψεσης και

η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόψασης. Ως

προς τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου ΠειΘαρχικού

Συμβουλίου, τα δικαιώματα του διωκόμενου, την έκδοση και

επίδοση της ααόψασης σε αυτόν, ισχύουν ανάλογα όσα

ορίζονται για τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια. Στο Δευτεροβάθμισ

Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωτικό ο διωκόμενος να κληθεί και

πάλι σε απολογία, μπορεί όμως, αν το ζητήσει, να αναπτύξει

προψορικά τις απόψεις του.

100 Στην παρ. Ι του ιτροτεινόμενου άρθρου 100 προβλέπεται η

άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

για τις απσψάσεις του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για

τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς

Συμβούλους του ΝΣΚ, καθώς και για τις αποψάσεις του

Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του ΝΣΚ κατά

λειτουργών μετον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους

ή ανώτερο. Επίσης, ασκείται προσφυγή και κατά των

αποψάσεων της Ολομέλειας του ΝΣΚ όταν δικάζει εψέσεις ως
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δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο. Στην παρ. 2 ορίζεται ότι, αν

για πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε λειτουργός του

ΝΣΚ μέχρι τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους η

προσήκουσα πειθαρχική ποινή είναι εκείνη της οριστικής

παύσης, αλλά του επιβλήθηκε κατώτερη ποινή από την

Ολομέλεια του ΝΣΚ που έκρινε σε δεύτερο βαθμό, ο Υπουργός

Οικονομικών μπορεί να ασκήσει προσψυγή ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας.

101 Στην Παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 101 αναψέρονται οι

λόγοι που Θα μπορούσαν να στηρίξουν αίτημα επανάληψης της

πειθαρχικής δίκης, ενώ στην παρ. 2 ορίζονται τα Πρόσωπα που

μπορούν να ζητήσουν την επανάληψη της πειΘαρχικής δίκης

και η προθεσμία υποβολής του αιτήματος. Στην παρ. 3

διευκρινίζεται ότι μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης

αυτού που τιμωρήθηκε, δεν επιδρά στην αρμοδιότητα του
! Συμβουλίου που είχε εκδώσει την προσβαλλόμενη απόψαση.

Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει

βαρύτερη ποινή από αυτή που είχε επιβληθεί μόνο στις περ. β)

και γ) της παρ. Ι του παρόντος. Η απόψαση που εκδίδεται

εξαψανίζειτην αρχική απόψαση.

102 Στο προτεινόμενο άρθρο 1θ2 ρυθμίζονται τα ζητήματα

εκτέλεσης της τελεσίδικης πειθαρχικής απόψασης. Στην παρ. Ι

προβλέπεται ότι η τελεσίδικη απόψαση κοινοποιείται στον

διωκόμενο και εκτελείται υποχρεωτικά. Παράλειψη εκτέλεσης

της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Στην παρ. 2

ορίζεται ότι η προθεσμία και η τυχόν άσκηση της προσψυγής

του άρθρου 100 δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειΘαρχικής

απόψασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποψάσεις που

επιβάλλουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του

υποβιβασμού μπορεί όμως να χορηγηθεί αναστολή της

εκτέλεσης, ύστερα από αίτηση του διωκόμενου, κατά τις

διατάξεις για τσ Συμβούλιο Επικρατείας. Στην παρ. 3

προβλέπεται ότι η ιτειθαρχική απόψαση που επιβάλλει

πρόστιμο ως ποινή ή χρηματικό ποσό ως διοικητική κύρωση,

εκτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή με εντολή του, από τον

οικείο εκκαθαριστή των αποδοχών. Το ποσό του προστίμου

παρακρατείται από τις αποδσχές του πρώτου μήνα από την

υποβολή της πειΘαρχικής απόψασης στον Πρόεδρο και αν

υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των καθαρών μηνιαίων

αποδοχών του τιμωρηθέντος, παρακρατείται σε περισσότερες

μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται στην απόψαση περί εκτέλεσης.

Αν σ τιμωρημένος αΠοχωρήσει από την υπηρεσία, τα
οψειλόμενα ποσά εισιτράπονται σύμψωνα με τις διατάξεις για

την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Το πρόστιμο υπολογίζεται

______________

στις καθαρές αποδοχές που λαμβάνει ο λειτουργός του ΝΣΚ
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κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής

απόψασης. Για την καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο

λειτουργός που τιμωρήθηκε και όχι οι κληρονόμοι του. Στην

παρ. 4 ορίζεται ότι κατά τον χρόνο της προσωρινής παύσης, η

οποία αρχίζει την επομένη ημέρα από την επίδοση της

τελεσίδικης απόφασης, Το μέλος που τιμωρήθηκε δεν μπορεί

να ασκεί Τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ούτε άλλη

αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σ αυτόν μετην ιδιότητά του ως

μέλους του ΝΣΚ. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν

θεωρείταιχρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Στην παρ. 5 ορίζεται

ότι εψόσον ο λειτουργός του ΝΣΚ δεν ασκήσει προσψυγή κατά

απόψασης που επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης ή
εκδοθεί απόψαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που

απορρίπτει την προσφυγή του, επέρχεται αυτοδίκαια η λύση

της υπηρεσιακής σχέσης του με το Δημόσιο. Τέλος, στην παρ. ό

προβλέπεται ο χρόνος διαγραψής των ποινών από το μητρώο

του τιμωρημένου, ενώ εάν στον παραπάνω χρόνο επιβληθεί

νέα ποινή, η διαγραφή επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου

που προβλέπεται γι’ αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται από τη λήξη

εκείνου που προβλέπεται για την πρώτη.

103 Στο προτεινόμενο άρθρο 103 ορίζονται οι λόγοι για τους

οποίους μπορεί να παυθεί οριστικά λειτουργός του ΝΣΚ, εκτός

από την περίπτωση που θα του επιβληθεί αυτή ως πειθαρχική

ποινή. Στην παρ. 1 αναψέρεται η περίπτωση αμετάκλητης

καταδίκης σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα από αυτά που

αναψέρονται στην περ. γ’ της παρ. Ι του άρθρου 38, ενώ στην

παρ. 2 η οριστική παύση: α) για ανικανότητα εκτέλεσης των

υπηρεσιακών του καθηκόντων, λόγω νόσου ή αναπηρίας,

σωματικής ή πνευματικής, εψόσον η ανικανότητα αυτή διαρκεί

και πέρα από τον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις

για τους πολιτικούς δισικητικούς υπαλλήλους, β) για

υπηρεσιακή ανεπάρκεια. Στις παρ. 3 και 4 ορίζονται τα όργανα

που κινούν τη διαδικασία της οριστικής παύσης, το όργανο που

αποφασίζει και η διαδικασία ενώπιον αυτού. Ειδικότερα, μετά

την κίνηση της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του αρμόδιου

Συμβουλίου ορίζει ένα από τα μέλη του ως εισηγητή. Ο

Ι εισηγητής: α) συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία τα σχετικά με τον

λόγο της παύσης, β) εξετάζει μάρτυρες ή διατάζειτη διεξαγωγή

πραγματογνωμοσύνης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας, γ) καλεί τον λειτουργό που αψορά η διαδικασία για

παροχή εξηγήσεων και υποβάλλει στον πρόεδρο του

Συμβουλίου αιτιολογημένο πόρισμα. Ο παραπάνω λειτουργός

μπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων του ψακέλου

οποτεδήποτε. Στην παρ. 5, ορίζεται ότι μετά την υποβολή του

_______________

πορίσματος, ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης και
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απευθύνεται έγγραψη κλήση στον παραπάνω λειτουργό που

περιέχει τον λόγο της παύσης και λεπτομερή αναψορά στα

Πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τον λόγο αυτό,

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση, ο οποίος

έχει δικαίωμα να Παραστεί στο Συμβούλιο αυτοπρόσωπα ή με

πληρεξούσιο δικηγόρο. Στις παρ. ό και 7 ορίζεται ότι κατά της

αττόψασης του Συμβουλίου για την παύση, ο λειτουργός

δικαιούται, αν έχει τον βαθμό του Παρέδρου ή του Δικαστικού

Πληρεξουσίου, να υποβάλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του

ΝΣΚ προσψυγή, σε Προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την

κοινοποίησή της, ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ. Η

προθεσμία της προσψυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την

εκτέλεση της απόψασης οριστικής παύσης. Στην παρ. 8 ορίζεται

ότι η εκτέλεση της απόψασης οριστικής παύσης κατά της

οποίας, είτε δεν προβλέπεται η άσκηση προσψυγής, είτε δεν

ασκήθηκε προσΦυγή, είτε η ασκηθείσα απορρίψθηκε,

εκδίδεται, ανάλογα με τον βαθμό του παυθέντος, είτε

προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,

είτε υπουργική απόψαση, κατά τα οριζόμενα στις περ. δ’ και ε’

της παρ. Ι του άρθρου 65. Οι παραπάνω πράξεις

δημοσιεύονται περιληπτικά στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως

και επιδίδονται στον παυθέντα. Η λύση της υπηρεσιακής

σχέσης επέρχεται από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης. Αν

δεν Προκύπτει επίδοση, αυτή Θεωρείται ότι έγινε την τριακοστή

ημέρα από τη δημοσίευση της απόψασης.

Στο προτεινόμενο άρθρο 104 περιγράψονται η διαδικασία

παραίτησης λειτουργού του ΝΣΚ, οι προϋποθέσεις για την

αποδοχή της από τον Υπουργό Οικονομικών και προσδιορίζεται

ο χρόνος που λύεται η υπηρεσιακή σχέση του λειτουργού με το

ΝΣΚ. Ειδικότερα, στην παρ. Ι ορίζεται ότι ο λειτουργός του ΝΣΚ

έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί εγγράψως. Η πράξη αποδοχής

της παραίτησης εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή

της. Μέσα στην ίδια προθεσμία το μέλος που παραιτήθηκε

μπορεί να ανακαλέσει εγγράψως την παραίτησή του, εψόοον η

πράξη της αποδοχής δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Στην παρ. 3

ορίζεται ότι η αποδοχή της παραίτησης δεν είναι υποχρεωτική

για τον Υπουργό Οικονομικών και δεν εψαρμόζεται η παρ. 5 για

αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακές σχέσης, αν κατά τον χρόνο

υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεμής σε βάρος του

παραιτούμενου α) πειθαρχική δίωξη ή β) ποινική δίωξη για

κακούργημα ή για πλημμέλημα από αυτά που αναψέρονται

στην περ. γ’ της παρ. Ι του άρθρου 38 του παρόντος. Στην παρ.

4 ορίζεται ότι η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από

την επομένη της κοινοποίησης της πράξης αποδοχής της
παραίτησης. Τέλος, στην παρ. 5 προβλέπεται ότι εψόσον

104
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παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της

παραίτησης χωρίς να δημοσιευθεί και κοινοποιηθεί η πράξη

αποδοχής της μέχρι την ημέρα αυτή, η υπηρεσιακή σχέση

λύεται αυτσδικαίως.

105 Στο προτεινόμενο άρθρο 105 προσδιορίζεται ο χρόνος που σι

λειτουργοί του ΝΣΚ αποχωρούν αυτοδικαίως από την

υπηρεσία, ανάλογα με τον βαθμό που αυτοί Φέρουν και

καθορίζεται ο ανώτατος χρόνος που ο Πρόεδρος του ΝΣΚ

μπορεί να υπηρετήσει στον βαθμό αυτό, σε αρμονία με τα

άρθρα 88 παρ. 5 και 90 παρ. 5 του Συντάγματος. Επιπλέον,

ορίζεται ότι για τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης του Προέδρου

και των Αντιπροέδρων του ΝΣΚ εκδίδεται προεδρικό διάταγμα,

με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, των δε μελών των

υπολοίπων βαθμών απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Τέλος, προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις το μέλος του ΝΣΚ

διατηρεί τιμητικά τον βαθμό που ψέρει προ της

συνταξιοδότησής του.

106 Στην παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 106 προβλέπεται ότι

στο ΝΣΚ υπηρετεί διοικητικό προσωπικό, μόνιμο και με σχέση

ιδιωτικού δικαίου αορίοτου χρόνου. Στην παρ. 2 ορίζεταιότιτο

σύνολο των οργανικών θέσεων του διοικητικού προσωπικού

του ΝΣΚ είναι συνολικά εκατόν ενενήντα (190), εκ των οποίων

σι εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις είναι οργανικές και οι

είκοσι μία (21) θέσεις είναι προσωποπαγείς. Στην παρ. 3

προβλέπεται ότι από τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του

παρόντος τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριοτών Η/Υ, διατηρείται στον κλάδο

αυτόν η μία (1), σι δε υπόλοιπες μετατρέπονται σε Θέσεις

κλάδου Προσωπικού Η/Υ. Στην Παρ. 4 προβλέπεται ότι οι

οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ των

κλάδων Ταξινόμων, Επιμελητών και Προσωπικού Καθαριότητας

ενοποιούνται σε κλάδο Βοηθητικού Προσωπικού, στον οποίο

εντάσσονται οι ειδικότητες Ταξινόμων, Επιμελητών και

Προσωπικού Καθαριότητας. Από τις υψιστάμενες κενές

οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού, πέντε (5) θέσεις

μεταψέρονται στην κατηγορία ΔΕ, σε συνιστώμενο κλάδο

Ταξινόμων-Επιμελητών. Στην Παρ. 5 προβλέπεται ότι οι

προσωποπαγείς Θέσεις δημοσίου δικαίου όλων των κλάδων,

καθώς και οι προσωποπαγείς Θέσεις ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου όλων των ειδικοτήτων μετατρέπονται σε

οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου και θέσεις ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχα. Στην παρ. ό ορίζεται ότι

κάθε οργανική Θέση του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ που

μετάτη δημοσίευση του παρόντος, κενώνεται με οποιονδήποτε

τρόπο, μετατρέπεται σε οργανική Θέση δημοσίου δικαίου και
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μετατρέπεται κατά σειρά και εναλλάξ στους Κλάδους ΠΕ

Νομικών, ΠΕ Πληροψορικής και ΤΕ Πληροψορικής, ώστε, σε

συνδυασμό με τις ήδη υψιστάμενες Θέσεις, να εξασψαλισθεί

ότι το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ διαθέτει τα προσόντα

αυτά που είναι αναγκαία ενόψει των σύγχρονων ψηψιακών

προκλήσεων που το ΝΣΚ υιοθετεί, με την πλήρη ψηψιακή

διαχείριση της ύλης και των λειτουργιών του. Στην παρ. 7

προβλέπεται ότι η πλήρωση των Θέσεων που κενώνονται Θα

γίνεται, είτε με διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, είτε με μετάταξη, είτε

με βάση τις διατάξεις για την κινητικότητα. Στην παρ. 8 ορίζεται

ότι όλες οι Θέσεις του διοικητικού προσωπικού ανήκουν

οργανικά στις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας

του ΝΣΚ.

107 Στο προτεινόμενο άρΘρο 107 γίνεται η κατανομή των εκατόν

εξήντα εννέα (169) οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και

κλάδο του προσωπικού, με σχέση Εργασίας δημοσίου δικαίου.

108 Στο προτεινόμενο άρΘρο 108 γίνεται η κατανομή των είκοσι

ενός (21) οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά εκπαιδευτική

βαθμίδα και ειδικότητα.

109 Στο προτεινόμενο άρθρο 109 ορίζεται ο τρόπος κατάταξης του

διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος

του παρόντος. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η κατάταξη του

διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί, κατάτην έναρξη ισχύος

του παρόντος, αυτοδικαίως στις αντίστοιχες Θέσεις της

κατηγορίας και του κλάδου τους, οι δε κατέχοντες τις

μετατρεπόμενες Θέσεις, κατατάσσονται στις Θέσεις του

κλάδου, που μετατρέπονται, χωρίς αίτησή τους ή απόψαση του

οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, με απόψαση του Προέδρου

του ΝΣΚ.

110 Στο προτεινόμενο άρθρο 110 ορίζονται τα προσόντα και τα

καθήκοντα των προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Κεντρικής

Υπηρεσίας του ΝΣΚ και παρέχεται εξουσισδότηση στον

Πρόεδρο του ΝΣΚ για τον ορισμό των επιμέρους Τμημάτων των

Διευθύνσεων καθώς και τον αριθμό και τις κατηγορίες των

υπαλλήλων που Θα τα στελεχώσουν. Ο καΘορισμός των

προσόντων έγινε με γνώμονα το αντικείμενο της κάθε

Διεύθυνσης, προκειμένου να εξασψαλιστούν η εύρυθμη και

αποτελεσματική λειτουργία Τους.

Ειδικότερα: Στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Λειτουργικής

Υποστήριξης και Οικονομικών Υποθέσεων επιλέγονται και

τοποθετούνται ως προϊστάμενοι, διοικητικοί υπάλληλοι

Κατηγορίας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ). Στα Τμήματα

των παραπάνω Διευθύνσεων τοποθετούνται, ως προϊστάμενοι,

υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νομικών, ΠΕ Διοικητικού-
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Οικονομικού, ΤΕ Δισικητικού-Λογιστικού και ΔΕ διοικητικών

Γραμματέων. Στη Διεύθυνση Πληροψσριακής Διακυβέρνησης,

τοιτσΘετείται ως προϊστάμενος, διοικητικός υιτάλληλος

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νομικής, ενώ στα

Τμήματα της παραπάνω Διεύθυνσης τιροΐστανται υπάλληλοι

των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νομικής.

111 Στο άρθρο 111 ιτροσδισρίζονται τα προσόντα διορισμού ή
πρόσληψης των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ. Η ρύθμιση

αυτή είναι αντίστοιχη και σε αρμονία με όσα ισχύουν γενικά για

τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, τα κατά κλάδο

και ειδικότητα τυπικά και τιρόσθετα προσόντα διορισμσύ ή
πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε Φορά

διατάξεις για τον καθορισμό των ιτροσόντων διορισμού ή
πρόσληψης σε θέσεις Φορέων του δημόσιου τομέα, ενώ για

τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες

ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα καθορίζεται

κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των

Θέσεων του σικείου κλάδου ή με την απόψαση μετάταξης, εάν

η Θέση πληρούται με μετάταξη.

112 Στο προτεινόμενο άρθρο 112 προβλέπεται ότι το διοικητικό

προσωπικό του ΝΣΚ που έχει οργανωθεί όπως το διοικητικό

προσωπικό των λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, υπόκειται σε

αξιολόγηση, σύμψωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύ συν

για το υπαλληλικό προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρα

14 επ. ν. 4369/2016, Α 33) που προβλέπουν ενιαίο, συνεκτικό,

ορθολογικό και αξισκρατικό σύστημα αξισλόγησης.

113 Το ιτροτεινόμενο άρθρο 113 προβλέπει τη συγκρότηση της

Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την εψαρμογή των

διατάξεων για την αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού του

ΝΣΚ από τα τακτικά, μη αιρετά μέλη του οικείου Υπηρεσιακού

Συμβουλίου με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός

προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης προερχομένου από άλλο

ψορέα κατόπιν επιλογής, όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη.

Επιπλέον προβλέπει τη συμμετοχή χωρίς ψήφο δύο αιρετών

υπαλλήλων του ΝΣΚ, σι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών

υπαλλήλων του ΝΣΚ.

114 Το προτεινόμενο άρΘρο 114 προβλέπει ότι για την επιλογή των

προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΝΣΚ, Διευθύνσεων και

Τμημάτων, εφαρμόζονται τα κριτήρια και η διαδικασία που

ισχύουν για το διοικητικό προσωπικό των λοιπών δημοσίων

υπηρεσιών. Ειδικά, η συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής

Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του ΝΣΚ, ρυθμίζεται στα τελευταία

εδάψια της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.

3528/2007, Α’ 26), τα οποία προστέθηκαν με την παράγραψο
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11 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α 148). Για λόγους, όμως,

καλής νομοθέτησης η ρύθμιση αυτή εντάοσεται και στον

Οργανισμό του ΝΣΚ προς αποψυγή κατακερματισμού

διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία του ΝΣΚ.

115 Με το τιροτεινόμενο άρθρο 115 παρέχεται η δυνατότητα στον

Υπουργό Οικονομικών, με απόψασή του, να καταρτίζει, μετά

από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, συνεργείο υπερωριακής

εργασίας ή ομάδα εργασίας από το διοικητικό προσωπικό για

την αντιμετώπιση έκτακτης ή ειδικής υπηρεσιακής ανάγκης.

Στην ανωτέρω απόψαση προσδιορίζεται η έκτακτη υπηρεσιακή

ανάγκη και καθορίζεται ιδιαίτερη αμοιβή γιατην εργασία αυτή,

σύμψωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

116 Στο προτεινόμενο άρθρο 116 ορίζονται η συγκρότηση και η

λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου για

το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ. Το Υπηρεσιακό και

Πειθαρχικό Συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ

συγκροτείται με απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ για δύο έτη

και αποτελείται από: α) ‘Εναν (1) Νομικό Σύμβουλο του

Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή ομοιόβαθμό του β) δύο

(2) Παρέδρους του ΝΣΚ, με ισάριθμους ομοιόβαθμους

αναπληρωτές τους, γ) τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του ΝΣΚ,

που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου

Διεύθυνσης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης με

τον αμέσως λιγότερο χρόνο, 5) έναν διοικητικό υπάλληλο, με

βαθμό Α’, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του, σι οποίοι

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού

οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ.

Στο προτεινόμενο άρθρο 117 ρυθμίζονται Θέματα που αψορούν

στην πειθαρχική δικαιοδοσία που ασκείται στο διοικητικό

προσωπικό του ΝΣΚ. Οι πειθαρχικές ποινές της έγγραψης

επίπληξης και του προστίμου μέχρι και τις αποδοχές τριών (3)

μηνών μπορούν να επιβληθούν και από τον Υπουργό

Οικονομικών ή τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Κατά των αποψάσεων

αυτών δεν επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του Πειθαρχικού

Συμβουλίου του προηγούμενου άρθρου. Η ρύθμιση αυτή είναι

όμοια με την αντίστοιχη που ισχύει για τους λοιπούς

διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και δικαιολογείται

λόγω της ιεραρχικής σχέσης μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών

και του Προέδρου του ΝΣΚ με τα μέλη του Πειθαρχικού

Συμβουλίου.

118 Στο προτεινόμενο άρθρο 118 ορίζεται ότι αρμόδιοι για την

άσκηση πειθαρχικής δίωξης στο διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ

είναι αποκλειστικά ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος

του ΝΣΚ. Άλλες διατάξεις που ισχύουν στους λοιπούς

υπαλλήλους του Δημοσίου και προβλέπουν αρμοδιότητα
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Στο τιροτεινόμενο άρθρο 119 ρυθμίζονται γενικά Θέματα που

αψορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση που αήσρά στους

δισικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ και ειδικότερα, στην

παράγραψσ Ι ορίζεται ότι για το σύνολο των Θεμάτων που

αορσύν στην υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού

προσωπικού, ειαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της

νομοθεσίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου,

όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον από τις διατάξεις του

παρόντος νόμου δεν προβλέπεται διαψορετική ρύθμιση. Ειδικά

για τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του παραπάνω

προσωπικού εψαρμόζονται σι διατάξεις που ρυθμίζουν το

μισθολογικό καθεστώς των διοικητικών υπαλλήλων του

Υπουργείου Οικονομικών.

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες

εκδίδονται για τα θέματατου διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ,

υπογράψονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, εψόσον στις

διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προβλέπεται διαψορετική

ρύθμιση.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η ανάθεση σε διοικητικό υπάλληλο

καθηκόντων άλλης κατηγορίας, κλάδου ή βαθμού είναι δυνατή

με απόψαση του οικείου Προϊσταμένου ή του Προέδρου του

ΝΣΚ, σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης, με τις προϋποθέσεις

που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου. Η άρνηση

εκτέλεσης της απόψασης ή η πλημμελής εκτέλεσή της

συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.

Στην παρ. 4 προβλέπεται η δυνατότητα συνυπηρέτησης

συζύγου διοικητικού υιταλλήλου του ΝΣΚ, με αιτόσπαση ή
μετάθεση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπηρεσιακές

ανάγκες του ΝΣΚ, με τη μικρότερη δυνατή οικογενειακή

επιβάρυνση των υπαλλήλων του.

Στο προτεινόμενο άρθρο 120 προσδιορίζονται ο σκοπός και το

περιεχόμενο της Ετήσιας Εκθεσης, ενώ προβλέπονται ο χρόνος

και τα πρόσωπα στα οποία αυτή υποβάλλεται. Η ‘Εκθεση

διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονομικών, παραδίδεται στον

Πρόεδροτης Βουλής των Ελλήνων και παρουσιάζεται σύμψωνα

με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, μέχρι τα τέλη

Νοεμβρίου κάθε έτους. Στην έκθεση αυτή γίνεται καταγραψή

και αποτίμηση του έργου του ΝΣΚ για το δικαστικό έτος που

πέρασε και περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και προτάσεις για

τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της

άσκησης πειθαρχικής δίωξης από άλλα όργανα δεν ισχύουνγια
·

το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση

δικαιολογείται από την ειδική διάρθρωση των υπηρεσιών του

119

ΝΣΚ.
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λειτουργίας καιτης οργάνωσης του ΝΣΚ, την αντιμετώπιση των

προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία της Διοίκησης και της

Δικαιοσύνης, αλλά και την αρτιότερη και επωφελέστερη για το

Δημόσιο δικαστική παράσταση ή εξώδικη εκπροσώπησή Του.

Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 121 προβλέπεται ότι,

προκειμένου να ατιλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία

κοινοτιοίησης ή επίδοσης εγγράψων που αφορούν στην

υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ ή στην

πειθαρχική διαδικασία, αυτή μπορεί να διενεργείται και

ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης

των λειτουργών του ΝΣΚ, με αποδεικτικό τιαραλαβής. Εάν ο

λειτουργός δεν επιστρέψει υπογεγραμμένο το αποδεικτικό

παραλαβής, η αποστολή επαναλαμβάνεται άλλες δυο ψορές.

Εφόσον και πάλι δεν αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής, η

κοινοποίηση τεκμαίρεται ότι έγινε και συντάσσεται από τον

αποστολέα σχετική έκθεση. Με τον παραπάνω τρόπο

εξασφαλίζεται η απαιτούμενη μυστικότητα της διαδικασίας,

αφού το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

παρακολουθείται αποκλειστικά από τον λειτουργό του ΝΣΚ,

αλλά εξοικονομείται χρόνος, προσωπικό και έξοδα για

επιδόσεις που μέχρι σήμερα διενεργούνται με διοικητικούς

υπαλλήλους του ΝΣΚ ή δικαστικούς επιμελητές.

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι η διακίνηση των εγγράψων ή η

υποβολή στοιχείων προς οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, μπορεί

να γίνεται με ψηφιοιτοιημένα έγγραψα και ασφαλή

ηλεκτρονικά αρχεία, ενώ, όπου προβλέπεται η διατήρηση από

τις υπηρεσίες του ΝΣΚ αρχείων, εγγράφων ή κάθε άλλου

στοιχείου, αυτή μπορεί να γίνεται σε ασψαλή ηλεκτρονικά

αρχεία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ελαχιοτοποίηση

διακίνησης εγγράφων σε έγχαρτη μορψή, με αντίστοιχη

εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, ενώ και στο ΝΣΚ, πλέον

τηρούνται ηλεκτρονικά όλα τα αρχεία και έγγραφα που μέχρι

σήμερα τηρούνται και σε ψυσική μορφή ή μόνο σε ψυσική

μορφή.

Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι, όπου το ΝΣΚ, ως φορέας,

υποχρεούται για την υποβολή, σε περιοδική βάση προς

οποιονδήποτε άλλον κρατικό φορέα ή αρχή εγγράφων,

στοιχείων ή πληροφοριών, η υποχρέωση αυτή μπορεί να

εκπληρωθεί και με τη διαβίβαση σχετικού ασφαλούς

ηλεκτρονικού αρχείου, με όμοιο περιεχόμενο, εάν ο ψορέαςτον

οποίο αφορά η υποβολή δεν επιθυμείτη χορήγηση πρόσβασης

στο πληροφοριακό σύστημα του ΝΣΚ για τον έλεγχό τους.

Στο προτεινόμενο άρθρο 122 συγκεντρώνονται οι

εξουσιοδοτικές διατάξεις όπου προβλέπεται ότι:
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Ι. Με απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία

αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, συγκρστσύνται Οι

Τριμελείς Επιτροπές του πρώτου εδαψίου της παρ. 10 του

άρθρου 5 και καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια ή ειδικότερο ζήτημα για τη λειτουργία

Τους.

2. Με ατιόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ μπορεί: α) να

παραπέμιτονται στις Τριμελείς Επιτροπές υποθέσεις, μολονότι

το αντικείμενο της διαψοράς δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά

τους, εψόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όμοιες κατά το

πραγματικό καινομικό μέρος, τα ανακύπτοντα ζητήματα έχουν

ήδη αντιμετωπιστεί από την Ολομέλεια και κρίνεται ότι

παρέλκει η εισαγωγή τους στο Τμήμα ή στην Ολομέλεια, β) να

ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων, στις οποίες οι Τριμελείς

Επιτροπές αποψαίνονται με Πράξη, καθώς και οι λεπτομέρειες

που αψορσύν στο περιεχόμενο και στον τρόπο έκδοσής της, γ)

να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων για τα οποία

συντάσσεται Επισημειωματική Πράξη, καθώς και οι

λεπτομέρειες που αψορούν στο περιεχόμενο και τον τρόπο

έκδοσής της.

3. Με απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ γίνεται ο ορισμός

των επιμέρους καθηκόντων των λειτουργών και του

διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, προσδιορίζεται ο τύπος και

το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών ή ψυσικών αρχείων και των

βιβλίων που οι λειτουργοί ή οι υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ

οψείλουννατηρούν καικάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την

οργάνωση και λειτουργία του ΝΙΚ. Με ίδια απόψαοη

καθορίζονται οι επιμέρους όροι απασχόλησης των ασκούμενων

δικηγόρων στο ΝΣΚ.

4. Με απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ μπορεί: α) να

μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του ή ειδικές

αρμοδιότητες που ανήκουν στο ΝΣΚ, σε λειτουργούς ή σε

διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ, ανάλογα με την περίπτωση,

β) να εξουσιοδοτείλειτουργούς ή διοικητικούς υπαλλήλους του

ΝΣΚ, να υπογράψουν «Με εντολή Προέδρου του ΝΣΚ», με την

επιψύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 24, 65 και 69Γ του ν.

4270/2014 (Α 143) και προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής

Υπηρεσίας του ΝΣΚ, να υπογράψει τις κάθε μορψής άδειες του

διοικητικού προσωπικού ή κάθε άλλο κατά την κρίση του

έγγραψο, γ) να αναθέτει την εποπτεία όλων ή μέρους των

υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας οε Νομικό

Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο, που υπηρετείστην Κεντρική
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Υπηρεσία του ΝΣΚ ή την εποπτεία ομάδας υπηρεσιακών

μονάδων του ΝΣΚ σε Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νομικό Σύμβουλο

του Κράτους.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να

γίνεται χωροταξικός ανασχεδιασμός των υιιοτάμενων

υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, ιδίως λόγω του ψηιακού

μετασχηματισμού του ΝΣΚ και των δικαστηρίων της χώρας και

να ιδρύονται ή να συγχωνεύονται ή να καταργούνται

υψιστάμενες.

6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται: α)

οι επιμέρους αρμοδιότητες, η στελέχωση και κάθε άλλο τεχνικό

ή λεπτομερειακό Θέμα για το Γραψείο Προέδρου και τη

Γραμματεία του ΝΣΚ που προβλέπονται στα άρΘρα 14 και 15

και β) ο αριθμός των Σχηματισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του

ΝΣΚ, που προβλέπονται στην παρ. Ι του άρΘρου 123, σι

αρμοδιότητες, το είδος των δικαοτικών και εξωδίκων

υποθέσεων που χειρίζονται καιτα επιμέρους Γραψείατους. Με

την ίδια διαδικασία, δημιουργούνται, διασιτώνται,

συγχωνεύονται ή καταργούνται Σχηματισμοί στην Κεντρική

Υπηρεσία του ΝΣΚ ή Γραψεία Σχηματισμών ή ανατίθενται σε

Σχηματισμό ή Γραψείο Σχηματισμού νέες υποθέσεις ή
κατηγορίες υποθέσεων ή αρμοδιότητες άλλων Σχηματισμών ή
Γραψείων.

7. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και

Δικαιοσύνης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Προέδρου του

ΝΣΚ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια, για την εψαρμογή του άρθρου 24.

8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και

Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί

να ανατεθεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 η δικαστική

υπεράσπιση των συμψερόντων του Δημοσίου, της Ανεξάρτητης

Αρχής ή του ν.π.δ.δ. και η παράσταση, με δήλωση ενώπιον των

αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, στον Προϊστάμενο της

αρμόδιας υπηρεσίας ή σε υπάλληλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο

από αυτόν ή σε άλλο όργανο που Θα προβλέπεται ρητά ατην

ειδική διάταξη. Στις περιπτώσεις αυτές, στην απόψαση μπορεί

να προβλέπεται ειδική διαδικασία για τη μη άσκηση ενδίκων

βοηθημάτων, την αποδοχή δικαστικών αποψάσεων και τη μη

άσκηση ενδίκων μέσων.
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9. Με ατιόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται οι

προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπιοης

σε λειτουργούς του ΝΣΚ κατά το άρθρο 57 και κάλυψης των

εξόδων. Επίσης, προοδιορίζονται το ύψος του ποσού που

καταβάλλεται ως δικηγορική αμοιβή, η προθεσμία υποβολής

του αιτήματος για την πληρωμή των δαπανών, η διαδικασία

επιστροψής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο

Θέμα.

10. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο

τρόπος καταβολής από τον λειτουργό του ΝΣΚ που έχει λάβει

την άδεια της παρ. 4 του άρθρου 61, των κρατήσεων και των

εισψορών για τα ασψαλιστικά ταμεία, με βάση τις αποδοχές

που αντιστοιχούν κάθε ψορά στον βαθμό της οργανικής του

Θέσης.

11. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ

ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία και τις

ειδικότερες υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν την εκπαιδευτική

άδεια του άρθρου 63.

12. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από

πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται αναλυτικά ο

τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων του

Γραψείου Επιθεώρησης, τα επιμέρους καθήκοντα των

επιθεωρητών, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιακών

μονάδων του ΝΣΚ και της απόδοσης των λειτουργών του και

κάθε άλλο σχετικό θέμα.

13. Με απόψαση του Προέδρου, που αναρτάται στην

ιστοσελίδα του ΝΣΚ: α) κατανέμονται στις υπηρεσιακές

μονάδες του ΝΣΚ, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές

ανάγκες σι Θέσεις του διοικητικού προσωπικού που

αναψέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 106, β) ορίζονται οι

κατηγορίες και ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στα

Τμήματα των Διευθύνσεων που λειτουργούν στην Κεντρική

Υπηρεσία του ΝΣΚ και γ) ορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, τα

περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων και των στελεχών

των οργανικών μονάδων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για

την εκτέλεση του παρόντος.

14. Με ατιόψαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από

πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορείνα ανασταλεί η έναρξη
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λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων των περ. δ και ε

της Παρ. Ι του άρθρου 13 καιτου άρθρου 17.

15. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη

του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζονται ο τρόπος, το όργανο και η

διαδικασία χορήγησης της άδειας πατρότητας στους

λειτουργούς του ΝΣΚ, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

123 Στις μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζονται διάψορα ζητήματα

προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην πλήρη

εψαρμογή του παρόντος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

1. Μέχρι την έκδοση των αποψάσεων των παρ. Ι και 2 του

άρθρου 16, λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ

Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων.

Προϊστάμενοι των Σχηματισμών ορίζονται από τον Πρόεδρο του

ΝΣΚ, λειτουργοίτου ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου και

προϊστάμενοι των επιμέρους Γραψείων των Σχηματιομών,

Πάρεδροι ΝΣΚ ή Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, με επταετή

τουλάχιστον υπηρεσία.

2. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποψάσεων και των

αποψάσεων ή πράξεων του Προέδρου του ΝΣΚ που

προβλέπονται στα άρθρα 16 και 122, εξακολουθούν να ισχύουν

οι διατάξεις, αποψάσεις και πράξεις που ρυθμίζουν κατά τον

χρόνο δημοσίευσής του τα αντίστοιχα θέματα.

3. Μέχρι την έκδοση της απόψασης που προβλέπεται στην παρ.

2 του άρθρου 122, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται

στην απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ, υπ’ αρ. 272/2020 (Β’

2862) σχετικά με την έκδοση Πράξεων και Επισημειωματικών

Πράξεων.

4. Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών

συμβουλίων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του

παρόντος, λήγει την 31η.12.2021.

5. Η θητεία των μελών του Γραψείου Επιθεώρησης που

υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε αυτό, λήγει

την 31η.12.2022.

6. Το άρθρο 70 ισχύει για τις αποσπάσεις που

πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου και εψεξής.
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7. Πειθαρχικά παραπτώματα που τελέστηκαν πριν από την

έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται με τις

διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο της τέλεσης της πράξης ή
στα κατ’ εξακολούΘηση τελούμενα πειθαρχικά παραπτώματα,

με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τέλεση της τελευταίας

πράξης ή παράλειψης. Διαδικαστικές πράξεις που έχουν

διενεργηθεί έγκυρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με

το προηγούμενο νομικό καθεστώς, δεν επαναλαμβάνονται.

8. Στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ που υπηρετούν ή Θα

υπηρετούν στα Δικαστικά Γραψεία που πρόκειται να

συγχωνευθούν, σύμψωνα με την παρ. 8 του άρθρου 21,

παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης να μεταταχθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες

του Υπουργείου Οικονομικών ή της ΛΑΔΕ, με αντίστοιχη

μεταψορά των θέσεων που κατέχουν.

9. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις: α) του άρθρου 9 του ν.

2839/2000 (Α’ 196), β) των άρΘρων 45 και 46 του ν. 4559/2018

(Α’ 179), γ) της Παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4607/2019 (Α’ 65)

και δ) των παρ. 5, 6, 8, και 11 του άρθρου 66 του ν. 47 14/2020

(Α’ 148).

10. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων

του ΝΣΚ των παρ. δ’, ε’ και στ’ της παρ. Ι του άρθρου 13 και του

άρθρου 17, εψαρμόζονται οι διατάξεις, αποψάσεις και πράξεις

που ρυθμίζουν, κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, τα

αντίστοιχα Θέματα.

124 Στο άρθρο 124 συγκεντρώνονται οι διατάξεις που καταργούνται

μετοπαρόν.

125 Στο άρθρο 125 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου με τη

δημοσίευσή του στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν

ορίζεται διαψορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

‘ΕκΘεση τυ άρθρου Ξ παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.
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ι. ΕκΘεσρ γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

)ΦΕΛΗ
ΘΜ ΊΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Θ ΕΣΜΟ
ΔΗ ΜΒ ΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟ ΡΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

.λΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΠΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
οτιοδοτικότητα / Χ

αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιτί μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Εκτιμάται ότιτο σχέδιο νόμου θα έχειτα εξής άμεσο: ο4έλη:

Οι. σοβαρότερες αλλαγές -που υπερβαίνουν τον αριθμό των εβδομήντα πέντε- και επέρχονται με τον νέο

πρστεινόμενο Οργανισμό, είναι οι ακόλουθες:

Ηλεκτρονικη λειτουργία ΝΣΚ

Εκσυγχρονισμός, ψηψιοποίηση και απλοποίηση λειτουργιών ΝΣΚ, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράψων κο:ι

ψακέλων, τόσο εντός του περιβάλλοντος ΝΣΚ, όσο και προς λοιπσύς ψορείς ταν ημοσίου, σε συνάρτηση :πιμε

τις δυνατότητες που παρέχονται από την επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροψοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του

ΝΣΚ, με την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

για τις εξώδικες αιτήσεις ιδιωτών, Συνεδρίαση συλ.λογικών οργάνων του ΝΣΚ (Ολομέλειες, Τμήματα. Τριμελείς

Επιτροπές, Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια), με τηλεδιασκέώεις και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα. Ψηψιακή

υπογραψή σε Γνωμοδοτήσεις, Πρακτικά, Πράξεις, Επισημειωματικές Πράξεις, Αποψάσεις και σε όλα τα

ΙΕ3

167



διαβιβαστικά έγγραψα που συντάσσονται από τους λειτουργούς του ΝΣΚ, Ηλεκτρονική εντολή και προώθηση

υποθέσεων από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, προσψυγών, εψέσεων και κοινοποίηση

κλέσεων, εκθέσεων επιθεώοησης, αποψάσεων κ.λπ,, σε όλες τις περιπτώσεις που αψορούν στην υπηρεσιακή

κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ. Δημιουργία Διεύθυνσης Πληροψορικής για την υποστήριέη των

πλητοώοριακών υποδοαών, δεδομένων δια&κτυακών υπηρεσιών. Δημιουργία Αυτοτελούς Γραψείου

Προστο.οίο:ς Δεδομένων.

Χωοοτο:Εικός ανασχεδιο:σμός ΝΣΚ

Από τις 15.92022, όταν Θα έχει ολοκληρωθεί η Φηψιοποίηση των λειτουργιών του ΝΣΚ καιπιθανολογείτο:ι ότι Θα

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής δίκης, στα διοικητικά, πολιτικά και ποαικά

δικαστόρια, τα Δικαστικά Γραψεία που δοίσκονται εκτός της Πεσιάέρειας Α·πικής, Θα συγχωνευθούν σταδιακά

και Θα λειτουσγούν ειβεξής ως Γρασεία Νομικού Συμβουλίου στις έδρες Περιψερειών. Κ’ίε την παριπτάνω

χυ:ροταξική αναδιάρθρωση, γίνεται οικονομία προσωπικού και πόρων, αώού πεοιορίζονται οι δαπάνες νια τη

λειτουργία επιμέρους Γραψείων και για τον απασχήλησο δικηγόρων του Δημοσίου, μειώνονται αισθητά οι

απαιτούμενες κάθε χρόνο μεταθέοεις λειτουργών του ΝΣΚ, ενώ επιτυγχάνεται και ο ενιαίος, αρτιότερος και πιο

αποτελεσιιατικός τρόπος χειρισμού των υποθέσεων από Γραψεία, με πληρέστερη στελεχιακή οργάνωση και

υλικοτεχνική υποδομή. Στο μεοοδιάοτημα. τα μεγαλύτερα από τα Γραψεία αυτά, στελεχώνονται και με Νομικό

Σύμβουλο του Κράτους.

Αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του ΝΣΚ

Δομιουργία οκτώ (8) θεματικών Σχηματισμών, με αντικείμενο τον ενιαίο και συνολικό χειρισμό ομοειδών

υποθέσεων. Το ΝΣΚ σήμερα, αν και με διαψορετική δομή από αυτήν που εισάγεται με το προτεινόμενο σχέδιο

νόμου, υποχρεώθηκε από τις ανάγκες τος εξειδικευνένης υπεράσπισης των συμψερόντων του Δημοσίου να

δημιουργήσει τρεις (3) τέτοιους «σχηματιομούς»: α) Σχηιιστισμός για Φορολογικές/Τελωνειο:κές Διε:4ορές και

Εκτέλεση (Ειδικό Νομικό Γραψείο Δημοσίων Εσόδων στην ΑΑΔΕ), β) Σχηματισμός Συνταξιοδοτικών Διαψορών

(Σχηιατισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΠΣ ε-ΕΦΚΑ, Τ Κοινωνικών Ασόαλίσεων κλπ.) και γ) Σχημοιτισμόι

Διαέροριίιν Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (Σχηματισμό Αλλοδαπής, ΓΝΣ στο Υπουργείο Εξωτερικών και το

Ειδικό Γρα6είο Κοινοτικού Δικαίου στο ΥπΑΑΤ), Οι παραπανω τρείς (3) Σχηματισμοί θα ενταχθούν στο νέο σχήμα

και θα προστεθούν άλλοι πέντε (3), δηλαδή: α) Σχη ματισμός διαψορών δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων,

καθως και του συνόλου των διαψορών μεταξύ του Δημοσίου και των λοιπώ’ν ψορέων που το ΝΣΚ διεξάγει την

νομική τους υπηρεσία και των απασχολουμένων σε αυτούς υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, β)

Σχηματισμός διαψορών δικαιοδοσίας Πολιτικών Δικαοτηρίων (εμπράγματες, ενοχικές, κληρονομικές, εκούσια

δικαιοδοσία, πτωχευτικές και υποθέσεις απαλλοτριώσεων), γ) Σχηματιομός για ποινικές υποθέσεις, δ)

Σχηματισμός για τον χειρισμό συμβάσεων μεγάλων έργων και επενδυτικών σχεδίων και τη νομική συνδρομή στη

Διοίκηση κατά την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, ε) Σχηματισμός για τον χειρισμό εθνικών και διεθνών

διαιτησιών, καθώς και για την επεξεργασία ρήτρας διαιτησίας σε συμβάσεις που συνάπτουν, το Ελληνικό

Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές των οποίων το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία. Περαιτέρω,

παρέχεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, να καθορίζει, με απόψασή του, τον τρόπο λειτουργίας, την ανά

πενταετία ανανέωση του 1/3 των μελών που διασψαλίζει τη συνέχεια, την έδρα και τα επιμέρους Γραψεία των

οκτω (8) θεματικων Σχηματισμων. Ο μετασχηματισμος αυτος, ο οποιος Θα γινει αόιακα, αψου επιλυθει το

ζήτημα της στέγασής τους σε κοινό χώρο, θα συντελέοει σημαντικά στην ενιαία αντιμετώπιση ομοειδών

υποθέσεων, στην εξειδίκευση των λειτουργών του ΝΣΚ, στη δυνατότητα καλύτερης, ταχύτερης και αρτιότερης

λειτουργίας του ΝΣΚ και τελικά στην παροχή σύγχρονων και υψηλότερου επιπέδου νομικών υπηρεσιών στο

Δημόσιο καιτους λοιπούς ψορείς. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο αποψάσεων, συνεχίζουν
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να λειτουργούν στυν Κεντρικέ; Υπηρεσία του ΝΣΚ οι Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων και

ο ςειριομός των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων γίνεται από τις επιμέρους υπηρεοιακές μονάδες του ΝΣΚ.

Σημαντικές, επίσης, αλλαγές εισάγονται στο πλαίσιο επίσπευσης των διαδικασιών ενώπιον των συλλογικών
οργάνων του ΝΣΚ και εξάλευΔης νραόειοκοατικών διαδικασιών που αψενός, επώαρύνουν άσκοπα τους
λειτουονούε του μχρ και (ανωτασα) όργανα τηε Διοίκηοης και αώετέρου, επιβοαδύνουν σημαντικά την άσκηση
των αριιοδιοτήατυ τουε. την εκτέλεση των αποψάσεων, το κλείσμο των εκκρεμών υποθέσεων και την παροχή
γνυιδοτήσεων, οε βάρος των πολιτών, της εύρυθμης λειτουργίας της Διοίκησης και τελικά του δηιιοσίου
συμψέροντος’Ετσι. ένινοιν αλλαγές στον τσώτσ συγκρότησης των Τριιεε?·:ών Εττιτροπων, στον τοόπο αποδοχής των
αποψάσεων ή κλεαιίματος των υα οθέσεων, με Πρακτικό Τριμελούε Επσροπής -Πράξη- Επισημειωματική Πράξη.

Αυξήθηκε το ύψος του ποσού για έγκριση Πρακτικού από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ (από τις όθΟθΟ ευρώ στις 13θθΟΟ

ευρώ).

Μεταψέρθηκαν αρμοδιότητες από την Πλήρη στην Τακτική Ολομέλεια, προβλέψθηκε η ηλεκτρονική διακίνηση

εισηγήσεων και σχετικών εγγράψων για τις ουνεδριάσεις όλων των συλλογικών ορνάνιυν και ώηόιακό υπογραψή

Πρακτικών· και Γνωμοδοτήσεων. Έγιναν· αλλαγές στην άσκηση γνωμοδοτικού έργου, προκειμένου αυτό να γίνει

πιο ευέλικτο και γρήοοο, σε στενή συνεργασία με την ερωτώσα υπηρεσία. ΠοοΒλέώθηκε η δικαστική

εκπροσώπηση του Δημοσίου και των λοιπών άορέων από διοικητικά όργανα σε απλές υποθέσεις, χωρίς

ουσιαστικά νομικα ζητήματα, ομοίως και στις ποινικές δίκες. Έγιναν αλλαγές στη δυνατότητα παράστασης των
λειτουογών του ΝΣΚ, ιδίως στα ανώτατα δικαστήρια.

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και σε ζητήματα προϋπολογισμού του ΝΣΚ και ορθολογικής κατανομής εξόδων

που γίνονται στο πλαίσιο της νομικής εκπροσώπησης του Δημοσίου και λοιπών ψορέων, υπέρ των οποίων

διεξάγονται οι δίκες. Προκειμένου να εξασψαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία και συνέχεια των Γραώείων, με την

παροχή της απαραίτητης·γραμματειακής υποστήριξης, η γραμματεία των Γραψείων του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους που εξυπηρετούν Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, ν.π.δ.δ. κ.λπ. στελεχώνεται σε κάθε περίπτωση από
υπαλλήλους των αντίστοιχων ψορέων, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή Πληροψορικής ή ΔΕ Διοικητικών

Γραμματέων και Προσωπικού Η/Υ. Τέλος, εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσληψη δικηγόρων του
Δημοσιου, θεσπ ςαι δοφαιης δ οδ’κασια 5 ορισκιου τους, με τριεη διαρ εια, αυστηροτερος ειιεν?οε τωυ
εργασιών τους, ένταξή τους στο ΟΠΣ του ΝΣΚ, αλλαγές στις αμοιβές τους και υπογραψή ρήτρας

εμπιοτευτικότητας. Ομοίως, ειοάγονται νέες διατάξεις για τα κριτήρια επιλογής δικηγόρων στην αλλοδαπή, αλλά

και δικηγόρων για σοβαρές διαιτητικές υποθέσεις.

Διαγωνισμός για την εισαγωγή στο ΝΣΚ

Ριζικές αλλαγές επέρχονται και στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στο ΝΣΚ. Ο διαγωνισμός διεξάγεται πλέον ανά

διετία. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη επιτρέπει στο ΝΣΚ υα λειτουργεί χωρίς κενά στις οργανικές θέσεις του, αψού

αυτές πλέον καλύπτονται σε τακτική βάση. Αυτό εξυπηρετεί και τον προγραμματιομό και την καλύτερη
προετοιμασία των υποψηψίων. Επιπλέον, δεν συντάσσεται πίνακας επιτυχόντων με ετήσια διάρκεια, αλλά
πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, από τον οποίο διορίζονται ιοάριθμοι με τις κενές θέσεις, όπως αυτές

προοδιορίζονται στην προκήρυξη. Σχετικά μετα προσόντα διορισμού, δεν απαιτείται πλέον ο υποψήψιος υα είναι

δικηγόρος, αλλα αρκει υα εχει ασκησει δικηγορια, Η υποβολη της αιτησης και των όικαιολογητικωυ γινεται

ηλεκτρονικά, ενώ έγιναν και αλλαγές στην εξεταστέα ύλη, με προσθήκη γυωστικού αντικειμένου που κρίνεται
απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του λειτουργού του ΝΣΚ. Αλλαγές έγυυαυ και στου τρόπο

βαθμολόγησης, με κλίμακα από το Ο-2θ, βάση το 12, και οε κανένα μάθημα της γραπτής δοκιμασίας κάτω από
Ιθ, Επιπλέον, δίδεται ιδιαίτερο βάρος στη γραπτή εξέταση σε σχέση με την προψορική, με ποσοστό Βθ%-2θ %,
αυτί θθ%-5θ% που ισχύει σήμερα. Και τέλος, καθιερώυουται κριτήρια ανάλογα με αυτά του ΑΣΕΠ για τυχόν
ιοοβαθμίες, προκειμένου υα αποψεύγεται η κλήρωση.
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Υπηρεσιακή κατασταση λειτουργών του ΝΣΚ

Σημαντικές αλλαγές επέρλονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ. Αυστη ροποιούνται τα

κριτήρια μονιμοπε ίησης των Δόκι μων Δικαστικών ΠληρεΕουσίων. Επιπλέον, αυστηροποιο ύνται και τα κριτήρια

προαγωγής στους λοιπούς βαθμούς των λειτουργών του ΝΣΚ. Όλες σι παραπάνω αλλαγές κρίνοντο:ι σκόπιμες,

προκειμένου, αέενός, να υπάρχει μια αυστηρή, αλλά δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγκο η για να προάγονται

στον επόσενο βαθμό οι καλύτεοοι. Πεεαιτέρω, προβλέπονται αλλαγές στη συγκρότηση του Πειθο4χικού

Συμβουλίου των Αντιπροέδρων ΝΣΚ και του Υπηρεσιακού/Πειθαρχικού Συμβούλιου των νεμα\ων Συμβούλων.

Προβλέπεται επίσης ως διοικητικό ιιέτρο, πέρα από τυχόν πειθαρχική ευθύνη του λειτουργού, η περικοπή μισθού

σε περίπτωση αδικαιολόγητκς απουσίας, μη παροχής υπηρεσίας, καθυστερηιιένης από:ντησης σε ερωτήματα της

Διοίκησηι ή μη συμμετοχής στα συλλογικά όργανα του ΝΣΚ,

Ξεσπίζεται για πρώτη ψορά ένα δίκαιο, αντικειμενικό και διαψανές σύστημα μεταθέσεων, με σκοπό τις, κατά το

δυνατόν, λιγότερες μεταθ’έσεις και μετακινήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ και τη δημιουογία ασώαλούς

εργασιακο ώ περιδάλλοντος, Προβλέπεται η ανακοίνωση των θέσεων που κεωλνον ται, τόσο στις τακτικές, άσο και

στις έκτακτες μεταθέσεις, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αιτήσεις προτίμησης για την πλήρωση των θέσεων

αυτών. Η υλοποίηση των μεταθέσεων, εκτός εξαιρετικών περιστάοεων, προβλέπεται να γίνεται στην έναοξη του

δικαστικού έτους. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησ:ης των οικογενειακών αναγκών των λειτουργών του ΝΣΚ, προβλέπεται

η δυνατότητα συνυπηρέτησης συζύγου λειτουργού του ΝΣΚ, με απόσπαση ή μετάθεση στον τόπο που υπηρετεί ο

λειτουργός. Τέλος, επιτρέπετο:ι η απόσπαση λειτουργού του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού

Πληρεξούσιου Α’ και κατ ανώτατο όριο για μια τετραετία σε Υπουργεία.

Σύστημα Επιθεώοησης λειτουργών του ΝΣΚ

Δημιουγείται αυτοτελές Γραέείο Επιθεώρησης με επικεώαλής Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ και τοεις Νομικούς

Συμβούλους, ως Επιθεωοητές, με τριετή θητεία και θεσπίζεται ένας δίκαιος και αντικειμενικός τρόπος

επιθεώρησης των Δικαστικών Πληρεξούσιων και Παρέδρων ΝΣΚ, σύμψωνα με το οποίο θα ελέγχεται

αποτελεσματικά η απόδοση του επιθεωρούμενου. Θεσπίζεται η αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων μετά από

υποχρεωτική λήψη της γνώμης όλων όσοι υπηρετούν σε αυτές, Θεσπίζεται η παροχή ειδικά αιτιολογημένης

γνώμης του Προϊσταμένου προς τον Επιθεωρητή για τον επιθεωρούμενο. Επίσης, τα κριτήρια αξιολόγηοης

αλλάζουν, προκειμένου αυτά να συμβαδίζουν με τις αυξημένες σύγχρονες απαιτήσεις και τις προσδοκίες για την

στ ο’ε ‘σ οσστ’τε ‘ς ετ σο —ου οσε ‘ει να παοε)ει ενας αιω’ατος δ’ιμσσ ος ε ορες οτ-ς ο

λειτουργός του ΝΣΚ.

Πειθαρχικό Δίκαιο λειτουργών του ΝΣΚ

Το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του ΝΣΚ εκσυγχρονίζεται σημαντικα, απλοποιείται και επιταχύνεται η

διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων, με πλήρη όμως διασψάλιση της μυστικότητας της διαδικασίας,

αλλά και με σεβασμό στα δικαιώματα των πειθαρχικά διωκόμενων. Στα ήδη υψιστάμενα πειθαρχικά

παραπτώματα προστέθηκαν νέα, όπως; η απόκτηση οικονομικού οψέλους για τον λειτουργό ή για τρίτο

πρόσωπο, η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση, η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας

και η αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία. Επιπλέον, οι διατάξεις του νέου Οργανισμού προβλέπουν

αυστηρότερες πειθαρχικές ποινές, γεγονός που συμβαδίζει με την ειδική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών

του ΝΣΚ, ως ανώτατων κρατικών λειτουργών. Με τις νέες ρυθμίσεις θεσπίζεται η επιβολή προστίμου έως του

ποσού των συνολικών καθαρών αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, αντί τριών (3), η προσωρινή παύση μέχρι οκτώ

(8) μήνες αντί από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, με πλήρη στέρηση των αποδοχών.

Διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ
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Ο ιητο:κός ώ Σασ) ιτιαμός του ΓέΣΚ Επιιέρε. σμοατικές αλλσυές και σπς τραα1ες τιου καλείται υα

πΘέοει και τα 5ιουωτικό προσωτακό του ΝΣΚ, στο νέο περιθάλλαν που δυμιουρνείται στο ΝΣΚ, τόσα από πτ

τοσποπαι σεις που επέρχονται με ταν νέα Οογανισυέ, άσο και από επέκ·τιχσσ του

Πααάαριαυσύ Συστάκατατ ί0ΓΤΣ του ΝΣΚ και οςίησο τιιν ε ιασιών του. Έτσι, στου νέο

γανισμό προέλέπεπα έτι κάθε οργανική θέσο διοικοτικούι ασοσωπικο πει) κεέπνεται, μετατρέπεται οο

Κλάδων Γ7Ξ ίοιιικών, ΤΕ ό ΤΕ Πλιροώορικήο, Αυτό σε συνδυασμό αε τις υ±ιστάσονεο Θέσεις, εξααάαλει
εσ διοικητικό πτεσαπικό του ΝΣΚ Θα διαθέτει εσ προσόντα αυτά ασα είναι αναυκαία νια το νέα δοινέ και

λπταυείνα του ΣΚ. Τέλα:, στο πλαίσια εξυπ οες των αικογενειακων αναγκών των ό:ιαικητικέπ υιτσλήλων

του ίΣΚ, προΒλέπεται δυνατότητα συνυπηρέτραης, αε απόσπαση ή μετάθεση του συζύγου ή του συμβιού’ντος

με σύυψωνο συμβίωσης, ειξ’όσον ο τελευταίας είναι υπαλληλος ταν Δμασίου νττ,5&.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣ1ΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΟΝΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ,
Λ}4Ίι1Ο λλΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙ \Ω\ΙΚΕΣ

ΗσοΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ\

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΔΓΩΝΙΣΙ1ΙΟΣ Ο,ιΙΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ 1-
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσληψεις /

ΤΗΣ
ΚΙ\1]Τ1ΚΟΤ]Τ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών Κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΝ4ΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι προτεινόμενες αλλαγές όχι μόνο έχουν μηδενικό κόστος για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά με τη
δημιουργία οκτώ (8) θεματικών Σχηματισμών για τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων και τον χωρσταξικό
ανασχεδιοισμό του ΝΣΚ με τη σταδιακή συγχώνευση περίπου τριάντα (30) Γραψείων της περιψέρειας σε έντεκα

(11)ι την ψηψιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση του συνόλου των εγγράψων από και προς το ΝΣΚ και άλλες
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πισρεμψΞκείς ρυθιάσεις, εξοικσνομούναι σημαντ·ικά ποσά, που έγουν νο: κάνουν με λειτουργικά έξοδα Γραψείων

σην Ακικ, και στην πεοιώέεια. μ.ε δαπάνες για αμοιβές δικπγόρων και δικηγορικών εταιριών, μεταψράσεις,

επιδόσεις, αναλώσιμα κ.λπ.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΣΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑ Ν ΕΙΔ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΔΝΤΑΓΩΧΙΣΜΟΣ

Αναγνωριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΦΥΣΙΚΟ,ΚΟΙΝΩΧΙΑ&
Ι :ιτκοκ.ι

ΚΟΙΧΩΕΙΚΕΣ
πο.ιτιΣτΙκο

ΟΜΑΔΕΣ
ΠΕΡΊΒ.ί\ΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντ ιστό Θ μ ισης
κιι’δινων

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΙΝ ΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

:ν.ο

ιλιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

προκυπτουν κινδυ ι σο την εψαρμο η των ποοε νοενν ρυθμισεών
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Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν προβλέπεται.

Ε. Έκθεση διαβσύλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους

συναρμόδιους Υπουργούς

Συνεργασία με άλλα

υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με

κοινωνικούς 4σρείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Π
Διεθνής διαβούλευση
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Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμας

(ηλεκτρονική επισύναψη της έκϋεσης)

Αριθμός

συ μμετασχόντων

Επί των γενικών Σχόλια που υιοθετήθηκαν

αρχών (κεπίτης

αρχής))) της
αξιολογού μενης

_________________________ __________________________________

ρύθμισης

Σχόλια που δεν

υιοθετήθηκαν

(συ μπεριλαμβανομένης

επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
45

ουμμετασχοντων

ΑΡΘΡΟ 37 ΟΡΙΟ ΗΑΙΚΙΑΣ

ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

‘Εγινε δεκτή η Πρόταση να
Σχολιαπου υιοθετηθηκαν

τιαραμεινειτο ανωτατο οριο

ηλικίας για την εισαγωγή στο ΝΣΚ

στην ηλικία των 40.

Δεν έγινε δεκτή η Πρόταση να

Σχόλια που δεν απαλειψθεί. στο άρθρο 8 η

Επίτων άρθρων
υιοθετήθηκαν , πρόβλεψη για απάντηση στα

τ
(συμπεριλαμβανομενης ερωτηματα της διοικησης εντος

αξιολογούμενης
επαρκούς αιτιολόγησης) τριμήνου, διότι θεωρείται επαρκής

ρύθμισης
χρονος προετοιμασιας και

συνεργασιας με την ερωτωσα

υπηρεσία προκειμένου το ΝΣΚ να

ασκήσει σε χρόνο επίκαιρο το

γνωμοδοτικό του έργο, χωρίς

αντίστοιχες εκπτώσεις στην

ποιότητα αυτού.

Δεν έγινε δεκτή η Πρόταση να

απαλειψθεί στο άρθρο 9 η
πρόβλεψη μη καταχώρηοης της

μειοψηψίας σε πρακτικά και

γνωμοδοτήσεις, οε πολύ ειδικές

περιπτώσεις, για λόγους

174



υιτέρτερου δημοσίου
συμιέροντος. Και τούτο διότι
κρίθηκε ότι η ρύθμιση, ατην οποία
προβλέπεται η σύνταξη χωριστού
πρακτικού όπου καταχωρίζονταιτα
ονόματα των μειοιηψούντων καιη
γνώμη τους, τηρεί τη χρυσή
ισορροπία μεταξύ της προστασίας
του δημοσίου συμψέροντος και
του σεβασμού της επιστημονικής
γνώμης όσων μειοψηψούν.

Δεν έγινε δεκτή η πρόταση
διαγραψής σειράς διατάξεων που
αψορούν σε ηλεκτρονικές εντολές
για τον χειρισμό υποθέοεων και σε
ηλεκτρονική διαβίβαση εγγράψων
που αψορούν στην υπηρεσιακή
κατάσταση των λειτουργών του
ΝΣΚ και τη διατήρηση (ή
επαναψορά) του συστήματος
αποστολής εντολών, δικογράψων,
αποψάσεων, σε έγχαρτη μορψή, με
συστημένη αλληλογραψία ή
δικαστικούς επιμελητές ή
διοικητικούς υπαλλήλους. Και
τούτο διότι είναι απόλυτα
ασύμβατη με την ψηψιακή
μεταρρύθμιση, που προωθείται,
ως κορυψαία επιλογή του
επιτελικού Κράτους, σε όλο τον
δημόσιο τομέα, τα δικαστήρια και
το ΝΣΚ.

Για τους ίδιους παραπάνω λόγους
δεν έγινε δεκτή η πρόταση
τροποποίησης των διατάξεων που
προβλέπουν συνεδρίαση των
συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ και
με τηλεδιάσκεψη.

Δεν έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις
σχετικά με τη δημιουργία
θεματικών σχηματισμών (άρθρο
16) και σταδιακή συγχώνευση
δικαστικών γραψείων (άρθρο 21).
Και τα δυο αποτελούν βασικούς
πυλώνες της μεταρρύθμισης στο
ΝΣΚ, προκειμένου αυτό να
εκσυγχρονίσει, να απλουστεύσει
και να καταστήσει αποδοτικότερη
τη λειτουργία του, ενώ με τις
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εξουσιοδοτικές και μεταβατικές
διατάξεις έχει εξασφαλιστεί η
ομαλή και ελεγχόμενη μετάβαση
στις νέες λειτουργίες χωρίς βλάβη
στα συμψέροντατου δημοσίου.

Δεν έγινε δεκτή η πρόταση
δημιουργίας ενδιάμεσου βαθμού
«Παρέδρου Α’», αντίστοιχη με
αυτή του Προέδρου Εψετών και
αποχώρηση στο 67 αντί στα 6 έτη
αψού κάτι τέτοιο, χωρίς γενναία
αύξηση οργανικών Θέσεων στον

βαθμό των Παρέδρων, Θα
προκαλέσει καθυστέρηση στην
εξέλιξη της επετηρίδας (που ήδη
είναι Ιδιαίτερα αργή) για δυο
τουλάχιστον έτη.

Δεν έγινε δεκτή σειρά
παρατηρήσεων σχετικά με τα
προσόντα διορισμού του κύριου
προσωπικού του ΝΣΚ αλλά και το
κατώτατο όριο ηλικίας, διότι
κρίθηκε ότι οι προτεινόμενες στο

σχέδιο νόμου διατάξεις είναι
σχεδιαομένες και καλύπτουν τις
ιδιαίτερες ανάγκες που έχειτο ΝΣΚ.
Δεν έγινε δεκτή σειρά
παρατηρήσεων που αψορούσαν
στην περικοπή μισθού (άρθρο 60
παρ. 3) ως διοικητική ποινή, αλλά
και στις διατάξεις πειθαρχικού
δικαίου, αψού η τυχόν
αυστηρότερη, σε σχέση με τους
δημόσιους υπαλλήλους
αντιμετώπιση των λειτουργών του
ΝΣΚ συνδέεται με τις αυξημένες Ι

απαιτήσεις που προκαλεί η Θέση
τους ως ανώτατων δημόσιων

λειτουργών, με ιδιαίτερο
εργασιακό και μισθολογικό

καθεστώς.
Τέλος, για τον ίδιο παραπάνω λόγο
δεν έγιναν δεκτές παρατηρήσεις
που αψορούσαν στον τρόπο και
στα κριτήρια αξιολόγησης των
λειτουργών του ΝΣΚ.

Άρθρο 61: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε, διότι το
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τιροβαλλόμενο πρόβλημα κρίνεται
ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις
προτεινόμενες διατάξεις.

Άρθρο 65: Σχόλια 2 ομοίου
περιεχομένου. Δεν υιοθετήθηκε,
διότι η σύγκριοη μεταξύ των υπό
προαγωγή λειτουργών αποτελεί
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού
συμβουλίου και αναψέρεται στα
κατά νόμον αξιολογούμενα
προσόντα.

Άρθρο 68: Σχόλια 2. Δεν
υιοθετήθηκαν ως ουσιαστικώς μη
σημαντικά.
Άρθρο 78: Σχόλια 2. 0
προβληματισμός που τίθεται με το
πρώτο σχόλιο αντιμετωπίζεται με
τη ρύθμιση της εν λόγω διάταξης,
το δε δεύτερο δεν υιοθετήθηκε
λόγω του ότι η πρόβλεψη της
διάταξης επί του σχολιαζόμενου
θέματος κρίνεται ως περισσότερο
ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της
επιθεώρησης.

Άρθρο 79: Σχόλια 2. Δεν
υιοθετήθηκαν , διότι κρίθηκε ότι,
όσο αψορά το πρώτο σχόλιο, οι
δεξιότητες στον χειρισμό και τη
χρήση των ηλεκτρονικών μέσων εκ
μέρους των επιθεωρούμενων είναι
βασικής σημασίας, ενόψει του
ψηψιακού μετασχηματισμού του
Ν.Σ.Κ., όσο δε αψορά το δεύτερο
σχόλιο, ο προβλεπόμενος τρόπος
επιθεώρησης των Παρέδρων και
του Γραμματέα του Ν.Σ.Κ. που
υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. είναι
συμβατός με τα εκεί ασκούμενα
καθήκοντα και μπορεί να βασίζεται Ι

στην εξέταση ομοειδών στοιχείων
με εκείνα των λοιπών
επ ιθ εω ρ ή σε ων.

Άρθρο 80: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε ως μη ιδιαίτερης
σημασίας.
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Άρθρο 82: Σχόλια 3. Υιοθετήθηκαν
η απάλειψη του πειθαρχικού
τιαραπτώματος της σσβαρής
απείθειας. Δεν υιοθετήθηκε το
σύστημα της εξαντλητικής
ατιαρίθμησης, το οποίο δεν
υψίσταται ούτε στον ΥΚ.

Άρθρο 83: Σχόλια 1. Δεν
υιοθετήθηκε η ιταραγραψή των
συγκεκριμένων ιτειθαρχικών
παραπτωμάτων στην πενταετία,
λόγω της σοβαρότητάς τους

Άρθρο 84: Σχόλια 5. Υιοθετήθηκε η
μείωση του επιβλητέας διοικητικής
κύρωσης, ως ιτειθαρχικής ποινής
από ΙθΟ.ΟΟΟ σε 5θ.ΟΟΟ ευρώ. Δεν
υιοθετήθηκαν τα λοιπά σχόλια περί
μείωσης των προβλεπόμενων
πειθαρχικών ποινών για
συγκεκριμένα πειθαρχικά
παραπτώματα, λόγω της
σοβαρότητάς τους και της
ιδιαίτερης απαξίας τους για μέλη
του Ν,Σ.Κ.

Άρθρο 85: Σχόλιο 1. Δεν

υιοθετήθηκε η απάλειψη της

πρόβλεψης διοικητικής χρηματικής

κύρωσης ως πειθαρχικής ποινής

για τους λόγους που εκτίθενται στο
προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 88: Σχόλιο 1. Δεν

υιοθετήθηκε, διότι Κρίθηκε ότι δεν

συντρέχει αποχρών ουσιαστικός ή
νομικός λόγος μη συμμετοχής στο
δευτεροβάθμιο πειθαρχικό
συμβούλιο των μελών του
πρωτοβαθμίου.

Άρθρο 89: Σχόλια 3. Δεν

υιοθετήθηκαν, διότι η επίδοση
ηλεκτρονικά των εγγράψων της
ττειθαρχικής διαδικασίας
εντάσσεται στον ψηψιακό
εκσυγχρονισμό του Ν.Σ.Κ..

Άρθρο 92: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε η απάλειψη της ΕΔΕ

για διερεύνηση τυχόν διάπραξης
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πειθαρχικών παραπτωμάτων εκ
μέρους μελών του Ν.Σ.Κ. , διότι
αποτελεί χρήσιμη διοικητική
διαδικασία για την αξιολόγηση της
κίνησης η μη πειθαρχικής
διαδικασίας.

Άρθρο 94: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε για τον λόγο που
παρατίθεται στο άρθρο 89.

Άρθρο 95: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε για τον λόγο που
παρατίθεται στο άρθρο 89.

Άρθρο 97: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε για τον λόγο που
παρατίθεται στο άρθρο 89.

Άρθρο 99: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε για τον λόγο που
παρατίθεται στο άρθρο 89.

Άρθρο 101: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε διότι κρίθηκε ότι δεν
συντρέχει ο επικαλούμενος
νομικός λόγος.

Άρθρο 102: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε, διότι κρίθηκε ότι δεν
συντρέχει συσιαοτικός λόγος.

Άρθρο 103: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε, διότι κρίθηκε ότι η
υπηρεσιακή ανεπάρκεια ως λόγος
οριστικής παύσης είναι διακριτός
και δεν συνάπτεται με τη διάπραξη
ττειθαρχικού ιταραπτώματος.

Άρθρο 105: Σχόλια 2. Δεν
υιοθετήθηκε η θέσπιση
ενδιάμεσου βαθμού μεταξύ
Παρέδρου Ν.Σ.Κ. και Νομικού
Συμβούλου, διότι κρίθηκε ότι δεν
συμβάλλει λειτουργικά στην
εξυπηρέτηση του έργου του Ν.Σ.Κ..

Άρθρο 110: Σχόλιο 1. Δεν
υιοθετήθηκε για ουσιαστικούς
λόγους, που αψορσύν στη
διάρθρωση των κατηγοριών του
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διοικητικού προσωπικού του
Ν.Σ.Κ..

Άρθρο 122: Σχόλια 2. Δεν
υιοθετήθηκαν, διότι κρίθηκε ότι

δεν συντρέχει ο νομικός λόγος που

παρατίθενται στα σχόλια.

Άρθρο 123: Σχόλια 23, ιταρομοίου
περιεχομένου. Δεν υιοθετήθηκαν,

διότι προκρίθηκε η πρόβλεψη

διεξαγωγής διαγωνισμού

πρόσληψης λειτουργών του Ν.Σ.Κ.

ανά διετία σε πάγια βάση και

περαιτέρω ότι η διεξαγωγή νέου
διαγωνισμού θα παράσχει
ευκαιρία καισε νέους υποψηψίους

να διεκδικήσουν Θέση λειτουργού

του Ν.Σ.Κ., δοθέντος ότι ο
προηγούμενος διαγωνισμός είχε

διεξαχθείτο έτος 2019.

Σ·’Εκί3εσ νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 38 παρ. 2 και 5

Άρθρο 90 παρ. 5

Άρθρο 100 Α

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπερι.λαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
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Ί1
Οδηγία

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποΦάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π
Απόψαση

Π

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστή ρ ιο
(αναψέρατε)

Π

ΓΙ
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

ΓΙ
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π

Ζ Πίνακας τρσποιτοισύενωνή ονσύμενων &ατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο’ούμενη ς ρύμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν

επέρχεται τροποποίηση ισχυσυσών

διατάξεων.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύι9μισης

που προ8λέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Ν. 3086/2002 (Α 324)

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος

καταργούνται:

α) Ον. 3086/2002 (Α 324), μετην επιψύλαξη

της παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020

(Α’ 148)

β) το ττδ. 238/2003 (Α 214),

γ) το άρθρο 13 του ν. 3790/2009 (Α

οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

και κατάσταση των Λειτουργών και των

Υπαλλήλων του.

ΜΕΡΟΣ ποτο

Άλλαευρωπαϊκάή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

143), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
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δ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

αντίθετη ή που ρυθμίζει με διαψορετικό

τρόπο Θέματα που ρυθμίζονται με Το νόμο Άρθρο Ι

αυτό.

Το Νομικό Συμβούλιο Του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και

υτιάγεται απευθείας οτον Υπουργό Οικονομίας

και Οικονομικών.

ΆρΘρο 2 Αρμοδιότητες

Ι. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους (Ν.Σ,Κ.) ανήκει η νομική υποοτήριξη

του Κράτους.

Στην υποοτήριξη αυτή περιλαμβάνονται, ιδίως:

α) η δικαοτική υτιοατήριξη και εκπροοώτιηαη

του Δημοοίου,

β) η έκδοαη γνωμοδοτήσεων οε ερωτήματα της

Διοίκηοης,
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γ) η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του

Δημοσίου,

δ) ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του

Δημοσίου,

ε) η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαψορών

του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός

διαιτητών του.

στ) η νομική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την

κατάρτιση των συμβάσεων,

ζ) η νομική υποστήριξη της Διυπουργικής

Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και

Αποκρατικοποιήσεων, Ιδίως σε Θέματα που

αψορούν στη διαδικασία και τους όρους

διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων,

η) η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά

την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών

πράξεων,

θ) η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς

για λήψη νομοθετικών μέτρων αναγκαίων για την

προάσπιση του δημόσιου συμψέροντος και ι) η

εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔ.Α,) και της

Επιτροπής :ων Υπουργών του Συμβουλίου της

Ευρώπης.

2. α. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι

αποκλειστικά αρμόδιο για το χειρισμό ενώπιον

των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης των

υποθέσεων: α) αρμοδιότητας του Υπουργείου

Οικονομικών και των εποιττευόμενων από αυτό

ψορέων, β) ορμοδιότητας του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και των

εποπτευόμενων από αυτό ψορέων,

συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων

που περιλαμβάνονται στην παρ. 10 του άρθρου

14 του ν. 2227/1994 (Α 129) και στην παρ. 2 του

άρθρου 17 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, γ)

αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Δια ψάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ό)

αρμοδιότητος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ε)

αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, τις οποίες

έχουν χειρισθεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων,

ενώπιον του ΕΔΔ.Α. και των άλλων οργάνων του

Συμβουλίου της Ευρώπης, στ) υποθέσεις που
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που του ανατίθενται από Τον Υπουργό

Εξωτερικών.

β. Με κοινή απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών και Του καθ’ ύλην αρμοδίου
Υπουργού ανατίθενται και άλλες κατηγορίες

υποθέσεων στην αποκλειστική αρμοδιότητα του

ΝΣ.Κ..

Το Νομικό Συμβούλιο ασκεί τις ανωτέρω

αρμοδιότητες με την Ολομέλεια, τακτική και

πλήρη, τα Τμήμα Τα, τους καθ’ ύλην

Σχηματιομούς που συνιστώνται με απόψαση του

Προέδρου στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη
οργανική μονάδατου Ν.ΣΚ., τα ραψεία Νομικών

Συμβούλων και τα Δικαστικά Γραψεία».

Άρθρο 3 Ετήσια έκθεση

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συντάσσει

ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και

κατατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους.

Στην έκθεση αυτή γίνεται καταγραψή και

αποτίμηση του έργου του Ν.Σ.Κ. του

προηγούμενου έτους. Στην έκθεση

περιλαμβάνονται Παρατηρήσεις και εισήγηση για
τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες νια την

αντιμετώπιση των προβλημάτων που

εντοπίζονται, με ειδικότερη αναψορά στην

έκβαση των υποθέσεων της ακυρωτικής

διαδικασίας, την επισήμανση των αιτίων

ακύ ρωσης κανονιστικών ή ατομικών πράξεων της

Διοίκησης.

Άρθρο 4 Βασική διάρθρωση

Οι εργασίες του Ν.Σ.Κ. διεξάγονται από: α) την

Κεντρική Υπηρεσία, β) τα Γραψεία Νομικών

Συμβούλων, γ) τα Ειδικά Γραψεία Νομικών

Συμβούλων, δ) τα Δικαστικά Γραψεία, ε) τους

δικηγόρους του Δημοσίου, όπου δεν λειτουργούν

Γραψεία Νομικών Συμβούλων ή Δικαστικά

Γραψεία και στ) τους δικηγόρους αλλοδαπής.

Άρθρο 5 Συγκρότηση του Ν.Σ.Κ. ως συλλογικού

οργάνου

Ι. Το Ν.Σ.Κ., ως συλλογικό όργανο, λειτουργεί σε
Ολομέλεια, πλήρη και τακτική, Τμήματα και

Τριμελείς Επιτροπές.
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2. Η Πλήρης Ολομέλεια αποτελείται από τον

Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους καιτους Νομικούς

Συμβούλους του Κράτους και συνεδριάζει

νομίμως όταν παρίστανται περισσότερα από τα

Ι μισά μέλη της, εκτός αν ορίζεται διαιορετικά.

Εισηγητής ορίζεται μέλος της ή Πάρεδρος. Η

Τακτική Ολομέλεια αποτελείται από τις

συνθέσεις Α και Β. Με απόοση του Προέδρου,

καθορίζονται, κατά την έναρη κάθε δικαστικού

έτους, Τα Τμήματα που συμμετέχουν σε καθεμία

από τις συνθέσεις της Τακτικής Ολομέλειος. Οι

υποθέσεις εισάγονται προς συζήτηση στη

σύνθεση της Τακτικής Ολομέλειας στην οποία

συμμετέχουν το μέλη του Τμήματος που ζήτησε

την παραπομπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η

υπόθεση εισάγεται στη σύνθεση εκείνη στην

οποία συμμετέχει το Γραψείο Νομικού

Συμβούλου στο οποίο υπεβλήθη το ερώτημα.

Εισηγητής ορίζεται μέλος της ή Πάρεδρος. Η

Τακτική Ολομέλειο συνεδριάζει νομίμως με

παρουσία των δύο τρίτων (τουλάχιστον) των

μελών της. Στην Ολομέλεια, πλήρη ή τακτική,

προεδρεύει σ Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και ον δεν

υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο σρχαιότερος

από τους Αντιπροέδρους που παρίοτανται.

3.

4. Ο αριθμός και η συγκρότηση των Τμημάτων

ορίζεταιγια κάθε δικαστικό έτος με απόφαση του

Προέδρου του Ν.Σ.Κ.. Τα Τμήματα συνεδριάζουν

νομίμως αν παρίσταται το μισό πλέον ενός των

μελών του, που συμμετέχουν οε αυτά. Στα

Τμήματα προεδρεύει Αντιπρόεδρος και ον δεν

υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρχαιότερσς

Νομικός Σύμβουλος από αυτούς που

παρίστονται. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. μπορεί να

προεδρεύει σε οποιοδήποτε Τμήμα. Εισηγητής

ορίζεται μέλος του ή Πάρεδρος.

5·

6. Στην Ολομέλεια, πλήρη και τακτική, και τα

Τμήματα του Ν.Σ.Κ. επιτρέπεται να συμμετέχουν

έως τρεις Πάρεδροι με γνώμη χωρίς ψήψο. Με

απόψαοη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. ορίζεται για

το σκοπό αυτόν, ονά τρίμηνο, υπηρεσία

Παρέδρων, τριών ως τακτικών και τριών ως

αναπληρωματικών. Στις συνεδριάσεις μπορεί,

επίσης, να παρίστανται λειτουργοί του Ν.Σ.Κ., σι

οποίοι έχουν συμμετάσχει στο χειρισμό των

υποθέσεων που συζητούνται. Στην Ολομέλεια

και Τα Τμήματα, χρέη γραμματέα, όταν τούτο

είναι αναγκαίο, ασκεί Δικαστικός Πληρεξούσιος

Α που ορίζεται από τον Πρόεδρο.»

7.

8. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., στα

ΓραΦεία Νομικών Συμβούλων και οτα Ειδικά

ΓραΦείο Νομικών Συμβούλων λειτουργεί
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9. Τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται αάό
έναν Αντιπρόεδρο ή έναν Νομικό Σύμβουλο, τον

εισηγητή της υπόθεσης και από ένα άλλο μέλος

του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στην υπηρεσιακή αυτή
μονάδα. Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται και στα
Δικαστικά Γραιξεία στα οποία υπηρετούν

τουλάχιστον τρία μέλη του Ν.Σ.Κ., από τα οποία

Το ένα τουλάχιοτον είναι Πάρεδρος, ο οποίος και

συμμετέχει υποχρεωτικά σ’ αυτήν. ‘Ολα τα μέλη

των Επιτροπών έχουν δικαίωμα ψήΦου. Στην

Τριμελή Επιτροπή προεδρεύει ο ανώτερος κατά

βαθμό και επί ομοισβάθμων μελών σ

αρχαιότερος.

Αρθρο & Αρμοδιότητες Επιτροπών, Τμημάτων και

Ολομέλειας

«1. Οι Τριμελείς Επιτροπές γνωμοδοτούν νια: α)

τη συμβιβαοτική επίλυση διαψορών ή
αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, τη

μη άσκηση αγωγών ή άλλων ένδικων

βοηθημάτων από το Δημόσιο, την παραίτηση

από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, που

ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή
άλλων ένδικων βοηθημάτων που ασκήθηκαν

κατάτου Δημοσίου, εψόσον η υπόθεση υπάγεται

γενικά στην καθ· ύλην, αρμοδιότητα του

Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς Πρωτοδικείσυ

και του Μσνομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Το αυτό Ισχύει και για υποθέσεις, που υπάγονται

στην καθ· ύλην αρμοδιότητα και κάθε άλλου

δικαστηρίου, εψόσον το αντικείμενο της

διαψοράς, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της ως

ιδιωτικής ή διοικητικής, δεν υπερβαίνει το ποσό

της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς

Πρωτοδικείου, β) τη μη άσκηση ένδικων μέσων

κατά δικαστικών αποψάσεων, που έχουν

εκδοθεί, και την παραίτηση από ένδικα μέσα,

που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το

αντικείμενο ή το ποσό της διαψοράς, γ) τη μη
άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης

δανειστών, εψόσον η διαψορά μεταξύ του ποσού

των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δημοσίου ή
του συνολικού εκπλειστηριάσματος αψενός και

του ποσού της κατάταξης του Δημοσίου

αψετέρου υπερβαίνει το ποσό των εξήντα

χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Κατ’ εξαίρεση, σι Τριμελείς Επιτροπές

αποψαίνονται με σχετική Πράξη, που

χρονολογείται και υπογράψεται από τα μέλη που
τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η
διαδικασία εισήγησης και πρακτικού στις εξής
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περιπτώσεις: αα) για τη μη άσκηση ένδικων

μέσων κατά αποφάσεων των τακτικών

διοικητικών δικαστηρίω\ι, εφόσον δεν μπορεί να

ασκηθεί παραδεκτά, λόγω του ποσού της

διαφοράς, έεση ή αίτηση αναίρεσης, και δεν

συντρέχουν λόγοι για την κατ’ εεαίρεση άσκησή

τους, ββ) για τη μη άσκηση ένδικων μέσων επί

Φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων και

υποθέσεων εκτέλεσης (κοινής και διοικητικής),

γγ) για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά

αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον Το

αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το

συνολικό ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)

ευρώ κατά κεφάλαιο, ανά διάδικο γενικά ή ανά

δανειολήπτη στις περιπτώσεις απσψάσεων που

εκδόθηκαν επί αγωγών που ερείδαντοι στις

διατάξεις Των άρθρων Ι και 11 του ν. 2322/1995

(Α 143) και των υπουργικών αποφάσεων που

εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, δδ) γιατη

μη άσκηση ανακσπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι

οποίες υποβάλλονται συνεπεία κατοσχέσεων,

που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ μέρους Των

Φορολογικών και τελωνειακών αρχών, εε) για τη

μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης

δανειστών, εΦόσον η διαφορά μεταξύ ταν ποσού

των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δημοσίου ή
του συνολικού εκπλειστηριάσματας αφενός και

του ποσού της κατάταξης ταυ Δημσσίου

αφετέρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα

χιλιάδων (60.000) ευρώ, στστ) γιατην εισαγωγή ή
μη στο ακροατήριο υποθέοεων για τις οποίες

έχαυν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβαύλια,

σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 34Α και

348 του π.δ. 18/1989 (Α 8), του άρθρου 126Α ταυ

Κώδικα Δισικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, (Α

97)] και της παρ. 3 του άρθρου 108Α του π.δ.

1225/1981 (Α 304), ζζ) για τη μη άσκηση ένδικων

μέσων για υποθέσεις της παρ. 3 του άρθρσυ ότου

ν. 2664/1998 (Α 275), στις περιπτώσεις αρχικών

εγγραψών με την ένδειξη ιιαγνώστουιδιοκτήτη>ι,

στις οποίες το Δημόσιο, όπως προκύπτει από

έγγραφα όλων των αρμόδιων υπηρεσιών ταν, δεν

προβάλλει, ούτε επιφυλάσσεται να προβάλλει

δικαιώματα Επί του ακινήτου. Σε όλες τις

ανωτέρω περιπτώσεις, η Πράξη συντάσσεται

ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή

της υπόθεσης, περιέχει συνοπτική αιτιολογία που

αναφέρεται στα έγγραφα του ψακέλσυ και το

περιεχόμενό τους και δεν υπόκειται σε θεώρηση

ή έγκριση.

Με Πράξη, που εκδίδεται μετην ίδια διαδικασία,

οι Τριμελείς Επιτραπές παραπέμπουν στο οικείο

Τμήμα οποιαδήποτε υπόθεση της αρμοδιότητάς

τους, αν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη

Λ
ς))

188



σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες δημοσιονομικές

επιπτώσεις. Με την εξαίρεση των υποθέσεων του

τελευταίου εδαψίου της Παρ. ό του άρθρου 20

του ν. 3086/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο

46 του ν. 4569/2018 (Α 179), για τη μη άσκηση

ένδικων βοηθημάτων ή μέσων σε υποθέσεις του

ν. 3869/2010 )Α’ 130) τίθεται απλή

επισημειωματική πράξη στον ψάκελσ της

υπόθεσης που υπογράψεται από τον χειριστή της

υπόθεσης και τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου

ϊραψείσυ Ν.Σ.Κ.

Με απόψαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα

από γνώμη της Ολομέλειας, μπορεί: α) να

παραπέμπονται στις Τριμελείς Επιτροπές

υποθέσεις, μολονότι το αντικείμενο της

διαψοράς δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά τους,

εψόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όμοιες κατά τσ

πραγματικό και νομικό μέρος, τα ανακύπτοντα

ζητήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από την

Ολομέλεια και κρίνεται ότι παρέλκει η εισαγωγή

τους σε Τμήμα ή στην Ολομέλεια,

β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων επίτων

οποίων οι Τριμελείς Επιτροπές αποψαίνονται με

Πράξη, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία

εισήγησης και πρακτικού, και

γ) να ορίζεται ότι για τη μη άσκηση ή την

αποδοχή αγωγών ή ένδικων βοηθημάτων ή τη μη

άσκηση ενδίκου μέσου, σε υποθέσεις με

ανώτατο όριο την υλική αρμοδιότητα

Ειρηνοδικείου ή που τα νομικά τους ζητήματα

έχουν κριθεί με αποψάσεις ανωτάτων

δικαστηρίων ή την παραίτηση από ένδικο μέσο

που ασκήθηκε αποκλειστικά για διαψύλαξη της

προθεσμίας, τίθεται επισημειωματική πράξη

στον ψάκελο της υπόθεσης που υπογράψεται

από τον χειριστή της υπόθεσης και τον

Προϊστάμενο του αντίστοιχου Γραψείου Ν.Σ.Κ.

Η Τριμελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας

του Ν.Σ.Κ. αποψαίνεται σε θέματα αρμοδιότητάς

της για υποθέσεις επαρχιών, στις οποίες δεν

λειτουργούν Δικαστικά Γραψεία ή αν στα

Δικαστικά Γραψεία που λειτουργούν δεν είναι

δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις

Γραψείων Νομικών Συμβούλων ή Ειδικών

Γραψείων Νομικών Συμβούλων στα οποία δεν

είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του

αριθμού των μελών του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε

αυτά. Με απόψαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,

καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η

διαδικασία άσκησης των παραπάνω

αρμοδιοτήτων. Με όμοια απόψαση σι παραπάνω
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υποθέσεις μπορούν να ανατίθενται στην

αρμοδιότητα της Τριμελούς Επιτροπής του

Γραψείου Νομικού Συμβούλου του καθ’ ύλη

αρμόδιου Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ ή Ανεξάρτητης

Αρχής, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται

από το Ν.Σ.Κ και να καθορίζονται τα ειδικότερα

Θέματα και οι λεπτομέρειες για την άσκηση της

αρμοδιότητας αυτής.».

2. Τα Τμήματα γνωμοδοτούν: α) Σε υποθέσεις,

που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των

Επιτροπών ή παραπέμπονται ο’ αυτά από

Επιτροπή λόγω της οπουδαιότητάς τους. β) Γιατο

παραδεκτό των αναιρέσεων και το παραδεκτό και

β άσιμο των λόγων αυτών, που ασκούνται από το

Δημόσιο, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές των οποίων η

νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ.). γ) Σε

ερωτήματα της Βουλής των Ελλήνων Πού

υπογράψονται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό

Γραμματέα της Βουλής, καθώς και σε ερωτήματα

της Διοίκησης, που υπογράψονται από τον

Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υψυπουργό και

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου εψόσον ο

τελευταίος είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος και

μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς του. Επίσης

οε ερωτήματα, που υπογράψονται από τον

Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο κατά

νόμο όργανο Διοίκησης Νομικού Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου ή Ανεξάρτητης Δισικητικής

Αρχής των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται

από το Ν.Σ.Κ., εψόσον αψορούν ζητήματα της

αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους με

γενικότερο ενδιαψέρον υπογράψονται μόνο από

τον εποπτεύοντα Υπουργό. ό) Για τα σχέδια

νόμου, διαταγμάτων ή κανονιστικών υπουργικών

αποψάσεων, που παραπέμπονται στο Ν.Σ.Κ. για

επεξεργασία.

«3. Η Πλήρης Ολομέλεια γνωμοδοτεί: α) Για την

υποβολή διαψορών του Δημοσίου σε διαιτησία

και την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά

των διαιτητικών αποψάσεων.

β) Για υποθέσεις, σι οποίες παραπέμπονται σε

αυτήν από τον Πρόεδρο, την Τακτική Ολομέλεια

και την Ολο μέλεια Διακοπών.

Η πλήρης Ολομέλεια, ως Διοικητική, εξετάζει

νομικά ζητήματα γενικού ενδιαψέροντος ή
μείζονος σημασίας, καθώς και ζητήματα σχετικά

με τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του
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Ν.Σ.Κ. και την υπηρεσιακή κατάσταση των

λειτουργών του. Συνέρχεται ύστερα από

πρόσκληση Του Προέδρου της ή όταν ζητηθεί

εγγράψως από το ένα τρίτο των μελών της. Σε

περίπτωση που δεν συγκληθεί μέσα οε δέκα

ημέρες απότον Πρόεδρο, εκείνοι που ζήτηοαντη

σύγκληση της μπορούν να ουγκαλέσουν την

Ολομέλεια, με πρόσκληση τους, που

γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της.

Η Τακτική Ολομέλεια, Α’ και Β Σύνθεση,

γνωμοδοτεί: α) Για υποθέσεις, οι οποίες

παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή το

Τμήμα. β) Σε ερωτήματα για τα οποία

προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία

δεν έγινε αποδεκτή από το αρμόδιο νια την

αποδοχή όργανο και ζητείται από αυτό η

παραπομπή στην Ολομέλεια. γ) Για τον ορισμό

διαιτητών του Δημοσίου και δ) Για κάθε

υπόθεση, για την οποία στην κείμενη νομοθεσία

προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του

Ν.Σ.Κ.

3 Α. Σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες οι οποίες

αψορούν συμβάσεις που καταρτίζονται με το

Δημόσιο ή με κρατικά νομικά Πρόσωπα δη μοσίου

ή ιδιωτικού δικαίου που συγκροτούνται και

λειτουργούν για την εξυπηρέτηση δημοσίου

συμψέροντος, διαιτητής εκ μέρους του

Ελληνικού Δημοσίου ή του κρατικού νομικού

προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

ορίζεται εν ενεργεία λειτουργός του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους. Σε εξαιρετικές

περιπτώσεις και με αυξημένη πλειοψηψία των

δύο τρίτων (2/3) των παριστάμενων μελών της

Ολομέλειας, διαιτητής ορίζεται επίτιμος

λειτουργός του Ν.Σ.Κ.. Πρόσωπο μη λειτουργός

του Ν.Σ.Κ. μπορεί να διοριστεί διαιτητής μόνον

εψόσον αυτό επιβάλλεται από τη ψύση της υπό

κρίση διαψοράς και προβλέπεται ρητά στη

σχετική ρήτρα διαιτησίας, η οποία Πρέπει, σε

αυτήν την περίπτωση, να προσυπογράψεται από

τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης

Διοίκησης μπορούν να απευθύνουν, για θέματα

της αρμοδιότητας τους τοπικού μόνο

ενδιαψέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές

μονάδες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

της έδρας τους. Ζητήματα γενικότερου

ενδιαψέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου

Υπουργείου, το οποίο ον κρίνει τούτο αναγκαίο

διατυπώνει σχετικό ερώτημα.
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5. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. μπορεί να Παραπέμπει

σε Τμήμα ή στην Ολομέλεια οποιαδήποτε

υπόθεση ή ερώτημα, έστω και αν έχει προηγηθεί

σ αυτά ατομική γνωμοδότηση. Επίσης, μπορεί

να εισάγει οποιαδήποτε υπόθεση ή ερώτημα

απευθείας στην Ολοιέλεια, καθώς και να

παραπέμψει σ’ συτήν οποιαδήποτε υπόθεση ή
νι’ωμοδότηση Τμήματος, όταν κρίνει ότι η λύση

που δόθηκε χρειάζεται επανεξέταοη, Στις

περιπτώσεις αυτές με την πράξη της παραπομπής

ορίζεται και σ εισηγητής.

6. Τα ερωτήματα της Διοίκησης πρέπει να

διαλαμβάνουν πλήρη εξιστόρηση των

τιραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και

προσδιορισμό των προβληματισμών της, για την

έννοια και το περιεχόμενο συγκεκριμένων

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, των οποίων

ζητείται η ερμηνεία από το Ν.Σ.Κ., προκειμένου

να τις εψαρμόοει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων

της. Ερωτή ματα μισθολογικού περιεχομένου

πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από

απόψεις του ΓΛ. Κ. (Δ/νσης Μισθολογίου), χωρίς

τις οποίες δεν μπορούν να εισαχθούν στα

αρμόδια Τμήματα ή Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ..

Γνωμοδστήσεις επί ερωτημάτων που αψορσύν

μισθολογικά ζητήματα γενικότερου

ενδιαψέροντος ή που μπορεί να έχουν ευρύτερες

δη μοσιονομικές συνέπειες, είναι υποχρεωτικές

για τη Διοίκηση μόνον εψόσον γίνουν ατιοδεκτές

και από τον Υπουργό Οικονομίας και

Οικονομικών. Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να

καθορίζονται ειδικές κατηγορίες υποθέσεων για

τις οποίες απαιτείται αποδοχή της γνωμοδότησης

και από αυτόν.

Λρθρο 7 Λειτουργίσ

1. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των

Τμημάτων και των Επιτροπών σι υποθέσεις καιτα

ερωτήματα Φέρονται για συζήτηση ύστερα από

έγγραΦη εισήγηση, η οποία διανέμεται στη μεν

Ολομέλεια τουλάχιστον έξι ημέρες, στα δε

Τμήμοτα τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη

συνεδρίασή τους, για ενημέρωση των μελών

τους. Η εισήγηση περιέχει υποχρεωτικά πλήρη

έκθεση του πραγματικού και νομικού μέρους της

υπόθεσης, με παράθεση του κειμένου των

διατάξεων, που πρέπει να εψαρμοστούν, της

ερμηνείας τους και της λύσης, που προτείνεται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για θέματα ή
υποθέσεις επείγουσας ψύσης μπορεί η

διαδικασία αυτή να μην τηρηθεί, ύστερα από

άδεια του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. ή του Προέδρου

192



του Τμήματος ή του προεδρεύοντα της

Επιτροπής. Οι εισηγήσεις που απευθύνονται

προς τον Πρόεδρο και τους Προέδρους των

Τμημάτων συνοδεύονται υποχρεωτικά από

αντίγραψα όλων των δικογράψων της υπόθεσης,

καθώς και όλων των κρίσιμων για τη διάγνωση

της διαψοράς λοιπών εγγράψων. Το ίδιο ισχύει

για τις εισηγήσεις και τα πρακτικά των Επιτροπών

των Γραψείων, που αποστέλλονται στον Πρόεδρο

του Ν.Σ.Κ. για έγκριση ή θεώρηση και για τις

εισηγήσεις προς την Επιτροπή της Κεντρικής

Υπηρεσίας από τα Γραψεία του Ν.Σ.Κ., στα οποία

δεν λειτουργεί τέτοια Επιτροπή.

2. Για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των

Τμημάτων συντάσσονται πρακτικά, αν

υποβληθεί σχετικό αίτημα από μέλος τους, τα

οποία υπογράψονται από εκείνον που

προεδρεύει και τον γραμματέα. Οι

γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας και των

Τμημάτων υπογράψονται από εκείνον που

προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης. Τα

πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και

εξώδικες υποθέσεις, των μεν Τριμελών

Επιτροπών υπογράψονται από αυτούς που

μετέχουν, της δε Ολομέλειας και Των Τμημάτων

από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της

υπόθεσης.))

3. Οι γνωμοδοτήσεις σε ερωτήματα και τα

πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και

εξώδικες υποθέσεις των Επιτροπών, των

Τμημάτων και της Ολομέλειας εκδίδονται με

πλειοψηψία των παρόντων μελών, που έχουν

ψήψο, οι οποίοι εκψέρουν τη γνώμη τους κατά

σειρά αρχαιότητας, αρχίζοντας από τον νεότερο.

Στα Τμήματα και στην Ολομέλεια σε περίπτωση

που διατυπωθούν περισσότερες από δύο

γνώμες, αυτοί που εκψράζουν την ασθενέστερη

οψείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις

επικρατέστερες. Εάν οι γνώμες που εκψράζονται

συγκεντρώνουν ίσο αριθμό ψήψων, γίνεται

ψηψοψορία, για να αποκλεισθεί μια από αυτές.

Αυτοί που εκψράζουν τη γνώμη που αποκλείεται

οψείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις

άλλες, μέχρι να σχηματισθεί πλειοψηψία. Αν

υπάρξει ισοψηψία, στις μεν συνεδριάσεις της

Ολομέλειας υπερισχύει η ψήψος του Προέδρου,

στις δε συνεδριάσεις των Τμημάτων η υπόθεση

παραπέμπεται στην Ολομέλεια. Στις

συνεδριάσεις των Επιτροπών, αν δεν

σχηματισθεί πλειοψηψία, η υπόθεση

παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα. Οι

γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά περιέχουν και τη

ννώυπ της μειοψηψίας με την αιτιολογία της.

ιωύ
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Επίσημο αντίγραψο κάθε γνωμοδότησης

αποστέλλεται στην αντίστοιχη υπηρεσία, που

εττιμελήθηκε γιατην υποβολή του ερωτήματος, η

οποία υποχρεούται να ενεργήσει για την

αποδοχή ή μη αυτής.

4. Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα

υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την

αποδοχή Τους με ετιοημειωματική πράξη από

ταν Πρόεδρο Της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό,

Το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο

όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή
από τον Γενικό Γραμματέα Περιψέρειας. Μετά

την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν

πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση

ήτο Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη

Διοικητική Αρχή.

«5. Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων οε δικαστικές

και εξώδικες υποθέσεις, καθώς και όσα

αναψέρονται σε περιοδικές παροχές,

ανεξαρτήτως ποσού, εγκρίνονται από τον

Υπουργό Οικονομικών.

Πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και

εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο,

ανά αιτούντα ή διάδικο, μέχρι ποσού εξήντα

χιλιάδων (60000) ευρώ, εγκρίνονται από τον

Πρόεδρο του Ν.Σ,Κ., εκτός εκείνων που αψορούν

υποθέσεις μείζονος σημασίας.

Με απόψοση του Υπουργού Οικονομικών,

ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,

το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

Με όμοια απόψαοη μπορεί να ανατίθεται στον

Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. η έγκριση τιρακτικών

συγκεκριμένης κατηγορίας υποθέσεων

ανεξαρτήτως ποσού. Με την εγκριτική απόΦαση

επιτρέπεται η τροποποίηση των πρακτικών μόνο

προς όφελος του Δημοσίου. Τα πρακτικά σε

υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας εγκρίνονται

από ταν αρμόδιο κατά περίπτωση Υπου ργό.

6. Τα πρακτικά, πριν από την έγκριση τους, δεν

δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε

τρίτου, ούτε χορηγείται αντίγραψο αυτών. Μετά

από την έγκριση τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο

και αναρτώνται στο διαδίκτυο όσα αψορούν

υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των

150000 ευρώ, καθώς και όσα αψαρούν

εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και δεν

προκύπτει ότι η οικονομική τους αξία είναι

μικρότερη των 150.000 ευρώ. Με κοινή απόψαση

Γί\Ι νπιΙι Ισ\/11\/ Πι ιπ,πι ((ΥΙ
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Διοικπτκήτ Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνηοης το ανωτέρω ποσό μπορεί να

αναπροσαρμόζεται.

Η Διοίκηση συμμορώώνεται υποχρεωτικά προς

το περιεχόμενο των πρακτικών που έχουν

εγκριθεί. Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε

δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις αποτελούν,

μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την

έγκριση τους, εκτελεοτούς τίτλους. Για τη

ουμμόρψωοη προς αυτά και την εκτέλεση τους

εψαρμόζονται αναλόγως σι διατάξεις των

άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 3068/2002 (Α’ 274).

Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαψίων

εψαρμόζονται και νια τις πράξεις των Τριμελών

Επιτροπών επί δικαστικών ατιοψάοεων που είναι

κατά νόμο ανέκκλητες και συγχρόνως

αμετάκλητες, Οι οποίες εκδίδονται σύμψωνα με

τα τρίτο εδάψιο της παραγράψου Ι του άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Δ]ΑΡΘΡΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 8 Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Ι. Ο Πρόεδρος του Ν.ΣΚ. : α) προίσταται του

Νομικού Συμβουλίου, είναι υπηρεσιακός και

ιτειθαρχικός προϊστάμενος του κυρίου και του

διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., κατευθύνει,

παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του και

μπορεί να ασκεί όλα τα καθήκοντα Αντιπροέδρου

ή Νομικού Συμβσύλου σε οποιαδήποτε

υπηρεσιακή μονάδα, β) προεδρεύει στην

Ολομέλεια, γ) υπογράψει τα ατιοδεικτικά των

κάθε είδους δικογράψων και δικαστικών

ατισψάσεων που επιδίδονται στο Δημόσιο,

καθώς και κάθε εγγράψου που αψορ.ά σε

υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, δ) τοποθετεί τα

μέλη του κυρίου ή διοικητικού προσωπικού στις

υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ., ρυθμίζει

θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των

Γραψείων Νομικών Συμβούλων, Δικαστικών

Γραψείων και της Κεντρικής Υπηρεσίας, ορίζει τα

καθήκοντα του προσωπικού, τα βιβλία που

τηρούνται από τα Γραψεία και κάθε άλλη σχετική

λεπτομέρεια και συγκροτεί Σχηματισμαύς σε

Γραψεία Νομικών Συμβούλων ή στην Κεντρική

Υπηρεσία για τσ χειρισμό υποθέσεων ορισμένου

αντικειμένου, ε) κατανέμει τις υποθέσεις οτα

Γραψεία των Νομικών Συμβούλων και τα
Λικιγπτικά Γπιώκίιτ γωπίι πικιππ ππό τον
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υλική Τοπική αρμοδιότητά τους και μπορεί να

χρεώνει ατομικά οποιαδήποτε υπόθεση σε

συγκεκριμένο μέλος του κυρίου προσωπικού, οτ)

παρέχει Τις εντολές γιο την άσκηση αγωγής και

κάθε άλλης επιθετικής δικαστικής πράξης ή
ενέργειας, καθώς και Τις σχετικές με αυτές

πληρεξουοιότητες, ενώπιον οποιουδήποτε

Δικαστηρίου ή αρχής της ημεδαπής ή της

αλλοδαπής, ζ) υπογράψει τα έγγραψα με τα

οποία αποστέλλονται για εκτέλεση αποψάοεις σε

βάρος του Δημοσίου στα Γραψείο, το οποία

χειρίσθηκαν τις υποθέσεις σε συνεργασία με τις

αρμόδιες υπηρεσίες και Παρέχει Τις

απαιτούμενες προς υπογραψή συμβολαίων και

πράξεων πληρεξουσιότητες, η) εγκρίνει τα Ι

πρακτικά γνωμοδοτήσεων ούμψωνο με την

παράγραψο 5 του προηγούμενου άρθρου και

θεωρεί τα Πρακτικά των Τριμελών Επιτροπών για

τα οποία προβλέπεται, σύμψωνα με την ίδια

παράγραψο, έγκριση του Υπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών, θ) εγκρίνει τη χορήγηση

αντιγράψων από τα έγγραψα, που ψυλάσσονται

στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού

Συμβουλίου ή προέρχονται από αυτό, ι)

παραγγέλλει την επιθεώρηση των γραΦείων και

των μελών του Ν.Σ.Κ., καθώς και των δικηγόρων

του Δημοσίου, ια) έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα,

ι που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή σε κάθε

άλλη διάταξη και γενικά ασκεί όλες τις

αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας,

υπσγράψοντας κάθε σχετικό έγγραψσ.

2. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. Είναι αντιπρόσωπος

(ΑΟΕΝΤ) της Ελληνικής Κυβέρνησης στο

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων και μπορεί να ορίσει ως

αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νομικό

Σύμβουλο. Με απόψοση του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται πάγια

μηνιαία αποζημίωση στον Πρόεδρο για τα

ττρόσθετα αυτά καθήκοντά του. Τα καθήκοντα

του Εκπροσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας

(Αεπ) Είναι τα εξής: α) ορίζει τουςεκτιροσώπους

της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του

Δικαστηρίου, β) αλληλογραψεί και συνεργάζεται

με το Δικαστήριο για γενικότερο ζητήματα που

ανακύπτουν ενώπιον αυτού και ιδίως

ενημερώνει τα Δικαστήριο για κάθε ζήτημαπου

αψορά την εθνική έννομη τάξη, εψόσον

ερωτηθεί, γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες

εθνικές υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες του

Συμβουλίου της Ευρώπης, γιο τον προσδιορισμό

των αναγκαίων μέτρων συμμόρψωσης (ατομικών

και γενικών) προς τις αποψάσεις του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
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(Ε.Δ.Δ.Α.) και παρακολουθεί την εξέλιξη των

σχετικών εθνικών διαδικασιών, 5) ενημερώνει

την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του

Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω της Μόνιμης

Ελληνικής Αντιπροσωπείας, για την πορεία

λήψης των γενικών και ειδικών μέτρων

ουμμόρψωσης προς τις αποψάοεις του Ε.Δ.Δ.Α.,

ε) ενημερώνει τις εθνικές Αρχές επί της

οημαντικής νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α., για την

καλύτερη εψαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) σε εθνικό

επίπεδο, στ) ετιιμελείται για την ενημέριυοη των

εθνικών Αρχών επί των διαψόρων ψηψισμάτων

(τελικών και προσωρινών) που υιοθετεί η

Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του

Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν παρακολουθεί τη

συμμόρψωση των κρατών-μελών στις αποψάσεις

του Ε.Δ.Δ.Α., ζ) ενημερώνει τις εθνικές Αρχές για

έγγραψα και μνημόνια της Υπηρεσίας Εκτέλεσης

Αποψάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. της Γραμματείας του

Συμβουλίου της Ευρώπης, με τα οποία τίθενται

γενικές αρχές ως προς την εκτέλεση των

αποψάσεων του Ε.Δ.Δ.Α., η) συμμετέχει σε

τακτική βάση στις σχετικές με την εκτέλεση των

αποψάσεων του Ε.ΔΔΑ. συνόδους της

Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων δισ μέλους

του Ν.Σ.Κ. που έχει διατεθεί στη Μόνιμη Ελληνική

Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, θ)

συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε με άλλο μέλος του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται

από αυτόν στην εθνική νομοπαρασκευαστική

διαδικασία, προς εναρμόνιση του εθνικού

δικαίου με εκείνο της Ε.Σ.ΔΑ. και ι) συνεργάζεται

με τους εκπροσώπους (Αεπϊ5) των άλλων

κρατών-μελών για κοινή αντιμετώπιση

ζητημάτων που αναψύονται είτε κατά τον

χειρισμό των υποθέσεων ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.

είτε κατά το στάδιο της εκτελέσεως των

αποψάσεων του δικαστηρίου αυτού,

3. 0 Πρόεδρος με πράξη του μπορεί να

εξουσιοδοτήσει: α) Νομικό Σύμβουλο, Πάρεδρο ή
Δικαστικό Πληρεξούσιο, που υπηρετεί στην

Κεντρική Υπηρεσία, νο υπογράψει τις εκθέσεις

επίδοσης δικογράψων, δικαστικών οποψάσεων

και γενικά εγγράψων προς το Δημόσιο, τις

καταστάσεις εκκαθάρισης αποδοχών του κυρίου

προσωπικού, τα έγγραψα που αναφέρονται στην

περίπτωση β’ της παρούσας και κάθε άλλο κατά

την κρίση του έγγραψο. β) Τον Γενικό Διευθυντή

ή Διευθυντή για να υπογράψουν τις καταστάσεις

εκκαθάριση ς αποδοχών, των οδοιπορικών

εξόδων και αποζημιώσεων για εκτός έδρας

κίνηση ή Κίνηση στην αλλοδαπή του κυρίου και

διοικητικού προσωπικού, τις πράξεις
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εκκαθάρισης αμοιβών και εξόδων δικηγόρων,

δικαστικών επιμελητών, πραγματογνωμόνων,

συμβολαιογράψων, μεταψραστών,

υποθηκουλάκων, τις εντολές είσπραξης και

πληρωμής δικαστικών δαπανών, τις πράξεις

εξόψλησης τιμολογίων εψημερίδων, τις κάθε

μορψής άδειες του διοικητικού προσωπικού και

κάθε άλλο κατά την κρίση του έγγραψο, γ) Τους

πρσΙσταμένους των Υπηρεσιακών Μονάδων του

Ν.Σ.Κ., που εδρεύουν εκτός Αθήνας, να

υπογράψουν τις καταστάσεις εκκαθάρισης των

αποδοχών, των οδοιτιορικών εξόδων και

αποζημιώσεων για εκτός έδρας κίνηση του

κυρίου και διοικητικού προσωπικού που

υπηρετεί σ’ αυτές.

4. Με απόψαση του Προέδρου μπορεί να

ανατίθεται η εποπτεία όλων ή μέρους των

υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας

σε Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, από αυτούς που

υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ..

Αρθρο 9 Κεντρική Υπηρεσία Ν.Σ.Κ.

Η Κεντρική Υπηρεσίατου Ν.Σ.Κ. συγκροτείται από

τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονόδες:

α) Γροψείο Προέδρου, β) Γρσμματεία, ν)

Σχη μοτισμοί Δικαστικών και Εξώδικων

Υποθέσεων, ό) Κέντρο Πληροψορικής, Μελετών

και Νομικών Εκδόσεων, ε) Γενική Διεύθυνση

Διοικητικής Υποστήριξης.

Αρθρο ΙΟ Γραψείο Προέδρου

Το Γροψείο Προέδρου διεκπεραιώνει την

αλληλογραψία, που απευθύνεται στον Πρόεδρο,

ρυθμίζει τις συνεργασίες και τις παραστάσεις του

Προέδρου, παρακολουθεί και ενημερώνει αυτόν

για κάθε δημοσίευιια του τύπου, που αψορά το

Ν.Σ.Κ. ή τις υποθέσεις που διεξάγονται από αυτό

και επιμελείται της πληροψόρηοης και

απάντησης σ’ αυτά, μεριμνά για την υπογραψή

κάθε πράξης ή εγγράψου και για την περαιτέρω

διεκπεραίωσή τους και τηρεί το πρωτόκολλσ

διαβαθμισμένων εγγράψων.

Άρθρο 11 Γραμματεία

Η Γραμματεία του Ν.Σ.Κ. υπάγεται ως μονάδα

απευθείας στον Πρόεδρο, διευθύνεται από
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Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο, που

ορίζεται με απόφαση του Προέδρου και

αποτελείται από τα Γραφεία: α) Σύνταξης και

Αρχείου Πρακτικώντου Ν.Σ.Κ., β) Διοίκησης καιγ)

Κυρίου Προσωπικού.

Με απόφαση του Προέδρου στη Γραμματεία

ορίζονται ως Γραμματέας και αναπληρωτής του

δικαστικοί πληρεξούσιοι με τετροετή

τουλάχιστον συνολική υπηρεσία. Ο Γραμματέας

τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Ολομέλειας

και των Τμημάτων, των Υπηρεσιακών και

Πειθαρχικών Συμβουλίων του κυρίου

προσωπικού και όπου αλλού προβλέπεται από

τις κείμενες διατάξεις.

Προϊστάμενοι των επιμέρους Γραφείων της

Γραμματείας, τοποθετούνται δισικητικοί

υπάλληλοι. Ο προϊστάμενος της Γραμματείας με

πράξη του μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον

Γραμματέα και τους προΙσταμένους των

Γραφείων της Γραμματείας γιο την υπογραφή

εγγράφων κατ εντολή του»

Άρθρο 12 Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδίκων

υ ποθέσε ων

1. Οι Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδίκων

υποθέσεων διακρίνονται: ο) Στους Σχηματιομούς

υποθέσεων ημεδαπής και β) Στον Σχηματισμό

υποθέσεων δικαιοδοσίας Δικαστηρίων

Ευ ρωπαίκής ‘Ενωσης, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων και Δικαστηρίων Αλλοδαπής.

2. Οι Σχηματισμσ[ Δικαστικών και Εξωδίκων

υποθέσεων ημεδαπής είναι: α) Σχηματισμός

διαφορών δικαιοδοσίας Διοικητικών

Δικαστηρίων. β) Σχη ματισμός διαφορών

δικαιοδοσίας Πολιτικών Δικαστηρίων. γ)

Σχηματισμός Φορολογικών και Τελωνειακών

υποθέσεων.

δ) Σχηματισμός Ποινικών υποθέσεων. ε)

Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Ελεγκτικού

Συνεδρίου. στ) Σχηματισμός

αποκρατικοποιήσεων.

3. Σε κάθε Σχηματισμό υπάγονται και οι εξώδικες

υποθέσεις, καθώς και οι υποθέσεις διαιτησίας,

αντίστοιχες κατά είδος και φύση των δικαστικών

υποθέσεων της αρμοδιότητάς Τους.
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3Α. α) Στην αρμοδιότητα του Σχηματισμού

Αποκρατικοποιήσεων ανήκει, ιδίως, η νομική

υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής

Αποκρατικοποιήσεων, προεχόντως, σε θέματα

που αψορσύν στη διαδικασία και Τους όρους

διενέργειας αποκρατικοποιήσεων από το

Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και κρατικά νομικά Πρόσωπα

ιδιωτικού &καίσυ, συ μπεριλαμβανομένου του

Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). β) Σχέδια νόμων

που αψορούν τις αποκρατικοποιήσεις και τους

ψορείς που τις διεκπεραιώνουν τίθενται, πριν την

υττσγραψή Τους, από τους αρμόδιους Υπουργούς,

υπόψη του Σχηματισμού προς νομοτεχνική

επεξεργασία. γ) Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη

του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., καθορίζεται η

διαδικασία, οι όροι και σι λεπτομέρειες

εψαρμογής των προηγούμενων περιπτώσεων.

4. Κάθε Σχηματισμός συγκροτείται από ένα ή
Περισσότερα Γραψεία, με βάση τον αριθμό, τη

ψύση και τη γενικότερη κατηγορία των

υποθέσεων που διακινούνται από τον

Σχηματισμό.

5. Με απόψαση του Προέδρου μπορεί να

ανατίθενται συγκεκριμένες υποθέσεις ή
κοτηγορίες υποθέσεων ενός σχηματισμού σε

άλλον.

6. Με απόψοση του Προέδρου, προιστάμενος

ενός ή περισσότερων Σχηματιομών μπορεί να

τοποθετείται Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος.

Προϊστάμενος των Γραψείων τοποθετείται

Δικαστικός Αντιπρόσωπος, που έχει τετραετή

συνολική υπηρεσία.

Άρθρο 12 Α Γραψείο Επιθεώρησης

1. Το Γραψείο Επιθεώρησης αποτελείται από

έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους, ως Προϊστάμενο, και από τρεις (3)

Νομικούς Συμβούλους, με Τους αναπληρωτές

τους, σι οποίοι ορίζονται με απόψαση του

Προέδρου με τριετή θητεία. Γ\Ιε απόψαση του

Προέδρου, τατακτικά μέλη του Γραψείου μπορεί,

κατά τη διάρκεια της θητείας Τους, να

απαλλαχθούν από κάθε άλλη υπηρεσία, εκτός

από τη συμμετοχή τους οτα Τμήματα και στην

Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ.. Για την Προεδρία Του

Γραψείου Επιθεώρησης, οι οργανικές θέσεις των

Αντιπροέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία

(1).
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2. Το Γραψείο Επιθεώρησης: α) καθορίζει

ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις

υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ. και τους

λειτουργούς του, β) παρακολουθεί, ελέγχει και

αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών μονάδωντου

Ν.Σ.Κ., Των λειτουργών του και των εξωτερικών

συνεργατών του Ν.Σ.Κ., γ) συγκεντρώνει στοιχεία

για τον αριθμό, το είδος και τη σοβαρότητα των

δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων, δ)

υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους αναλυτική

έκθεση προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., για την

ποιοτική και ποσοτική αξιολόγησητου έργου των

υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., καθώς και

προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και

της οργάνωσής τους, οι δε παρατηρήσεις αυτές

ενσωματώνονται στην Ετήσια ‘Εκθεση του

άρθρου 3, ε) διενεργεί την τακτική και έκτακτη

επιθεώρηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. και

συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.

3. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,

ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,

καθορίζονται αναλυτικά τα επιμέρους

καθήκοντα των επιθεωρητών, τα κριτήρια

αξιολόγηοης των υπηρεσιακών μονάδων του

Ν.Σ.Κ. και της απόδοσης των λειτουργών του, ο

τρόπος και η διαδικασία άσκησης των

αρμοδιοτήτων του Γραψείου Επιθεώρησης και

κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Άρθρο 13 Σχηματιομός Επιστημονικών

Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων

Ο Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων

και Δημοσίων Σχέσεων, στον οποίο προίσταται

λειτουργός του Ν.Σ.Κ., είναι αρμόδιος για: α) Την

οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του

Ν.Σ.Κ. β) Την οργάνωση επιστημονικών

εκδηλώσεων με τη συμμετοχή λειτουργών του

Ν.Σ.Κ., δικαστικών λειτουργών, μελών ΔΕΠ,

δικηγόρων και άλλων επιστημόνων, με

αντικείμενο τη συζήτηση, διερεύνηση και

ανάδειξη νομικών ζητημάτων που αψορούν ιδίως

το Δημόσιο. γ) Την ενημέρωση της επιστημονικής

Κοινότητας και του ευρύτερου Κοινού για τις

δραστηριότητες του Ν.Σ.Κ. δ) Την οργάνωση

άλλων εκδηλώσεων που αψορούν τη λειτουργία

του Ν.Σ.Κ. και των λειτουργών του. ε) Την

παρακολούθηση του επιστημονικού και

ειδησεσγραψικσύ τύπου σε σχέση με θέματα που

αψορούν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του

Ν.Σ.Κ. και την εισήγηση, όποτε κρίνεται

αναγκαίο, των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων.
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Άρθρο 14 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής

Υποστήριξης

1. Η Γενική Διεύθυνση Δισικητικής Υπσστήριξης,

περιλαμβάνει, τη Διεύθυνση Δισικητικσύ και

Διοικητικής Μέριμνας και τη Διεύθυνση

Οικονομικών Υποθέσεων.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υπσστήριξης

και στις Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραψεία που

υπάγονται σ’ αυτήν, προΐστανται διοικητικοί

υπάλληλοι.

3. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

προΐσταται διοικητικός υπάλληλος με βαθμό

Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει τις εξής

αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το έργο

των Διευθύνσεων, σύμψωνα με τις εντολές του

Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και σε συνεργασία με αυτόν

ή τον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που ορίζεται

από αυτόν.

β) Προίσταται και εποπτεύει όλους τους

διοικητικούς υπαλλήλους και ελέγχει την ώρα

προσέλευσης, αποχώρησης και τις απουσίες

αυτών και όσων υπηρετούν στη Γραμματεία, τους

Σχηματιομούς και το Κέντρο Πληροψορικής, σε

συνεργασία με τους προΙσταμένους τους.

γ) Υπογράψει όλα τα έγγραψα, για τα οποία του

χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο σχετική

εξουσιοδότηση, σύμψωνα με το εδ. β της παρ. 3

του άρθρου 8.

Άρθρο 15 Διεύθυνση Διοικητικού και

λειτουργικής υποστήριξης

Στη Διεύθυνση Διοικητικού και λειτουργικής

υποστήριξης υπάγονται: α) Τμήμα Διοικητικού

Προσωπικού, β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και

Παραλαβής Δικογράψων, γ) Τμήμα Ευρετηρίου,

Εικονοποίησης και Καταχώρισης Δεδομένων, δ)

Τμήμα Αρχείου, ε) Τμήμα Διεκπεραίωσης και στ)

Τμήμα Πληροψορικής και Υποστήριξης

Συστημάτων.)>
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Άρθρο 16 Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υτιοθέοεων
υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Προύπολογισμού, Προμηθειών και

Συντή ρ ησης,

β) Τμήμα μισθοδοοίας προσωπικού,

γ) Τμήμα εκκαθάρισης αμοιβών και

5) Τμήμα εκκαθάριοης δικαστικών δαπανών.

Άρθρο 17 Γραψεία Νομικών Συμβούλων

1. Στη Βουλή των Ελλήνων, σε κάθε Υπουργείο,

στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Καλών

Τεχνών, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων, στο ‘Ιδρυμα Κοινωνικών λοψαλίσεων,

και από 11.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής

Ασψάλισης’, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στον

Οργανισμό Γεωργικών Ασψαλίσεων «στην

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην Επιτροπή

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» και στον

Πειραιά, λειτου ργεί Γραψε ίο Νομικού

Συ μβούλου. Γραψεία Νομικού Συμβούλου

λειτουργούν και οε Γραψεία Υψυπουργών,

Γενικές Γραμματείες, Ανεξάρτητες Διοικητικές

Αρχές ή Ν .Π .Δ.Δ., εψόοον τούτο προβλέπεται από

ειδικές οργανικές διατάξεις. Οι ίδιες διατάξεις

ιτροσδιορίζουν αν αυτά Είναι αυτοτελή ή
υπάγονται στα Γραψεία Νομικού Συμβούλου του

οικείου ή του προϊστάμενου Υπουργείου. Στα

Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και

Γεωργίας, λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες

του Ν.Σ.Κ., Ειδικό Γραψείο Νομικού Συμβούλου

Φορολογίας και Ειδικό Γραψείο Νομικού

Συμβούλου Υπουργείου Γεωργίας (Ειδικό

Γραψείο Κοινοτικού Δικαίου), καθένα των οποίων

έχει τις αρμοδιότητες, που ορίζουν οιδιατάξεις

του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75

Α) καιτου άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 2227/1994

(ΦΕΚ 129 Α), όπως τροποποιήθηκε μετα άρθρο 2

Παρ. Ιίτου Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154Α’) αντίστοιχα,

Τα Γραψεία αυτά υπάγονται στις διατάξεις του

παρόντος νόμου.

2. Στο Γραψείο Νομικού Συμβούλου ανήκουν: α)

Η ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών
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παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και

Φύσεως υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και η

εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο ή την οικεία

Επιτροπή, για τις δικαστικές και εξώδικες

υποθέοεις, που τους ανατίθενται. β) Η εκτέλεοη

των παρεχόμενων σ’ αυτό, ούμψωνα με τις

κείμενες διατάξεις, εντολών. γ) Η εισήγηοη

ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του

Ν.Σ.Κ. επί των ερωτημάτων, τα οποία

απευθύνονται προς αυτό και η κατάρτιση των

σχετικών γνωμοδοτήσεων. ό) Η καθοδήγηση με

ατομικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές όλων

των υπηρεσιών του Υπουργείου ή των Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του άρθρου 19 και

η εισήγηση για την επεξεργασία σχεδίων νόμων

και διατογμάτων ή κανονιστικών αποψάσεων.

3. Στο Γραψείο προίσταται Αντιπρόεδρος ή
Νομικός Σύμβουλος. Σε περίπτωση κωλύματος,

απουσίας ή κένωσης της θέσης του

προϊστάμενου Νομικού Συμβούλου, μπορεί με

πράξη του Προέδρου, να ορισθεί αναπληρωτής

του άλλος Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος

αρχαιότερος από τους υπηρετούντες στο

ΓραΦείο. Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος

μπορεί να προίσταται δύο ή περισσότερων

Γραψείων.

4. 0 Προϊστάμενος του Γραψείου προίσταται του
κυρίου και διοικητικού προσωπικού του
Γραψείου του, κατανέμει τις εργασίες μεταξύ του
προσωπικού, καθοδηγεί αυτό ως προς τον τρόπο
εκτέλεσης των καθηκόντων του, παρακολουθεί
τις εργασίες του και είναι υπεύθυνος για την
επιμελή διεξαγωγή των υποθέσεων και την
εύρυθμη λειτουργίατου Γραψείου του.

5. Η ανάθεση σε Γραψείο Νομικού Συμβούλου ή
προσωπικώς σε μέλος του κυρίου προσωπικού
από τον Πρόεδρο, οποιασδήποτε υπόθεσης,
συνεπάγεται την υποχρέωσή τους για εκτέλεση
της εντολής, χωρίς δυνατότητα επιστροψής ή
παραπέρα ανάθεσης από αυτόντης υπόθεσης σε
άλλο Γραψείο ή άλλο μέλος του Ν.Σ.Κ. ή δικηγόρο
του Δημοσίου.

Άρθρο 18

Δικαστικά ΓραΦεία

1. Στην έδρα κάθε Περιψέρειας, Εκτός της

Περιψέρειας Απικής (Αθήνα, Πειραιά) ,Κεντρικής

Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και Βορείου Αιγαίου

(Μυτιλήνη), καθώς και στις πόλεις Αγρίνιο,

Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Εδεσσα,
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Ηράκλειο, ωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα,

Κατερίνη, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λαμία,

Λάρισα, Λειβαδιά, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Πάτρα,

Πολύγυρο, Πύργο, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σέρρες,

Σπάρτη, Σύρο, Τρίκαλα, Χαλκίδα και Χανιά,

λειτουργούν Δικαστικά Γραψεία του Ν.ΣΚ..

Δικαοτικά Γραψεία λειτουργούν επίσης οκ

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

σύμψωνα με ειδικές για αυτά διοτάξεις. Τα

ΓραΦεία Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών

Επιστημών και στη Ρ.Α.Θ.Ε., που ουστάθηκαν με

το άρθρο 19 παρ. 26 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43

Α) και Το άρθρο δέκατο πέμπτο παρ. Ι του Ν.

2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α’), αντίστοιχα,

μετατρέπονται οκ Δικαστικά Γραψεία.

2. Στο Δικαστικό Γραψείο Προίσταται Πάρεδρος ή
Δικαστικός Αντιπρόσωπος, η αναπλήρωση του

οποίου γίνεται, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου

35. Αν η αναπλήρωση από μέλος του Ν.Σ.Κ. δεν

Είναι δυνατή, μπορεί, με απόψαση του

Προέδρου, νο ορισθεί αναπληρωτής δικηγόρος,

σύμΦωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του

άρθρου 24.

3. Στο Δικαστικό Γραψείο ανήκει: α) Η ενώπιον

όλων των Δικαστηρίων και Αρχών της

περιΦέρειας του νομού υπεράσπιση του

Δημοσίου. β) Η εισήγηση γιατις υποθέσεις αυτές

στην Επιτροπή του Γραψείου, αν είναι δυνατή η

συγκρότησή της, διαΦορετικά στο Ν.Σ.Κ.

σύμψωνα με τις ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 του

άρθρου 6 καιτηςπαρ. Ιτου άρθρου 7.

4. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 17 έχει

εΦαρμογή και στα Δικαστικά ΓραΦεία.

5. Με απόΦαση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών μετά από εισήγηση του Προέδρου

του Ν.Σ.Κ., μπορεί να ιδρύονται και νέα Δικαστικά

ΓραΦεία ή να καταργούνται υψιοτάμενα.

«Με απόΦαση του Προέδρου του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, μπορεί οκ Δικαστικά

ΓραΦεία που εδρεύουν σε έδρες ΠεριΦερειών, να

ορίζεται ως προϊστάμενος, λειτουργός του ΝΣΚ,

με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του

Κράτους.»
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ΑρΘρο 19 Λειτουργία Γραψείων Ν.Σ.Κ. σε Νομικά

Πρόοωπα και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

ο χειριομός των δικαοτικών και εξώδικων

υτιοθέοεων των Γραψείων Νομικού Συμβούλου

και των Δικαοτικών Γραψείων, που λειτουργούν

οε Νομικά Πρόοωπα Δημοοίου Δικαίου και

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, γίνεται ούμψωνα

με τη διαδικαοία που διέπει το Ν.Σ.Κ., με

εξαίρεοη το χειριομό δικαοτικών και εξώδικων

υτιοθέοεων των Α.Ε.Ι., που γίνεται ούμψωνα με

τις διατάξεις που διέπουν αυτά. Το ίδιο ιοχύει και

όταν η νομική υπηρεοία τους διεξάγεται από

μέλος του Ν.Σ.Κ.. Σε οημαντικά Θέματα τα μέλη

του Ν.Σ.Κ. μπορούν να ειοάγουν ερωτήματα των

παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητων Αρχών και

Α.Ε.Ι. ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας

του Ν.Σ.Κ. για έκδοοη γνωμοδότηοης.

2.α. Στον Εθνικό Οργανιομό Παροχής Υπηρεοιών

Υγείας (ΕΟΠΥΥ) λειτουργεί Γραψείο Νομικού

Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους (ΝΣΚ) ούμψωνα με τις ιοχύουοες

διατάξεις γιατο ΝΣΚ. Για τις ανάγκες οτελέχωοης

του Γροψείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του

ΕΟΠΥΥ οι οργανικές θέοεις του κύριου

προοωπικού του ΝΣΚ αυξάνονται αντίοτοιχα

κατά δύο (2) θέοεις Παρέδρων και δύο (2) Θέοεις

δικαοτικών πληρεξουοίων.

β. Στην αρμοδιότητα του Γραψείου Νομικού

Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ ανήκει Ιδίως: βα.

Η δικαοτική υτιοοτήριξη και εκπροοώπηοή του

οτις δικαοτικές υποθέοεις που δεν έχουν

ανατεθεί από τον Προίστάμενο του Γραψείου οτο

Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ.

ββ. Η έκδοοη γνωμοδοτήοεων οε ερωτήματα του

Διοικητή του ΕΟΠΥΥ ούμψωνα με τις εκάοτοτε

ιοχύουοες διατάξεις του ΝΣΚ. βγ. Η νομική

υποοτήριξη του ΕΟΠΠΥ κατά την κατάρτιοη

συμβάοεων. βδ. Η νομοτεχνικήυποοτήριξη κατά

την κατάρτΙοη οχεδίων νόμων και κανονιστικών

πράξεων που αψορούν οτον ΕΟΠΥΥ.

γ. Στο Γραψείο λειτουργεί σύμψωνα με τις

διατάξεις γιατο ΝΣΚ, Τριμελής Επιτροπή, ενώπιον

της οποίας ειοάγονται εισηγήοεις για τις

υποθέοεις της αρμοδιότητάς της. Εψόοον την

υπόθεοη χειρίζεται δικηγόρος, ουντάοοεται

έγγραψη προειοήγηοη από αυτόν. Ο δικηγόρος,

μπορεί, εάν ουντρέχει σημαντικός λόγος, κατά
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την κρίση του Προέδρου της Τριμελούς

Επιτροπής, να παρίσταται χωρίς δικαίωμα

ψήψσυ και να αναπτύσσει την προεισήγησή του.

Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών

και Υγείας, μετά από πρόταση του Προέδρου του

ΝΣΚ καθορίζονται λεπτομέρειες για θέματα

οργάνωσης και λειτουργίας του Γραψείου, καθώς

και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του

ΕΟΠΥΥ ».

δ. Οι οργανικές Θέσεις των Νομικών Συμβούλων

του Κράτους αυξάνονται κατά μία και ανέρχονται

συνολικά σε πενήντα επτά (57).

Άρθρο 20 Νομιμοποίηση - Ατέλειες

1. Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.

έχουν από τη Θέση τους και χωρίς άλλο

αποδεικτικό στοιχείο την πληρεξουσιότητα που

απαιτείται από το νόμο, γιο την παράσταση και

υπεράσπιση, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και

Αρχών, του Δημοσίου και των οργάνων που το

εκπροσωπούν κατά περίπτωση, καθώς και των

Νομικών προσώπων και των Ανεξάρτητων

Διοικητικών Αρχών, των οποίων η νομική

υπηρεσία, σύμψωνα με ειδικές διατάξεις,

διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ. ή από μέλος του.

2. Το ίδιο προσωπικό απαλλάσσεται από την

πληρωμή εισψοράς υπέρ του Ταμείου Νομικών

και οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος για την

Παράσταση αυτού ως πληρεξουσίου του

Δημοσίου ή των πιο πάνω Νομικών Προσώπων

και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

3. Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.

μέχρι και του βαθ μού του Δικαστικού

Αντιπροσώπου Α’ δικαιούνται να παρίστανται

ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της ουσίας

πρώτου και δεύτερου βαθ μού, καθώς και στα

Διοικητικά Εψετεία κατά την ακυρωτική

διαδικασία. Τα μέλη του Ν.Σ.Κ. των λοιπών

βαθ μών δικαιούνται να παρίστανται ενώπιον

όλων των Δικαστηρίων του Κράτους.

4. Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.

δικαιούνται να παρίστανται στα Δικαστήρια και

τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και

στο Ευ ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων.

5. Κατά την εκδίκαση σε Πρώτο βαθμό των

πρσσψυγών: α( της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.
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2224/1994 (Α 112), β) της παρ. 2 του άρθρου 16

του ν. 2939/1998 (Α 205) και γ) της Παρ. ό του

άρθρου 24 Του ν. 3996/2011(Α’ 170) Το Ελληνικό

Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Προϊοτάμενσ

της υπηρεσίας που Εξέδωσε την προσβαλλόμενη

πράξη επιβολής προοτίμου ή υπάλληλο νομίμως

εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Για Την

εκπροοώπηση ενημερώνε:αι η Κεντρική

Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει

οιτιολογημέ\ια οκ συγκεκριμένη υπόθεση τον

ορισμό ως εκπροσώπου μέλους του Ν.Σ.Κ. Κατά

των αποψάσεων που εκδίδονται ασκείται έψεση

από μέλος του Νομικού Συμβουλίου τουΚράτσυς,

ύστερα από αιτιαλογημένο έγγραψο της

Διοίκησης, στο οποίο επισυνάπτεται ο ψάκελος

της υποθέσεως.»

ό. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των

αιτήσεων οψειλετών του Δημοσίου που

προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν.

3869/2010 (Α 130), αλλά και κατάτη διαδικασία

του προδικαστικού συμβιβασμού ή της

προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5 έως 7 του

ίδιου νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο

εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της

αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των

οψειλών του αιτούντα Υπηρεσίας της

Φορολογικής Διοίκησης, στον οποίο γίνεται η

Κοινοποίηση των αιτήσεων και των αποψάσεων

που θα εκδοθούν. Εντός των προθεσμιών που

καθορίζονται από τον παραπάνω νόμο,

διαβιβάζοντοι από την ανωτέρω Υπηρεσία στη

Γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου οι

απόψεις της γιατο σχέδιο ρύθμισης οψειλών και

γιατο σύνολο των ισχυρισμών και αιτημάτων του

αιτούντος, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραψο και

στοιχείο σχετικά με τα χρέη του. Ο Προϊστάμενος

της παραπάνω Υπηρεσίας παρίσταται ενώπιον

του Δικαστηρίου σε όλα τα στάδια της

διαδικασίας με γραπτή δήλωσή του, η οποία

αποστέλλεται με το ψάκελο των απόψεων της

Υπηρεσίας προς τη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

Σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων που

παρουσιάζουν Ιδιαίτερα νομικά προβλήματα, η

ανωτέρω Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει

αιτιολογημένα τον ορισμό, ως εκπροσώπου,

μέλους του Ν.Σ.Κ. ή δικηγόρου, σε έδρες

Πρωτοδικείων που δεν λειτουργεί Γραψείο του

Ν.Σ.Κ. Η μη άσκηση εκ μέρους του Ελληνικού

Δημοσίου, των ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων

που προβλέπονται από γενικές ή ειδικές

διατάξεις αποψασίζεται από τσν Προϊστάμενο

της παραπάνω αρμόδιας υπηρεσίας με

επισημειωματική πράξη στα ψάκελο της
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υπόθεσης. Ολα τα παραπάνω ένδικα βοηθήματα

και μέσα, ασκούνται γιο λογαριασμό του

Ελληνικού Δημοσίου από μέλος του Ν.Σ.Κ.,

ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της ανωτέρω

Υπηρεσίας, στην οποία επισυνάπτεται έγκαιρα ο

ψάκελος της υπόθεσης. Σε περίπτωση άσκησηζ

ενδίκου βοηθήματος ή μέσου από άλλο διάδικο

που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ο

φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται από την

παραπάνω Υπηρεσίο στο Ν.Σ.Κ., το οποίο

αναλαμβάνει την περαιτέρω εκπροσώπηση του

Ελληνικού Δημοσίου. Οι παραπάνω ρυθμίσεις

εψαρμόζονται σε υποθέσεις αιτήσεων, που

κατατίθενται μετά τη δημοσίευση του παρόντος

νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

εφεξής, καθώς και σε αιτήσεις η εκδίκαση των

οποίων έχει προσδιορισθεί μετά δίμηνο

τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή».

7 « (6). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

κοι του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,

ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση της

Διοικητικής Ολο μέλειας του Ν.ΣΚ., η ρύθμιση της

τιαραγράφου 5 μπορεί να επεκτείνεται και σε

άλλες κατηγορίες υποθέσεων.

ρθρο 2Ο

1. Η υποβολή έγκλησης για λογαριασμό του

Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται από τον

προϊστάμενο της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει η

αρμοδιότητα της προστασίας του βλαβέντος

εννόμου αγαθού του Δημοσίου ή από τον νόμιμο

αναπληρωτή του και σε περίπτωση

περισσότερων συναρμόδιων υπηρεσιών, αρκεί η

υποβολή έγκλησης από τον προϊστάμενο μιας

από αυτές. Η έγκληση περιλαμβάνει συνοπτική

περιγραφή των πραγματικών περιστατικών του

αδικήματος, τον δράστη, τις αποδείξεις και την

αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου γιατη δίωξη του

δράστη.

2. Κατά τον ίδιο, όπως και στην προηγούμενη

παράγραφο τρόπο, το Ελληνικό Δημόσιο

συμμετέχει και εκπροσωπείται ως παθόν από την

αξιόποινη πράξη στις διαδικασίες Των άρθρων 45

παρ. 2, 48, 49, 50, 52, 53 παρ. 2,301 έως και

3Ο4του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και

464 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Στις περιπτώσεις

που οι διαδικασίες αυτές αφορούν

κακουργήματα, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, μετά από

γραπτό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, που

υποβάλλεται έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση και
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συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραψα,

πληροψορίες και άλλα στοιχεία της υπόθεσης,

ορίζει, σύμψωνα με τις διατάξεις του παρόντος

νόμου, μέλος του ΝΣΚ, το οποίο Θα παρίσταται ως

πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοοίου μαζί με

τον προϊστάμενο της υπηρεοίας της παραγράψου

1, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόοιο. Στις

περιπτώσεις πλημμελημάτων, ο Πρόεδρος

προβαίνει στον κατά το προηγούμενο εδάψιο

ορισμό μέλους του ΝΣΚ, εάν, κατά την κρίση του,

το είδος και η σπουδαιότητα της υπόθεσης,

καθιστούν αναγκαίο τον ορισμό αυτόν, καθώς

επίσης και όταν ο αρμόδιος εισσγγελέας ή το

δικαστήριο έχουν ζητήσει την παράσταση του

Ελληνικού Δημοσίου, με συνήγορο. Για την

παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου προς

υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας, με

πληρεξσύσισ μέλος του ΝΣΚ, κατάτην προδικασία

και την κύρια διαδικασία, υποβάλλεται έγκαιρα

προς το ΝΣΚ έγγραψο αίτημα από την κατά την

παράγραψο Ι αρμόδια υπηρεσία, στο οποίο

περιγράψεται η υλική ζημίαή/και η ηθική βλάβη

που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από την

αξιόποινη πράξη και συνοδεύεται με όλα τα

απαραίτητα έγγραΦα, πληροψορίες και λοιπά

στοιχείο της υπόθεσης. Ειδικά γιατο αδικήματα

που διώκονται μετά από έγκληση, το παραπάνω

αίτημα πρέπει συνοδεύεται και από αντίγροψο

της έγκλησης του Δημοσίου και τα έγγραψα που

υποδεικνύουν τη νόμιμη άσκησή της. Κατά τα

λοιπά, για τα μέλη του ΝΣΚ εψαρμόζονται σι

διατάξεις του παρόντος νόμου σχετικά με τη

δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση του

Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των δικαστηρίων

από το ΝΣΚ και, ιδίως, εκείνες των παραγράψων

Ι έως 3 του άρθρου 20.

3. Στις περιψέρειες πρωτοδικείων, στις οποίες

δεν λειτουργούν υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ,

η ανάθεση των καθηκόντων της προηγσύμενης

παρογράψου μπορεί να γίνεται σε δικηγόρο,

σύμψωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του

άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

4. Για την υποβολή της έγκλησης, την άσκηση της

προσψυγής κατά το άρθρο 52 του ΚΠΔ, τη

δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της

κατηγορίας και γενικότερα για τη συμμετοχή του

ως διαδίκου ή παθόντος σε κάθε στάδιο και

βαθμό της ποινικής διαδικασίας, το Ελληνικό

Δημόσιο απαλλάσσεται από την υποχρέωση

καταβολής παράβολου, τέλους, ψόρου και

σιασδήποτε άλλης οικονομικής επιβάρυνοης. Η

αποζημίωση και τα δικαστικά έξοδα που

προβλέπονται στα άρθρα 69, 579 και 580 του
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ΚΠΔ επιβάλλονται σε βάρος του εγκαλέσαντος

Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο, μετά την

καταβολή τους, έχει δικαίωμα να τα αναζητήσει

από τους υπαίτιους υπαλλήλους, σύμψωνα με Τις

ισχύουσες διατάξεις για την ευθύνη των

υπαλλήλων του Δημοσίου.

5. Με κοινή απόψαση Των Υπουργών

Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται

μετά από γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί

να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή των

διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 21 Καθήκοντα μελών Ν.Σ.Κ.

Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., με

την επιψύλαξη της παραγράψου 3 του

προηγούμενου άρθρου στις υποθέσεις που τους

έχουν ανατεθεί ενεργούν όλες τις διαδικαστικές

πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα μέσα και

βοηθήματα και γενικά προβαίνουν οε

οποιαδήποτε ενδεικνυόμενη νόμιμη ενέργεια

μέχρι την αμετάκλητη περαίωση των υποθέσεων.

Με αποψάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που δεν

δημοσιεύονται στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται και

κατανέμονται ειδικότερα τα καθήκοντα κάθε

βαθμού των μελώντου Ν.Σ.Κ..

Άρθρο 22 Υποχρεώσεις μελών Ν.Σ.Κ. και

δημοσίων υπηρεσιών

1. Σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση, μετά

από την ανάθεση αυτής σε Γραψείο του Ν.Σ.Κ.,

οψείλειτο μέλοςτου κύριου προσωπικού που την

χρεώθηκε, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες,

για την εξακρίβωση του πραγματικού της

διαψοράς και σε συλλογή των απαραίτητων

αποδεικτικών στοιχείων, με σκοπό την

υπεράσπιση των συμψερόντων του Δημοσίου.

Εψόσον από τα στοιχεία αυτά πιθανολογείται η

β ασιμότητα των αξιώσεων, που προβάλλονται

κατά του Δημοσίου, Κινείται από τον χειριζόμενο

την υπόθεση η διαδικασία, που προβλέπεται

κατά περίπτωση από την παρ. 1 του άρθρου 7,

την Περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 17 και την περ.

β της παρ. 3 του άρθρου 18 για την αναγνώριση

αυτών ή για τη συμβιβαστική επίλυση της
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διαψοράς ή, σε περίπτωση αμψιβσλίας, για τον

καθορισμό της τηρητέας πορείας, κατά τις

διακρίσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6. Στην

αντίθετη περίπτωση οφείλει να εζαντλήσει κάθε

ενδεικνυόμενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή
παράσταση, για την υπεράσπιση του

συμέροντοςτσυ Δημοσίου.

2. Κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία

υποχρεούται: α) σε άμεση παροχή προς τα

Γραψεία και τα μέλη του ΝΣΚ. των πληροψαριών

και στοιχείων, τα οποία προσψέρονται για την

υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή
ατιόκρουση των κατ’ αυτού αξιώσεων τρίτων, β)

σε έγκαιρη υπόδειξη των μαρτύρων του

Δημοσίου, η κατάθεση των οποίων, εψόσον είναι

δημόσιοι υπάλληλοι, είναι υποχρεωτική και γ) σε

κάθε άλλη δυνατή συνδρομή με παροχή

υπηρεσιών, που υποβοηθούν το έργο της

υποστήριξης των υποθέσεων του Δημοσίου.

Άρνηση, ολιγωρία ή πλημμελής εκπλήρωση των

υποχρεώσεων αυτών, συνιστά πειθαρχικό

παράπτωμα, που διώκεται ύστερα από σχετικό

έγγραψο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και δημιουργεί

την υποχρέωση, στις αρμόδιες υπηρεσίες,

ελέγχου των υπευθύνων και ενδεχόμενου

καταλογισμού σε βάρος τους των ζημιών, που

υπέστη τα Δημόσιο αού τη συμπεριΦορά τους,

3. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράψων

εψαρμόζανται ανάλογο και στις αντίστοιχες

υποθέσεις των Ν.Π.Δ.Δ., που η νομική τους

υπηρεσία διεξάγεται από τα Ν.Σ.Κ. ή από μέλη

του,

3Α. Αν με διάταξη νόμου προβλέπεται η διαδοχή

καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου

δικαίου η Φορέα από το Δημόσιο και η άσκηση

των αρμοδιοτήτων του από δημόσια υπηρεσία,

σι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ανατίθενται

στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η

συνέχιση των δικών τελεί υπό τις ακόλουθες

προϋποθέσεις: α. Οι δικαστικοί ψάκελοι και,

χωριστά, Οι αντίστοιχοι υπηρεσιακοί μαζί με

αναλυτικό σημείωμα στο οποίο θα αναψέρεται

το περιεχόμενο τους και οι ενέργειες που έχουν

γίνει, διαβιβάζονται από το κοταργούμενο

νομικό πρόσωπο στη δημόσια υπηρεσία, στην

οποία μεταψέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

Ειδικά το σημείωμα που αΦορά τους δικαστικούς

ψακέλους περιλαμβάνει περιγραψ ή της

δικαστικής πορείας της υπόθεσης, τις ενέργειες
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που πρέπει να γίνουν και τις υπάρχουσες

τιροθεσμίες, β. Οι δικαστικοί ψάκελοι

διαβιβάζονται από τη διοικητική υπηρεσία στην

αρμόδια μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους.

Το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση,

ύστερα από σχετικό αίτημα του εκπροσώπου του

Δημοσίου, αναβάλλει την εκδίκαση της για έξι (6)

μήνες. Αν μέσα στο διάστημα αυτό δεν έχει

περαιωθεί η διαδικασία παράδοσης του οικείου

δικαστικού ψακέλου, το δικαστήριο, ύστερα από

αιτιολογημένο αίτημα του εκπροσώπου του

Δημοσίου στο οποίο προσδιορίζονται οι λόγοιτης

καθυστέρησης, αναβάλλει την εκδίκαση της

υπόθεσης για τρεις (3) μήνες ακόμη και μπορεί να

επιβάλει στον υπαίτιο υπάλληλο την

προβλεπόμενη στο άρθρο 205 του Κ.Πολ.Δ.

χρημοτική ποινή.

4. Κάθε μέλος του Ν.Σ.Κ. υποχρεούται να τηρεί

ανελλιπώς ατομική κατάσταση των υποθέσεων,

που του ανατίθενται κάθε δικαστικό έτος, στην

οποία καταχωρούνται ιδίως ο αριθμός εντολής

του Ν.Σ.Κ., ο αριθμός ψακέλου και πρωτοκόλλου

του Γραψείου όπου υπηρετεί, η ημερομηνία

ανάθεσης, η κατηγορία της υπόθεσης (ερώτημα

δικαστική εξώδικη), το είδος της διοψοράς και

κάθε γι’ αυτή παραπέρα στάδιο ενέργειας. Με

απόψαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μπορεί να

καθιερώνεται ενιαίο έντυπο για τις πιο πάνω

καταστάσεις εργασιών των μελών του Ν.Σ.Κ.. Οι

καταστάσεις αυτές υπογράψονται από το μέλος,

στο οποίο αψορούν, και τον προϊστάμενο του

Γραψείου και αποστέλλονται στον Πρόεδρο

οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτόν.

5. Κάθε μέλος, σε περίπτωση τοποθέτησής του,

για οποιονδήποτε λόγο, σε άλλη υπηρεσιακή

μονάδα από εκείνη, στην οποία υπηρετεί,

υποχρεούται να παραδώσει τους ψακέλους των

υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί στον

αντικαταστάτη του, και αν δεν έχει ορισθεί

αντικαταστάτης, στον Προϊστάμενο του

Γραψείου. Οι ψάκελοι συνοδεύονται από

κατάσταση καταγραψής Τους, η οποία Περιέχει,

εκτός των άλλων και μνεία του διαδικαστικού

σταδίου, στο οποίο βρίσκονται και όλες τις

ενέργειες, που έχουν γίνει, μέχρι τότε οε αυτούς.

Η κατάσταση υπογράψεται από τον

παραδίδοντα, τον τιαραλαμβάνοντα και από τον

Προϊστάμενο και ψυλάσσεται στο αρχείο του

οικείου Γραψείου. Αντίγραψο αυτής, θεωρημένο

από τον Προϊστάμενο, αποστέλλεται στην

Κεντρική υπηρεσίατου Ν.Σ.Κ.γιαενημέρωσητου.
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Προέδρου. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις δεν

εψαρμόζονται οτα μέλη που υπηρετούν και

μετακινούνται σε υπηρεσιακές μονάδες της

Αθήνας, νια τις υποθέσεις που τους έχουν

ανατεθεί με προσωπική χοέωση.

Άρθρο 23 Οικονομικά θέματα

Ι. Οι δαπάνες εγκατάστασης, στέγασης και

λειτουργίας (αγοράς βιβλίων, γραψικής ύλης,

θέρμανοης, καθαριότητας κλπ.), των Γραψείων

Νομικού Συμβούλου και των Ειδικών Γραψείων

Νομικού Συμβούλου, βαρύνουν τους

προϋπολογιομούς, των αντίστοιχων Υπουργείων,

της δε Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών

υπηρεσιακών Μοναδων του Ν.Σ.Κ. βαρύνουν τον

προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ.. Οι ίδιες δαπάνες των

Γραψείων Νομικών Συμβούλων και Δικαστικών

Γραψείων Που λειτουργούν οε Ανεξάρτητες

Διοικητικές Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η

μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Σ.Κ., που

διατίθεται γιο την εξυπηρέτηση των αναγκών

τους, βαρύνουν αντίστοιχα τους

πρσϋπολογιομσύς αυτών.

2. Εκκρεμείς δαπάνες των ανωτέρω κατηγοριών

που πραγματοποιήθηκαν καθ· υπέρβαση των

εγγεγραμμένων πιοτώσεων ή χωρίς την τήρηση

των διαδικασιών που προβλέπονται από τις

κείμενες περί αναλήψεως υποχρεώσεων

διατάξεις, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των

πιστώοεων του προϋπολογισμού του Ν.Σ.Κ.

τρέχοντος οικονομικού έτους, εψόσον

πληρούνται Οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας

και κανονικότητας αυτών.

Άρθρο 23 Α

1,α) Δαπάνες που αψορούν αμοιβές και έξοδα

ψυοικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν για

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν

σχετικών εντολών λειτουργών του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, όπως ιδίως δικηγόρων,

δικαστικών επιμελητών, μεταψραοτών,

πραγματσγνωμόνων και ουμβολαιογράψων,

δαπάνες γιο δημοσιεύσεις στον τύπο και

μετακινήσεις μελών του Ν.Σ.Κ. και γενικότερα

δαπάνες που σχετίζονται με ενέργειες ενώπιον

ημεδαπών δικαστηρίων υπάγονται στην παρ. 4

του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 )Α· 145) και

βαρύνουν τους αντίστοιχους ΚΑΕ. του

προύπαλογιομού του Ν.ΣΚ., του εκάστοτε

οικονομικού έτους, εντός του οποίου
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εκκαθαρίζονται. Δαπάνες που έχουν

εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα από τη Διεύθυνση

Οικονομικών Υποθέσεων Του Ν.Σ.Κ. και αψορούν

τις ανωτέρω αμοιβές και έξοδα θεωρούνται

νόμιμες. β) Τα αναψερόμενα οτην Περ. α) της

παρούσας εψαρμόζονται και νια δαπάνες όμοιες

σε αντικείμενο με αυτές της περ. α), για

υποθέοεις στην αλλοδαπή,

συμπεριλαμβανομένων και των νομικών ή
Τεχνικών γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται στο

πλαίσιο διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών

διαιτητικών δικών, οι οποίες βαρύνουν τους

αντίστοιχους ΚΑΕ. Των τιροϋπολογιομών Των

αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων Αρχών, Του

εκάστοτε οικονομικού έτους, εντός του οποίου

εκκαθαρίζονται. 2. Το Νομικό Συμβούλιο του

Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατά την άσκηση των

αρμοδιοτήτων του και, ιδίως, στο πλαίσιο

χορήγησης εντολών για τον χειρισμό υποθέσεων

που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και στα

άλλα δικαστήρια της αλλοδαπής επιτρέπεται να

αναθέτει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,

τη μετάψραοη δικογράψων ή στοιχείων

δικογραψιών σε μεταψραστικά γραψεία ή σε

ιδιώτες μεταψραστές. Οι σχετικές δαπάνες

διενεργούνται σε βάρος των ιτιστώσεων που

εγγράψονται προς τούτο στον οικείο Ειδικό

Φορέα / Κ.Α.Ε. που ζητεί την παροχή των

υπηρεσιών αυτών.

3. Σε περιπτώσεις συμμετοχής του Δημοσίου ή
νομικών προσώπων και ανεξάρτητων αρχών, που

εκπροσωπούνται δικαστικά από το Ν.Σ.Κ., σε

εθνικές ή διεθνείς διαιτητικές δίκες επιτρέπεται,

με απόψαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. μετά από

εισήγηση του μέλους του Ν.Σ.Κ. που χειρίζεται

την υπόθεση, η ανάθεση της σύνταξης

γνωμοδοτήσεων, ιδίως νομικών ή τεχνικών, οκ

‘Ελληνες ή και σε αλλοδαπούς ειδικούς

εμπειρογνώμονες, χωρίς να είναι απαραίτητη η

τήρηση διαδικασιών που τυχόν προβλέπονται για

την ανάθεση συμβάσεων του Δημοσίου. Η

σχετική σύμβαση υπογράψεται από τον Πρόεδρο

του Ν.Σ.Κ. και ορίζει τον αντισυμβαλλόμενο, το

αντικείμενο της γνωμοδότησης και το χρόνο

παράδοσής της, τους όρους εμπιστευτικότητας

που διέπουν τις χορηγού μενες πληροψορίες, την

αμοιβή του γνωμσδοτούντος και τον τρόπο και

χρόνο καταβολής της, καθώς και τον τρόπο

επίλυσης των διαψορών που προκύπτουν από τη

σύμβαση. Η σχετική δαπάνη και τα λοιπά έξοδα

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή
του ψορέα τον οποίο αψορά η δίκη, στον οποίο

και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και
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δικαιολογητικά πληρωμής για αναγνώριση,

εκκαθάριση και πληρωμή. Για την καταβολή της

αμοιβής εψαρμόζονται αναλόγως σι διατάξεις

της παραγράψου 1.

ρθρο 24 Δικηγόροι Δημοσίου

1. Δικηγόρσιτσυ Δημοσίου ορίζονται:

α) Σε έδρες τιρωτσδικείων στις οποίες δεν

λειτουργεί Δικαστικό Γραψείο. Στην περίπτωση

αυτή στους οριζόμενους δικηγόρους ανατίθεται

η δικαστική εκπρσσώπηση και η υπεράσπιση εν

γένει των υποθέσεων του Δημοσίου, ενώπιον

των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των

πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η

διεκπεραίωση κάθε εξώδικης νομικής υπόθεσης

αυτού, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης

παροχής νομικών συμβουλών και σύμπραξης με

τις Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νόμιμη

ενέργεια που διοσψαλίζει τα συμψέροντα του

Δημοσίου.

β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί

Γραψείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό

Γραψείο, εψόσσν συντρέχουν έκτακτες

περιστάσεις, εξ αιτίας των οποίων σι

υπηρετσύντες σε αυτά δεν μπορούν, για

δικαιολογημένη αιτία, να ονταπεξέλθουν στον

ιδιαιτέρως αυξημένο ψόρτο εργασίας που

οψείλεται στις περιστάσεις αυτές. Στην

περίπτωση αυτή σι Δικηγόρσι του Δημοσίου

ορίζονται ειδικά, με απόψαση του Προέδρου του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να

ακολουθείται η διαδικασία της παραγράψσυ 2

και αμείβονται καθ υπόθεση, έχοντας την

υποχρέωση να συνεργάζονται με τους

λειτουργσύς του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτο υ ς.

γ) Σε έδρες ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι

δυσχερής η πρόσβαση από την έδρα του

πρωτσδικείου. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε

καθ· υπόθεση, εψαρμοζομένου του δευτέρου

εδαψίου της τιροηγούμενης περίπτωσης, είτε για

μια διετία, εψαρμοζομένων των διατάξεων των

παραγράψων 2 και 3.

2. Οι δικηγόροι του Δημοσίου ορίζονται για μία

διετία με έναν αναπληρωτή, με απόψαση του

Προέδρου, ύστερα από γνωμοδότηση της

Τριμελούς Επιτροπής της Κεντρικής Υπηρεσίας,

που εκδίδεται με βάση προηγούμενη σχετική
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Κοινή εισήγηση της κατά τόπο αρμόδιας

Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) καιτης

Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου (Κ.Υ.Δ.).

Πριν από την παρέλευση της διετίας, είναι

δυνατή η αντικατάσταση του δικηγόρου για τον

υπολειπόμενο χρόνο, όταν συντρέχει σπουδαίος

λόγος. Ανανέωση της εντολής στον ίδιο δικηγόρο

επιτρέπεται πάντοτε, αν εκπλήρωσε με επάρκεια

τα καθήκοντά του. Η αντικατάσταση ή η μη

ανανέωση της εντολής δεν δημιουργεί υπέρ του

δικηγόρου οποιοδήποτε δικαίωμα προς

αποζημίωση, πλην της αξίωσης για καταβολή της

οψειλόμενης κατά την παρ. 5 αμοιβής για τις,

μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής

πράξης, ενέργειές του στις υποθέσεις που του

είχαν ανατεθεί.

3. Ο δικηγόρος του Δημοσίου, με τη λήξη της

διετούς εντολής ή με την κοινοποίηση σε αυτόν

της πράξης αντικατάστασής του, υποχρεούται να

παραδώσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην

αρμόδια δημόσια υπηρεσία, όλους τους

ψακέλους των υποθέσεων, που του είχαν

ανατεθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα επίσχεσής τους

ή επίσχεσης των εγγράψων που περιέχονται σε

αυτούς. Οι ψάκελοι συνοδεύονται από

κατάσταση καταγραψής τους, η οποία

υπογράψεται από τον παραδίδοντα και τον

τιαραλαμβάνοντα αρμόδιο υπάλληλο και η οποία

περιέχει απαραιτήτως, εκτός των άλλων, και

μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο

βρίσκονται και όλες τις ενέργειες, που έχουν γίνει

μέχρι τότε σε αυτούς. Αντίγραψο της

κατάστασης, θεωρημένης από τον προϊστάμενο

της αρμόδιας κατά τόπο Δ.Ο.Υ. ή Κ.Υ.Δ.,

κοινοποιείται στο Ν.ΣΚ. με επιμέλεια του

παραδίδσντσς, η οποία συνιστά απαραίτητο

παραστατικό στοιχείο για την εκκαθάριση της

κατάτηνπαρ. 5 αμοιβήςτου.

4. Οι δικηγόροι του Δημοσίου υποχρεούνται να

ασκούν κάθε ενδεικνυόμενη δικαστική ή εξώδικη

ενέργεια ή παράσταση προς υπεράσπιση του

Δημοσίου στις υποθέσεις που τους ανατίθενται

Παρακολουθούν την εξέλιξη των δικαστικών

υποθέσεων στα διάψορα στάδια της δίκης και

υποχρεούνται μετά από τη δημοσίευση οριστικής

απόψασης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας να

αποστέλλουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα στο

Ν.Σ.Κ. επικυρωμένο από το δικαστήριο

αντίγραψο της απόψασης, των διαδικαστικών

εγγράψων και των λοιπών σχετικών εγγράψων

του ψακέλου της υπόθεσης με εισήγηση που

περιλαμβάνει τους λόγους, για τους οποίους

ενδείκνυται η αποδοχή της δικαστικής απόΦασης

217



ή η συνέχιση του δικαστικού αγώνα με την

άσκηση του προβλεπόμενου ένδικου μέσου.

5. Η αμοιβή των δικηγόρων του Δημοσίου

καθορίζεται αποκλειστικά με έγγραψη συμψωνία

μεταξύ του Δημοσίου και του δικηγόρου, της

οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται ενιαία για

όλη την Επικράτεια με κοινή ατιόαση Των

Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά

από σχέδιο συμψωνίος που υποβάλλεται προς το

σκοπό αυτόν από το αρμόδιο Γραψείο

Εκκαθάρισης Δαπανών του Ν.Σ.Κ..

Οι διατάξεις που αναψέρονται σε αμοιβές με

βάση ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της

δ[κης δεν εΦαρμόζονται για τους δικηγόρους Του

Δημοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές εψαρμόζεται η

έγγραψη συμψωνία. ‘Οταν το αντικείμενο της

δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα, η αμοιβή

καθορίζεται με βάση τη συμΦωνία.

Οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την εκκαθάρισή

τους είτε να μειωθούν οκ ποσοστό που

κυμαίνεται από 20% έως 50 %, ιδίως όταν

πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού ομοίων

υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν

χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα

επιμέλεια Είτε να αυξηθούν αντίστοιχα, σε

ποσοστό ομοίως από 20% έως και 50% κατ’

ανώτατο όριο, όταν επιδείχθηκε αποδεδειγμένα

από το δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιοψέρον και

επιμέλεια ή οκ υποθέσεις μείζονος

σπουδαιότητας.

Οι δικηγόροι του Δημοσίου για τις υπηρεσίες

που παρέχουν προς αυτό, ψορολογούνται με

βάση τις αμοιβές που τους καταβάλλονται από το

Δημόσιο. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκμαρτό

εισόδημα ανώτερο των καταβληθέντων από το

Δημόσιο ποσών, δεν εψαρμόζονται ως προς το

εισόδημα που προκύπτει από τις συγκεκριμένες

αμοιβές.

6. Στους δικηγόρους του Δημοσίου, για κάθε

μετάβασή τους Εκτός της έδρας του γροψείου

τους, για χρονικό διάστημα περισσότερο των δύο

ωρών, σε εκτέλεση εντολής που τους δόθηκε,

καταβάλλεται εκτός από τα οδοιπορικά και λοιπά

έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, ίση με το ένα

τριακοστό του βασικού μισθού του Δικοστικού

Αντιπροσώπου.

7. Η αμοιβή και τα έξοδα Των δικηγόρων του

Δημοσίου εκκαθαρίζονται, από τον κατά το

λ3
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άρθρο 12 του παρόντος αρμόδιο Σχηματισμό της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. με επιμέλεια του

Τμήματος εκκαθάρισης αμοιβών αυτής, το οποίο

και μεριμνά για τη σύνταξη της οικείας

εκκαθαριστικής πράξης, την υπογραφή της από

τον Πρόεδρο και την εκτέλεσή της.

Άρθρο 25 Υποχρεώσεις και νομιμοποίηση

δικηγόρων του Δημοσίου

1. Γιατη νομιμοποίηση των κατά το προηγούμενο

άρθρο δικηγόρων του Δημοσίου, Παρέχεται

έγγραφη πληρεξσυσιότητα από τον Πρόεδρο του

Ν.Σ.Κ. ή από τους προΙσταμένους των οικείων

δημοσίων υπηρεσιών, εψόσον έχουν από τις

κείμενες διατάξεις σχετική αρμοδιότητα και

σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές σχετικές

εντολές και οδηγίες που δίδονται από το Ν.Σ.Κ.

2. Οι δικηγόροι του Δημοσίου οψείλουν σε

περίπτωση αμψιβολίας, ως προς την τηρητέα

πορεία εκκρεμούς δίκης, σε υπόθεση που τους

έχει ανατεθεί, να αναψέρονται εγγράψως στην

Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. για παροχή

οδηγιών. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος

Σχηματισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας μπορεί να

προβεί στις ενέργειες που ορίζονται από την παρ.

Ιτου άρθρου 22.

3. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του

παρόντος ισχύει και νια τους δικηγόρους του

Δημοσίου, για κάθε παράστασή τους ως

πληρεξουσίωντου Δημοσίου.

Άρθρο 25 Α Δικηγορικές Εταιρείες και Δικηγόροι

της αλλοδαπής

1. Με απόψαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που

εκδίδεται είτε με δική του πρωτοβουλία είτε

ύστερα από αίτημα Υπουργείου, νομικού

προσώπου δημοσίου δικαίου ή Αρχής, των

οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το

Ν.Σ.Κ., ορίζονται δικηγορικές εταιρείες ή
δικηγόροι στην αλλοδαπή είτε για την παροχή

νομικών υπηρεσιών είτε ειδικότερα για τη

δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους ή των

λοιπών ανωτέρω ψορέων ενώπιον δικαστηρίων ή
αρχών στην αλλοδαπή.

2. Η δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών των

ανωτέρω δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων

Ίϊ
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και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση

τον προϋπολογιομό του Υπουργείου ή του ψορέα

που ζητεί την παροχή νομικών υπηρεοιών ή για

λογαριασμό του οποίου έγινε η ανάθεση από το

Ν.ΣΚ., στους οποίους και αποστέλλονται τα

σχετικά παραοτατικά και δικαιολογητικά

πληρωμής γιο αναγνώριοη, εκκαθάριση και

πληρωμή. Σε περίπτωοη που η οχετική δαπάνη

αψορά οε υποθέσεις του ν. 4050/ 2012 η

αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή της

γίνεται κατά τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν

γιατις δαπάνες του δημόσιου χρέους και βαρύνει

τις αντίστοιχες πιστώσεις. Με οποψάσεις του

Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται η

εψαρμογή του προηγουμένου εδαψίου και νια

άλλες κατηγορίες υποθέσεων που ανακύπτουν

από πράξεις δη μόσιου δανεισμού καιδιαχείρισης

του δημόσιου χρέους, Αμοιβές για τις οποίες

κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος τηςπαρσύσας

παραγράψου δεν έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής

εξοψλούνται κατά τα προηγούμενα εδάψια της

παρούσας.

3. Οι δικηγορικές εταιρείες ή οι δικηγόροι

υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ν.Σ.Κ. για κάθε

ενέργεια τους σε όλα τα στάδια της διοδικασίας,

καθώς και γιο το ύψος της οψειλόμενης για το

συγκεκριμένο στάδιο αμοιβής, η οποία

καταβάλλεται μετά το πέρας της σχετικής

διαδικασίας.

4. Πριν από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου

βοηθήματος ή ενδίκου μέσου, καθώς και για τη

συμβιβαστική επίλυαη της διαψοράς απαιτείται

σχετική άδεια του Ν.Σ.Κ., η οποία χορηγείται,

ύστερα από Πρόταση της δικηγορικής Εταιρείας

του δικηγόρου.

5. Με απόψαση του Υπουργού των Οικονομικών,

ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,

ορίζεται η διαδικασία και κάθε σχετικό Θέμα για

την εψαρμογή του άρθρου αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΔΟΝ -

ΛΕ ΙΤΟΥ Ρ ΓΟ Ν Ν .Σ. Κ.) ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 27 Μέλη Ν.Σ.Κ. -Θέσεις

1. Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. είναι: ο Πρόεδρος, οι

Αντιπρόεδροι, οι Νομικοί Σύμβουλοι, οι

Πάρεδροι, οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α’, σι
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Δικαστικοί Πληρεξούσιοι και οι Δόκιμοι

Δικαστικοί Πληρεξούσιοι.

2.0 αριθμός των οργανικών θέσεων των

Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους αυξάνεται ως εξής: α) Των

Αντιπροέδρων κατά δύο (2) και ορίζεται ουνολικά

σε οκτώ (8), β) των Νομικών Συμβούλων κατά

τέοοερις (4) και ορίζεται συνολικά οε πενήντα

τέοοερις (54), γ) των Παρέδρων κατά οκτώ (8) και

ορίζεται συνολικά σε εκατόν δεκαοκτώ (118) και

ό) των Δικοοτικών Αντιπροσώπων κατά δεκοέξι

(16) και ορίζεται ουνολικά σε διακόσιες δεκαεπτά

(217).

3. Για την αύξηοη των οργανικών θέοεων των

Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους απαιτείται εισήγηση του Προέδρου του

Ν.Σ.Κ. προς τον Υπουργό Οικονομίας και

ο ικονο μικών.

Αρθρο 28 Διορισμός

1. Οι δόκιμοι Δικαοτικοί Αντιπρόσωποι

διορίζονται με απόψαση του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μΕτά

τη διενέργεια ειδικού διαγωνισμού.

2. Η απόψαοη του διορισμού δημοσιεύεται

περιλητιτικά στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η περίληψη περιλαμβάνει: α) τον αριθμό και τη

χρονολογία της απόψαοης, β) όλα τα στοιχεία του

διοριζομένου (το όνομα, το επώνυμο, το όνομα

του πατέρα και της μητέρας, τον τόπο και το έτος

γέννησης) και γ) το βαθμό του διοριζομένου.

3. Ο διορισμός ανακοινώνεται στον διοριζόμενο

με έγγραψο του Προέδρου, το οποίο

κοινοποιείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη

δημοσίευση της απόψασης. Στο έγγραψο πρέπει

να αναψέρεται και ο αριθμός και η χρονολογία

του ψύλλου της Εψημερίδας της Κυβερνήσεως,

στο οποίο δημοσιεύτηκε η περίληψη της

απόψαοης διορισμού. Στο έγγραψο ορίζεται και

προθεσμία εύλογη, μέχρι Τριάντα ημέρες από την

επίδοση, για την ορκωμοσία και την ανάληψη

υπηρεσίας από τον διοριζόμενο. Αν δεν έχει

οριστεί, η προθεσμία είναι τριάντα ημερών.

‘Υστερα από αίτηση του διοριζομένου, Είναι

δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία αυτή, και

στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, μέχρι Τριάντα

ημέρες, με απόψαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
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4. Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του μέλους του

Ν.Σ.Κ. καταρτίζεται με το διορισμό και την

αποδοχή του.

5. Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία

ενώπιον του Προέδρου, για Την οποία

συντάσσεται πρακτικό. Πριν από την ορκωμοσία

δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας.

6. 0 όρκος έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να ψυλάττω

πίστη στην πατρίδα, υτιακοή στο Σύνταγμα και

τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και

ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου» Κατ επιλογή

του διοριζόμενου οντί θρησκευτικού όρκου

μπορείναπαρασχεθείη ακόλουθη διαβεβαίωση:

«Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη

συνείδηση σου, ότι Βα ψυλάττω πίστη στην

πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους

και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και ευουνειδήτως

τα καθήκοντα μου» Στην περίπτωση της

παραγράψου 2 του άρθρου 30 κατά την

ορκοδοσία αντί της λέξης «πατρίδα»

χρησιμοποιείται η λέξη «Ελλάδα». Κατά τα λοιπά

εψαρμόζεται το άρθρο 19 του Κώδικο

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Υπαλλήλων

Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (Α’

26) »

7. Η ανάληψητων καθηκόντων του διοριζομένου

βεβαιώνεται με έκθεση, που συντάσσεται από

τον γραμματέα του Ν.Σ.Κ. και υπογράφεται και

από τον διοριζόμενο.

Άρθρο 29 Ανάκληση του διορισμού

1. Η απόψαση του διορισμού ανοκαλείται, αν ο

διοριζόμενος δεν τον αποδεχθεί ρητώς ή
σιωτιηρώς. Σιωπηρή μη αποδοχή υπάρχει όταν,

από υπαιτιότητα του διοριζομένου, παρέλθει

άπρακτη η προθεσμία σρκωμοσίας και ανάληψης

καθηκόντων

2.Δισρισμός, που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι

διατάξεις του παρόντος νόμου, είναι δυνατόν να

ανακληθεί μέσο σε δύο χρόνιο από τη

δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του

προηγούμενου άρθρου. Αν τον παράνομο

διορισμό προκάλεσε ή υποβοήθησε ο

ενδιαψερόμενος, η ανάκληση χωρεί και μετά την

πάροδο αυτής της προθεσμίας.

3.Παράτην ανάκληση: α) εκείνος, που διορίστηκε

παράνομα, έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις

222



του μέλους του Ν.Σ.Κ., για όσο χρονικό διάστημα

άσκησε τα καθήκοντά του, β) οι πράξεις του είναι

έγκυρες, γ) δεν αναζητούνται οι αποδοχές, που

του καταβλήθηκαν μέχρι την ανάκληση του

διοριομού.

Άρθρο 30 Προοόντα

1. Μέλος του Ν.Σ.Κ, δεν διορίζεται όποιος δεν

έχει ελληνική ιθογένεια.

2. Ελληνας το γένος, που δεν έχει την ελληνική

ιθαγένεια, είναι δυνατόν να διοριστεί σύμΦωνα

με τις εξαιρέσεις, που προβλέπονται από

ειδικούς νόμους.

3. Αλλογενείς δεν μπορούν να διοριστούν προτού

παρέλθουν 5 έτη από την απόκτηση της

ελληνικής ιθαγένειας.

4. Ως μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους διορίζονται, κατόπιν

διαγωνισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί

λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και

δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας Τους.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται, ως

τυπικά προσόν, η άριστη γνώση της αγγλικής ή
της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, που

αποδεικνύεται σύμψωνα με το άρθρο 28 του π.δ.

50/2001 (Α’ 39).

5. Για την εψαρμογή της τιροηγούμενης

παραγράψου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται

εκείνη, που αποδεικνύεται από ληξιαρχική

πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα

ημέρες το πολύ από την ημέρα γέννησης.

6. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη,

ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται η 31 η

Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Το έτος

γέννησης αποδεικνύεται για τους άνδρες από το

μητρώο αρρένων και για τις γυναίκες από το

γενικό μητρώο των δημοτών. Αν υπάρχουν

περισσότερες εγγραψές στα μητρώα, επικρατεί η

χρονικά προγενέστερη.

7. Δικαστικές αποψάσεις ή διοικητικές πράξεις

που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις

σχετικές εγγραψές δεν λαμβάνονται υπόψη.

8. Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό

πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της έναρξης

του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του

διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να
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υπάρχει κατά το Χρόνο έναρξης του

διαγωνισμού.

9. Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν προνόμια για

την Κατά προτίμηση κατάληψη θέσεων δεν έχουν

εψαρμογή για το διοριομό σε Θέση μέλους του

κύριου προσωπικού του ΝΣΚ..

Άρθρο 31 Κωλύματα διορισμού

1. Δεν διορίζεται λειτουργός του Ν.Σ.Κ.: α)

Ε κείνοτ που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές

του υποχρεώσεις ή δεν έχει απολλαγεί από αυτές

νόμιμα, καθώς επίσης και εκείνος που είνοι

ανυπότακτος ή έχει κατοδικαστεί αμετάκληταγια

λιποταξία. β) Εκείνος που δεν είναι γραμμένος

στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρα ή
στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου

για γυναίκα. γ) Εκείνος που στερήθηκε τα

πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη

καταδίκη και μετά τηλήξη του χρόνου στέρησης.

δ) Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε

ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από

τρεις μήνες για αδίκημο που τελέο-ιηκε με δόλο,

ε) Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε

οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372,373

[Ι.Κ.), ζωοκλοπή, απάτη (άρθρο 386 [Ι.Κ.),

υττεξοίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375,

258Π.Κ.), εκβίαση (άρθρο 385

Π.Κ.),πλαοτσγραψία (άρθρο 216 [Ι.Κ.),

πλοστογραψίαπιστοιτοιητικών (άρθρο

217 [Ι.Κ.), πλαστογροψία και κατάχρηοη

ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.(, ψευδή βεβαίωση και

νόθευοη άρθρο242 [Ι.Κ.), ψευδορκία και ψευδή

ανώμοτη κατάθεση (άρθρα 224,225 Π.Κ.(,

παραπλάνηση σε ψευδορκία άρθρο 228

Π.Κ.),ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229

Π.Κ.),απιοτία δικηγόρου (άρθρο 233 [Ι.Κ.),

απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 [Ι.Κ.),

δωροδοκία (άρθρο 235,236, 237 [Ι.Κ.), καταπίεση

(άρθρο 244 [Ι.Κ.), παράβαση καθήκοντος (άρθρο

259 Π.Κ.), συκοψαντική δυσψήμηση (άρ3ρο 363

[Ι.Κ.), υψαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο

220 [Ι.Κ.), υιτεξαγωγή εγγράψου (άρθρο 222

[Ι.Κ.), παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου

(άρθρο 252 [Ι.Κ.), έγκλημα κατά της γενετήσιας

ελευθερίας και της Οικονομικής εκμετάλλευσης

της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως 353 [Ι.Κ.),

καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί

ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τυχερών παιχνιδιών

και έκδοση ακάλυπτης επιταγής. στ) Εκείνος που

έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. ζ)

Εκείνος που έχει παυθεί, ύστερα από δικαστική
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απόψαση, από Θέση δικαστικού λειτουργού,

δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού

προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω ποινικής

καταδ[κης. η) Εκείνος που έχει απολυθεί από

Θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου

υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου

δημοσίου δικαίου ή από Θέση δικηγόρου ή
συμβολαιογράψου, με αμετάκλητη απόψαση του

οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου Συμβουλίου

για πειθαρχικούς λόγους ή γιο ονεπάρκεια. θ)

Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για κακούργημα ή
πλημμέλημα από εκείνα που αναψέρονται στην

παραπάνω περ. ε/, καθώς και εκείνος που έχει

καταδικαστεί με οριστική απλώς απόψαση για

ένα από αυτά τα αδικήματα. Το κώλυμα αυτό

ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο

ατιαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική

απόψαση. ι) Εκείνος που δεν είναι υγιής

σωματικά ή ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των

υποψήψιων γίνεται, κατάτο σύστημα, που ισχύει

για τους πολιτικούς δισικητικούς υπαλλήλους. Η

παραπομπή ενώπιον των αρμόδιων

Υγειονομικών Επιτροπών γίνεται με πράξη του

Προέδρου του Ν.Σ.Κ.

2. Τα παραπάνω κωλύματα πρέπει να μην

υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού και

κατάτο χρόνο του διορισμού.

Άρθρο 32 Άρση κωλυμάτων

1. Η παραγραψή κακουργήματος ή
πλημμελήματος από εκείνα που αναψέρονται

στην Περ. ε/ της παρ. Ι του προηγούμενου

άρθρου δεν αίρειτο κώλυμα.

Επίσης δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση,

η χάρη και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής,

έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.

2. Η παραγραψή της ποινής, που έχει επιβληθεί

με την καταδικαστική απόψαση ή η άρση των

συνεπειών της απόψασης, για ένα από τα

εγκλήματα της παρ. Ι δεν αίρειτο κώλυμα.

Άρθρο 33 Γνίονιμότητο

Τα μέλη του Ν.Σ,Κ. είναι μόνιμοι ανώτατοι

δημόσιοι λειτουργοί και έπονται στο

προβάδισμα των Δικαστικών Λειτουργών των

αντίστοιχων βαθμών. Πριν από το διορισμό τους
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διανύουν διετή δοκιμαστική περίοδο με τις

προϋποθέσεις και τους όρους, που ορίζονται οτις

διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 34 Αρχαιότητα

Ι. Η αρχαιότητα Των μελών του Ν.ΣΚ. σε κάθε

βαθμό της ιεραρχίας καθορίζεται από τη

χρονολογία δημοσίευσηζ της αιτόψασης

διοριομού ή της πράξης προαγωγής τους.

Μεταξύ περισσοτέρων, που διορίζονται ή
προάγονται με την Ιδια πράξη, αρχαιάτερος

θεωρείται αυτός, που προηγείται οε αυτήν. Στη

πράξη προαγωγής τηρείται υποχρεωτικά η σειρά,

που έχει τεθεί στην περί προαγωγής απάψαση

του Υπουργικού Συμβουλίου ή στη γνωμοδότηση

του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά

περίπτωση. Αν Πρόκειται γιο διαριομά τηρείται

υποχρεωτικά η σειρά επιλογής ή επιτυχίας στο

διαγωνισμό.

2. Σε περίπτωση διαψων[ας του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών, ούμψωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 45, για παράλειψη

προαγωγής μέλους ή προοψυγής του τελευταίου

κατ αυτής, αν η Ολομέλειατου Ν.ΣΚ. αποψανθεί

υπέρ της προαγωγής, αποκαθιστά τον

προαγάμενο στη σειρά αρχαιότητάς του.

3. Κάθε Ιανουάριο συντάοοονται από τη

Γραμματεία του Ν.Σ.Κ. πίνακες της σειράς

αρχαιότητας όλων των μελών, που υπηρετούν

την Ιη Ιανουαρίου. Στους Πίνακες αυτούς

σημειώνεται η χρονολογία δημοσίευσης των

πράξεων του αρχικού διορισμού και της

τελευταίας προαγωγής τους, καθώς και το έτος

γέννησης.

4. Τους πίνακες κυρώνει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ..

Η Γραμματεία αποστέλλει μέχρι το τέλος

Μαρτίου κάθε έτους αντίτυπο των πινάκων

αυτών στους προΙσταμένους των υπηρεσιακών

μονάδων για να τους κοινοποιήσουν στα

ενδιοψεράμενα μέλη.

5. Οι ενδισψεράμενοι έχουν δικαίωμα νο

ασκήσουν ένσταση κατά των πινάκων

αρχαιότητας, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την

κοινοποίησή τους, ενώπιον του αρμόδιου

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένσταση ασκείται

με κατάθεση στη γραμματεία της υπηρεσιακής

μονάδας, στην οποία υπηρετεί και διαβιβάζεται

αμέσως στην Γραμματεία του Ν.Σ.Κ., η οποία
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κοινοποιεί την ένσταση στους θιγομένους από

αυτήν. Με όμοια τρόπο μπορεί να ασκηθεί

παρέμβαση από τους θιγομένους, κατά της

ένστασης, μέσα σε δέκα ημέρες από την

κοινοποίησή της σε αυτούς. Σε περίπτωση

παροδοχής της ένστασης τροποποιείται σ

πίνακας με πράξη του Προέδρου, που

κοινοποιείται στον ενιστάμενο και στους

θιγομένους.

Άρθρο 35 Βαθμοί ιεραρχίας -Προβάδισμα -

Αναπλήρωση

Ι. Οι βαθμοί της ιεραρχίας των μελών του Ν.Σ.Κ.

είναι οι εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Νομικός

Σύμβουλος, Πάρεδρος, Δικαστικός

Αντιπρόσωπος Α’, Δικαστικός Αντιπρόσωπος και

δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

2. Μεταξύ των μελών που ανήκουν στον ίδιο

βαθμό, προβαδίζει ο αρχαιότερος σύμψωνα με

τα οριζόμενα στην παρ. Ι του προηγούμενου

άρθρου.

3. Η αναπλήρωση μέλους του Ν.Σ.Κ. στα

καθήκοντα, που προβλέπουν οι διατάξεις του

παρόντος νόμου, σε περίπτωση έλλειψης,

απουσίας ή κωλύματός του, γίνεται σύμψωνα με

τη σειρά των βαθμών της ιεραρχίας τους, και

μεταξύ μελών του ίδιου βαθμού, σύμψωνα με τη

σειρά αρχαιόΐητάς τους.

Άρθρο 36 Αναδιορισμός

Ι. Επιτρέπεται ο αναδιοριομός λειτουργού του

Ν.Σ.Κ. μέχρι και το βαθμό του Παρέδρου, που

παραιτήθηκε ή απολύθηκε λόγω σωματικής ή
πνευματικής ανικανότητας, οε κενή θέση,

ομοιόβαθμη με εκείνη από την οποία είχε

παραιτηθεί ή απολυθεί, εψόσον: α) είχε τριετή

τουλάχιστον υπηρεσία, β) ζητήσει τον

αναδιορισμό του μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία πέντε (5) ετών από την απόλυση του,

γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, που απαιτούνται

νια το διορισμό, πλην της ηλικίας και δ) δεν έχει

κώλυμα διορισμού.

2. 0 αναδιορισμός γίνεται ύστερα από

γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας Υγειονσμικής

Επιτροπής, που προβλέπεται για τους πολιτικούς

διοικητικούς υπαλλήλους, με την οποία

διαπιστώνεται ότι απο καταστάθη κε η ικανότητα

του, σε βαθμό που να του επιτρέπει την πλήρη

άσκηση των καθηκόντων του βαθμού του.
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Για τον αναδιορισμο ατιοψαίνεται το αρμόδιο

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει την

αρχαιότητα αυτού που αναδιορίζεται, χωρίς

συνυ π ολογ ιο μό ου Εκτός υπηρεσίας

διονυθέντσς χρόνου.

3. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που αναψέρονται

στο διοριομό ισχύουν και γιο τον οναδιορσμό.»

Άρθρο 37 Θεμελιώδη καθήκοντα

1. Το μέλος του κύριου προσωπικού οΦείλει

πίστη και αψοσίωση στην πατρίδα και στη

δημοκρατία. Κατά την άσκηση των καθηκόντων

του υπόκειται στο Σύνταγμα και στους νόμους.2.

ΟΦείλει να τηρεί εχεμύθεια για τα απόρρητα,

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,

καθώς και νια γεγονότα ή ΠληροΦορίες, που

γνωρίζει από την εκτέλεση των καθηκόντων του ή
λόγω της ιδιότητάς του. 3.Οψείλει να διαμένει

στην πόλη, όπου Είναι η έδρα του ΓραΦείου στο

οποίο υπηρετεί ή σε προάοτιό της. Η Αθήνα και ο

Πειραιάς μετα ττροάοτιάτους θεωρούνται ως μία

πόλη.4. Επιτρέπεται απομάκρυνση από την έδρα

του κατά τις ημέρες της αργίας, εΦόσον δεν

υπάρχει υπηρεοιακή ανάγκη.5. Οι διατάξεις των

δύο τελευταίων εδαψίων της παρ. 2 του άρθρου

Ι του ν. 3094/2003 (Α 10) εΦαρμόζονται και για

τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

κατά την εκτέλεση των πάσης Φύσεως

καθηκόντων Τους.

Άρθρο 38 Ασυμβίβαστα -Συμμετοχή σε

επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της

Διοίκησης

Ι. Απαγορεύεται οτα μέλη του Ν.Σ.Κ. να

παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία, καθώς

και να ασκούν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να εκλέγονται μέλη

της Ακαδημίας ή μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και να

μετέχουν σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες

εργασίας.

3.Το μέλη του ΝΣ.Κ., που συμμετέχουν σε

συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή σε

διοικητικά συμβούλια, όταν επιτρέπεται,

προτείνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.,

ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο

διορισμός γίνεται κατά τα λοιπά ούμψωνα με τις

διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και τη

λειτουργία του συμβουλίου, της επιτροπής ή της

οοάδας εονασίας.

228



4. Οπου σε διατάξεις της κεμενης νσμοθεσας

προβλέπεται σε υπουργε[α η συγκρότηση

νομοτιαρασκευαστικών επιτροπών ή άλλων

συλλογικών Οργάνων με νομοπαρασκευ αστικές
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αρμοδιότητες συμμετέχεισε αυτές καιο Νομικός

Σύμβουλος Του Ν.Σ.Κ. οτο αντίστοιχο υπουργείο

με αναπληρωτή άλλο Νομικό Σύμβουλο ή
Πάρεδρα, που υπηρετεί οτο ίδιο υπουρνείο, οι

οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

ύστερα από ερώτημα της αρμόδιος υπηρεσίας.

5. Το μέλη Του Ν.Σ.Κ., που μετέχουν, με βάση

ει&κές διατάξεις, σε συμβούλια ή επιτροπές ή
άλλα συλλογικά όργανα Της διοίκησης,

προηγούνται από τους λοιπούς υπηρεσιακούς

παράγοντες, που συμμετέχουν οε αυτά, εκτός

από τους Υπουργούς, Υψυπουργούς, Γενικούς

Γραμματείς Υπουργείων και Γενικούς Γραμματείς

Περιψέρειας.

Άρθρο 39 Δωοιδικία

Τα μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣ.Κ.

υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων

111 αριθμ. 7 και 112 αριθμ. 2 του Κώδικα

Ποινικής Δικσνομίος.

Άρθρα 40 Συμμετοχή σεΤαμεία

Τα μέλη του Ν,Σ.Κ. μετέχουν υποχρεωτικά στο

Ταμείο Συντάξεων Νομικών με τους ίδιους όρους,

όπως και οι δικαστές των αντίστοιχων βαθμών.

Άρθρο 41 Εντοπιότητα

Κωλύματα εντοπιότητας, που θεσπίζονται από

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχουν

εψαρμογή στα μέλη του Ν.Σ.Κ.

Άρθρο 42

Μ ισθός

1. Η αξίωση του μέλους του Ν.Σ.Κ. για τη λήψη

του μισθού αρχίζει σε περίπτωση διορισμού, από

την ανάληψη των καθηκόντων, που βεβαιώνεται

από την οικεία έκθεση εμψάνισης και οκ

περίπτωση προαγωγής, από τη δημοσίευση της

σχετικής πράξης στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης από τη

διαθεσιμότητα ή την αργία, η αξίωση για

καταβολή του μισθού αρχίζει από την ανάληψη

των καθηκόντων, που βεβαιώνεται με έκθεσητου

γραμματέατου Ν.Σ.Κ..

230



3. Δεν οψείλεται μισθός γιατο χρονικό διάστημα,

κατάτο οποίο το μέλος από δική του υπαιτιότητα

δεν παρέχει υπηρεσία.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης

παραγράψου, ο μισθός περικόπτεται με πράξη

του Προέδρου. Η πράξη της περικοπής επιδίδεται

οτον ενδιαψερόμενο. Κατ αυτής επιτρέπεται

προοψυγή ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού

Συμβουλίου, μέσα σε δέκα ημέρες από την

επίδοση, χωρίς να αναστέλλεται η εκτέλεσή της.

5. Κατά το χρονικό διάστημα, που διαρκεί η

διαδικασία απόλυσης του μέλους του Ν.Σ.Κ.,

λόγω νόσου, που δεν θεραπεύεται, συνεχίζεται

να καταβάλλεται ο μιοθός ενέργειας ή
διαθεσιμότητας μέχρι να λυθεί η υπηρεσιακή

σχέση.

6.Η αξίωση καταβολής του μισθού παύει από τη

λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης.

7. Οι διατάξεις της ουνταξιοδοτικής νομοθεσίας,

που προβλέπουν την καταβολή αποδοχών μετά

τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης αντί για

σύνταξη, δεν θίγονται από τη διάταξη της

προηγούμενης παραγράψου.

8. Τα μέλη του Ν.Σ.Κ., που μετακινούνται Εκτός

έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, δικαιούνται

οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση,

που εκκαθαρίζονται με απόψαση του Προέδρου,

κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 43

Δικαστικές διακοπές. Αδειες

1. Κατά τους μήνες των δικαστικών διακοπών τα

μέλη του Ν.Σ.Κ. απολαμβάνουν διακοπών, που

καθορίζονται χρονικά με πράξη της Ολομέλειας

του Ν.Σ.Κ., που εκδίδεται κατά το τελευταίο

δεκαήμερο του Μαίου κάθε έτους. Μετά την

έκδοση της πράξης αυτής ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

με απόψασή του, καθορίζει τα Τμήματα του

Ν.Σ.Κ., που θαλειτουργούν κατάτη διάρκειατων

διακοπών καιτα μέλη του Ν.Σ.Κ., που υπηρετούν

σε αυτά. Η Ολομέλειατου Ν.Σ.Κ. κατάτη διάρκεια

των δικαστικών διακοπών, συγκροτείται από τον

Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους καιτους Νομικούς

Συμβούλους, που δεν βρίσκονται σε διακοπές.

Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών δεν

χορηγείται Κανονική άδεια. Επίσης δεν

χορηγείται τέτοια άδεια τριάντα ημέρες πριν από

την έναρξη των διακοπών και τριάντα ημέρες

μετά τη λήξη τους, εκτός από εξαιρετικές

περιπτώσεις. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., εάν
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συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες,

μπορεί με απόψασή Του να περιορίζει, διακόπτει

ή μεταβάλει το χρόνο των δικαστικών διακοπών

συγκεκριμένου μέλους του Ν.ΣΚ.

2. Στο μέλος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από αίτησή του

και εψόσον το επιτρέπουν σι ανάγκες της

υπηρεσίας και συντρέχει οιτουδαίος λόγος, είναι

δυνατόν να χορηγηθεί, με απόψαση του

Προέδρου, άδεια: α) μέχρι ένα μήνα, αν έχει

δημόσια υτιηρεσίατουλάχιστσν ενός έτους και β)

μέχρι δεκαπέντε ημέρες, αν έχει δημόσια

υπηρεσία τουλάχιστον δύο μηνών. Η άδεια αυτή

χορηγείται, ολόκληρη ή τιιηματικά, κάθε

ημερολσγιακό έτος.

3. Δεν έχει δικαίωμα κανονικής άδειας, πριν από

την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα του Θέση, το

μέλος στο οποίο έχει κοινοποιηθεί πράξη

μετάΘεσης ή προαγωγής ή εκείνο που βρίσκεται

υπό υπηρεσιακή μετακίνηση.

4. Από το χρόνο της κανονικής άδειας αψαιρείται

ο χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας, μέσα στο

ίδιο ημερολογιακό έτος, που βεβαιώνεται με

πράξη του Προϊσταμένου του οικείου Γραψείου,

η οποία αποστέλλεται στην Γραμματεία της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.

5. Σε εϊαιρετικές περιπτώσεις και εψόσον το

επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, είναι

δυνατόν να χορηγηθεί με ταν ίδιο τρόπο, στο

μέλος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από αίτησή του,

κανονική άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα μήνα

κάθε ημερολογιακό έτος,

6. 0 Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. δύναται να αναβά.λει

την έναρξη της κανονικής άδειας, να διακόπτει τη

συνέχισή της ή και να την ανακαλεί, αν συντρέχει

εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη ή ύστερα από

αίτηση του ενδιαψερομένου.

7. Στο μέλη του Ν.Σ.Κ. μπορεί, ύστερα από αίτηοήτους

καιαπόψαση του οικείου Υπηρεοιακού Συμβουλίου, να

χορηγείται ειδική Κανονική άδειο, χωρίς τις αποδοχές

της οργονικής θέσης τους και γιο χρονικό διάστημα

τριών ετών, Προκειμένου να αναλάβουν Θέση οε

υπηρεοίες ήόργανα της Ευρωπαικής ‘Ενωσης ή σε άλλο

νομικόπρόσωπο δημοοίου ή ιδιωτικού δικαίου, που
λειτουργεί οτα πλαίσια αυτής, νια παροχή υπηρεσιών

με οποιαδήποτε σχέση. Με την ίδιο διαδικασία η άδειο

αυτή μπορεί να παρατείνετοι Ο χρόνος της άδειας

Θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε

περίπτωοη. Κατά τη διάρκεια της άδειος αυτής, το

μέλος του Ν.Σ.Κ.: α) διατηρείται στην υπηρεσία ως

υπεράριθμος, β) η Θέση του Θεωρείται κενή και

συμπληρώνεται, γ) υποχρεούται να καταβάλει όλες τις

κρατήοεις και τις εισψορές γιατο οσψαλιοτικά ταμεία

με βάση τις αποδοχές που

Ί
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αντιστοιχούν κάθε Φορά στο βαθμό της

οργανικής του θέσης.

ο τρόπος καταβολής των κρατήσεων και των

εισψορών καθορίζεται με απόψαση του

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Η κατάτηντιροηγούμενη παράγραψο κανονική

άδεια χορηγείται με απόΦαση του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από

εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ.

9. Για την έναρξη, τη λήξη ή την τυχόν διακοπή

της άδειας συντάσσονται εκθέσειτ ενώπιον του

προϊσταμένου του οικείου Γραψείου, οντίγραψα

των οποίων αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση

στη Γραμματεία της Κεντρικής Υπηρεσίας.

10. Αν το μέλος υπερβεί αδικαιολόγητα την

άδεια, που του χορηγήθηκε, στερείται τις

αποδοχές του για τις αντίστοιχες ημέρες,

ανεξάρτητα από την πειθαρχική του ευθύνη.

11. Στις γυναίκες-μέλη του Ν.Σ.Κ., που

κυοψορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας

σύμψωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τους

πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του

Κράτους,

Στις μητέρες λειτουργούς του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους χορηγείται άδειο εννέα

(9) μηνών με αιτοδσχές γιο ονατροψή παιδιού,

ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται πριν

τη λήξη της άδειας μητρότητος, Η ημερομηνία

έναρξης της άδειας για ανατροψή παιδιού

ορίζεται με την απόψαση χορήγησής της και

Πρέπει να συμπίπτει με το πέρας της άδειας

μητρότητας. Κατ’ εξαίρεση, οι μητέρες οι οποίες

έλαβαν άδειες μητρότητας, που έληξαν εντός του

έτους 2004 και μέχρι την έναρξη ισχύος του

νόμου αυτού, δικαιούνται να λάβουν πλήρη

άδεια για ανατροψή παιδιού.

12. Οι σχετικές με τις άδειες των δημοσίων

υπαλλήλων διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας

εψαρμόζονται και στα μέλη του Ν.Σ.Κ.

Άρθρο 44 Μονιμοποίηση -Προαγωγές -Αποχή

από προαγωγή

1. Μσνιμοποίηση α) Μετά τη συμπλήρωση

διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων

Δικαστικών Αντιπροσώπων το αρμόδιο

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση αιτιολογημένη

Πρόταση του εισηγητή Αντιπροέδρου ή Νομικού

Συμβούλου, ο οποίος έχει ορισθεί από τον

Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., αποΦασίζει, ύστερα από

ερώτημα του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών, για την προαγωγή τους σε

Δικαστικούς Αντιπροοώπους. Η απόψαση είναι
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αιτιολογημένη και λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις

επιθεώρησης, την έγγραψη γνώμη του

Προϊσταμένου του δοκίμου Δικαστικού

Αντιπροσώπου, το ήθος, την επιστημονική

κατάρτιση, τη ψιλοπονίο που επέδειξαν, καθώς

και την ικανότητα και κοταλληλότητά τους για Τα

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του μέλους του

Ν.Σ.Κ..

Αν, αντίθετα, το συμβούλιο κρίνει, ότι ο δόκιμσς

δεν πρέπει να προαχθεί σε Δικαστικό

Αντιπρόσωπο, για ανεπάρκεια ή έλλειψη ήθους,

αποψασίζει με αιτιολογημένη απόψασή του την

απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με

οπόψαση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών.

β) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί επίσης, με

αιτιολογημένη απόΦασή του, να πορατείνει τη

δοκιμαστική υπηρεσία του δοκίμου Δικαστικού

Αντιπροσώπου για ένα ακόμη έτος, ον κρίνει ότι

δεν είναι ώριμος να προαχθεί σε Δικαστικό

Αντιπρόσωπο. Μετά από την πάροδο του

πρόσθετου έτους, το Συμβούλιο, αν κρίνει ότι δεν

πρέπει νο προαχθεί, αποψασίζει ταυτόχρονα, με

αιτιολογημένη απόψαση, την οριστική απόλυσή

του από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με

απόψοση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών

γ) Οι δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, που

κρίνονται ικανοί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό

Συμβούλιο, τιροάγονται σε Δικαοτικού

Αντιπροσώπους και μονιμοποιούνται, σύμψωνα

με τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό. Στην

περίπτωση της προηγούυ.ενης παραγράψου, η

πρυογωγή αυτών, που κρίθηκαν προακτέοι, μετά

από την πάροδο της πρόσθετης ετήσιας

δοκιμαστική ς υπηρεσίας, δεν ενε ργε ί

αναδρομικά.

2. Προαγωγές

α) Για την προαγωγή μέλους του Ν.Σ.Κ. σε

ανώτερο βαθμό απαιτούνται:

αα) Η ύπαρξη κενής θέσης στον ανώτερο βαθμό,

εψόσον οι θέσεις είναι οργανικά διακεκριμένες.

ββ) Η συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου

παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Στο χρόνο

αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας,

δ ιαθ ε σιμότ ητας, προσωρινή ς π αύ σ ης και

αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα γιο

την οποία επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική

ποινή. γγ) Η συνδρομή των ουσιαστικών

προσόντων που απαιτούνται για τον ανώτερο

βαθμό.

β) Οι προαγωγές των μελών του Ν.Σ.Κ. στους

βαθμούς του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’ και
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του Παρέδρου γίνονται κατ’ εκλογή μεταξύ όσων

συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά

προσόντα βάσει: βα) ήθους και κοινωνικής

παράστασης, ββ) σθένσυς και υπηρεσιακής

συ μπεριψοράς, βγ) επιστη μονικής κατάρτισης,

βδ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην

κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητας στη

διατύπωση των ειοηγήσεων και των

δικογραψων, βε) ετιιμέλειας, εργοτικότητας,

ποιοτικής και πσσοτικής υπηρεσισκής απόδοσης,

β οτ) ικανότητας διαχείρισης ψόρτου υποθέσεων

και εκκρεμστήτων, καθώς και ικανότητας

ανταπόκρισης και προσαρμογής οε νέα και

πρόσθετα καθήκοντα.

‘Ολα τα παραπάνω ουσιαστικά προσόντα πρέπει

να διαπιστώνεται ότι διατίθενται τουλάχιστον σε

βαθμό πολύ καλό, ώστε νσ μπορούν \‘α

ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα του

ανώτερσυ βαθμού. Η εξοικείωση και η ευχέρεια

χρήσης τεχνολογιών πληροΦορικής και

επικοινωνιών συνεκτιμώνται.

γ) Οι προαγωγές των μελών του Ν.Σ.Κ. στον

βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους

γίνονται κατ’ απόλυτη εκλογή, Κρίνονται ως κατ’

απόλυτη εκλογή προακτέσι, μεταξύ εκείνων, που

έχουν τα τυπικά προσόντσ, το μέλη που

συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθμό τα προσόντα:

γα) ήθους και κοινωνικής τιαράστοσης, γβ)

σθένσυς και υπηρεσιακής ουμπεριψοράς, γγ)

επιστημονικής κατάρτισης, γδ) κρίσης,

αντίληψης και ικανότητας στην κοτανόηση των

υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των

εισηγήσεων και των δικογράψων, γε) ετιιμέλειας,

εργατικότητας, 7τοιοτικής και ποσοτικής

υπηρεσιακής απόδοσης, γστ) ικανότητας

διαχείρισης ψόρτου υποθέσεων και

εκκρεμοτήτων, καθώς και ικανότητας

ανταπόκρισης και προσαρμογής σε νέα και

ιτρόσθετα καθήκοντα.

Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και

σύγκριση μεταξύ τους, συνεκτιμωμένων της

εξοικείωσης και της ευχέρειας χρήσης

τεχνολογιών πληροψορικής και επικοινωνιών,

επιλέγονται τα μέλη που πρσάγσνται για την

κάλυψη των κενών θέσεων)).

δ) Οι προαγωγές των μελών μέχρι και το βαθμό

του Νομικού Συμβούλου του Κράτους

ενεργούνται με απόψαοη του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται

στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από

σύμψωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού

Συμβουλίου. Η γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού

Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του

Υπουργού, μέσα σε Προθεσμία δύο μηνών από

την κένωση της θέσης και η προαγωγή ανατρέχει
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στη λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας.

ε) Οι προαγωγές στις Θέσεις του Προέδρου και

των Αντιπροέδρων ενεργούνται με προεδρικό

διάταγμα μετά από πρόταση τσυ Υπουργικού

Συμβουλίου, τσ οποίο, ύστερα από εισήγηση τσυ

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, επιλέγει

τους πρσακτέους μεταξύ εκείνων που έχουν τα

νόμιμα προσόντα.

οτ) Σε Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α 7τροάγεται

Δικαστικός Αντιπρόσωπος με επτά έτη συνολική

υπηρεσία, στην οποία συνυπσλαγίζεται και η

υπηρεσία του δοκίμσυ Δικαστικού

Αντιπροσώπου. ζ) Σε Πάρε5ρσ του Ν.Σ.Κ.

προάγεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’, με πέντε

έτη υπηρεσία στα βαθμό του Δικαοτικσύ

Αντιπροσώπου Α. η) Σε Νομικό Σύμβουλο

πρσάγεται Πάρεδρος με πέντε έτη υπηρεσίας στο

βαθμό του Παρέδρου, από τα οποία τα δύο

τουλάχιστον Θα πρέπει να έχουν διανυθεί οκ

υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ. της Αθήνας ή του

Πειραιά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την

προαγωγή στο βαθμό αυτό αποτελεί η διετής

υπηρεσία, στο βαθμό του Δικαοτικού

Αντιπροσώπου, και ον αυτή δεν έχει

πραγματοποιηθεί ή Δεν πραγματοποιηθεί για

οποιονδήποτε λόγο, στο βαθμό του Παρέδρου,

οε υπηρεσιακή μονάδα του Ν.ΣΚ. εκτός της

Αθήνας ή του Πειραιά. θ) Σε Αντιπρόεδρο του

Ν.Σ.Κ. προάγεται Νομικός Σύμβουλος με τρία έτη

υπηρεσίαςστο βαθμό του Νομικού Συμβούλου. ι)

Σε Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. πρσάγεται Αντιπρόεδρος ή
Νομικός Σύμβουλος, που έχει τέσσερα

τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό του

Νομικού Συμβούλου.

3. Μέχρι την έκδοση του σχετικού με την

υπηρεσιακή μεταβολή εγγράψου τα μέλη του

Ν.Σ.Κ. εγκύρως ασκούν τα καθήκοντα της θέσης

καιτου βαθμού που κατέχουν.

4. Αποχή από προαγωγή

Στην περίπτωση κατά την οποία εκκρεμεί, κατά

του κρινόμενου για προαγωγή Παρέδρου ή
Δικαοτικού Αντιπροσώπου, πειθαρχική δίωξη, το

Υπηρεσιακό Συμβούλια απέχει να τον κρίνει

μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόψαοη επ αυτής.

Αν ο διωκόμενας απαλλαγεί τελεσίδικα, το

Υπηρεσιακό Συ μβαύλιο, Κρίνοντας αυτόν

προακτέο, τον προάγει αναδρομικά και τον

αποκαθιστά στη σειρά αρχαιότητάς του.

Αν δεν υπάρχει κενή θέση στο βαθμό που

προάγεται, παραμένει υπεράριθμσς και

κοταλαμβάνει την πρώτη θέση του βαθμού

αυτού, που Θα κενωθεί

ρθρσ45

____________________________________ _______________________________________
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Παράλειώη από προογώγή

1. Το Πρακτικό γνωμσδότησης Του Υπηρεσιακού

Συμβουλίου για μη προαγωγή Παρέδρου ή
Δικαστικού Αντιπροσώπου Α ή Δικαστικού

Αντιπροσώπου στον επόμενο βαθμό,

υποβάλλεται το συντομότερο στον Υπουργό

Οικονομίας και Οικονομικών και κοινοποιείται

στον ενδιαψερόμενο. Μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υποβολή

ή την κοινοποίηση του πρακτικού αντίστοιχα,

μπορεί ο μεν Υπουργός να διαψωνήοει προς τη

γνωμοδότηση του Συμβουλίου και να

παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια,

εκθέτοντας με έγγραψό του τους λόγους της

διαψωνίας, ο δε ενδιαψερόμενσς να ασκήσει

εγγράψως προσΦυγή ενώπιον αυτής, που

κατατίθεται στη Γραμματεία του Ν.Σ.Κ.,

προβάλλοντας τους λόγους που τη θεμελιώνουν.

2. Η διαψωνία του Υπουργού και η προσψυγή

αυτού που παραλείψθηκε, καθώς και η σχετική

γι αυτές προθεσμία, εμποδίζουν την

ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας με

αποδοχή της γνωμοδότησης που προσβλήθηκε,

κατά το μέρος που θίγεται η σειρά αρχαιότητας

αυτού που παραλείψθηκε.

3. Η Ολομέλεια μπορεί, πριν γνωμοδοτήσει

οριστικά, να καλέσει για παροχή προψορικών

εξηγήσεων ή πληροψοριών και για προσκόμιση

στοιχείων τους επιθεωρητές και όσους διατελούν

ή διατέλεσαν προϊστάμενοι του κρινομένου,

καθώς και τον ίδιο. Η κλήση του κρινομένου είναι

υποχρεωτική, αν το ζητήσει με έγγραψη αίτησή

του.

4. Τα μέλη και ο εισηγητής του υπηρεσιακού

συμβουλίου, που εξέδωσε την απόψαση, που

προοβλήθηκε, καθώς και σι επιθεωρητές του

πρσσψεύγοντος δεν κωλύονται γιατο λόγο αυτόν

να συμμετέχουν στην Ολο μέλεια.

λρθρο 46 Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Για τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. το Πειθαρχικό

Συμβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους του

Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου

και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σι οποίοι

αναπληρώνονται από τους νόμιμους

αναπληρωτές Τους.

2. Για τους Αντιπρόεδρους του Ν.Σ.Κ, το

Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τους

Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του

Αρείου Πάγου και του Ν.Σ.Κ., ή τους νόμιμους

αναπληρωτές τους.

3. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο για

τα λοιπά μέλη Του Ν.Σ.Κ. αποτελείται:
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α) Για τους Νομικούς Συμβούλους, το μεν

πειθαρχικό από αυτούς που ορίζονται στην

προηγούμενη παράγραψο, Το δε υπηρεοιακό

από Τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους του

Ν.Σ.Κ.. Οι Αντιπρόεδροι και οι αναπληρωτές τους

ορίζονται με κλήρωοη, σύμψωνα με αυτά που

ορίζονται οτα εάάΑιο β’ της παρούοας

παρανρόφου.

β) Για Τους Παρέδραυς και τα μέλη Των

κατώτε3ων βαθμών, από τον Πρόεδρο, δύο

Αντιπροέδρους και οκτώ Νομικούς Συμβούλους.

Οι Αντιπρόεδροι και οι Νομικοί Σύμβουλοι

ορίζονται με κλήρωοη, η οποία γίνεται οε

ουνεδρίοοη της Ολομέλειας Πριν από το τέλος

κάθε έτους και καταχωρίζεται οε ιδιαίτερο

πρακτικό αυτής, Ο Πρόεδρος εξάγει από την

κληρωτίδο με τα ονόματα των Αντιπροέδρων

τέοοερις κλήρους και από την κληρωτίδα με τα

ονόματα των Νομικών Συμβούλων δεκαέξι

κλήρσυς κατά σειρά. Αυτοί που γράψονται στους

δύο πρώτους κλήρους των Αντιπροέδρων και

στους οκτώ πρώτους των Νομικών Συμβούλων

αποτελούν τακτικά μέλη του Συμβουλίου, ενώ οι

υπόλοιποι Αντιπρόεδροι και Νομικοί Σύμβουλοι

ονατιληρωματικά αυτών αντίστοιχα, χωρίς καμία

άλλη διοτύπωοη.

4. Η ουγκρότηση των Συμβουλίων της

προηγούμενης παραγράψου γίνεται με ατιόώαοη

του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που εκδίδεται μέσα στο

μήνα Δεκέμβριο. Η θητεία των μελών τους

αρχίζει την Ιη Ιανουαρίου και λήγει την 31η

Δεκεμρίου του επόμενου του ορισμού τους

έτους.

Στα Συμβούλια αυτά ειοπγητής ορίζεται, με

απόψαση του Προέδρου, Αντιπρόεδρος στην

περίπτωοη του εδαψίου α και Αντιπρόεδρος ή
Νομικός Σύμβουλος ατην περίπτωση του

εδαψίου β’ της τιροηγούμενης παραγράψου.

5. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7, για το

σχηματισμό πλειοψηψίας και την υπεροχή της

ψήψου του Προέδρου, εψαρμόζεται ανάλογα και

στις περιπτώσεις των παραγράψων 1, 2 και 3. Αν

κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται σε κάποιο

ζήτημα τιεριοσότερες από δύο γνώμες, με

αποτέλεσμα να μην σχηματίζεται πλειοψηψία,

αυτοί που ψήψιοαν υπέρ της δυσμενέοτερης

γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής,

προοχωρούν οτην αμέσως ευνοϊκότερη.

6. Γραμματέας των Πειθαρχικών και

Υπηρεσιακών Συ μβαυλίων των προηγούμενων

παραγράψων είναι α Γραμματέας του Ν.Σ.Κ. ή ο

νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 47 Παραίτηση

Ι. Το μέλος του Ν.Σ.Κ. έχει το δικαίωμα νο

παοαιτπθεί εννοάώωε. Λίοεσπ. όσος ό
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προθεσμία, που τέθηκαν στο έγγραψο της

παραίτησης, θεωρούνται ότι δεν γράψτηκαν.

2. Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει

μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. Μέσα

στην ίδια προθεσμία αυτός που παραιτήθηκε

έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει εγγράως την

παραίτησή του, εψόοσν η πράξη της αποδοχής

δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί

3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό

Οικονομίας και Οικονομικών η αποδοχή της

παραίτησης και δεν έχει εψαρμογή η

παράγραψος 5, αν κατά το χρόνο υποβολής της

παραίτησης είναι εκκρεμής σε βάρος του

ιταραιτούμενου: α) πειθαρχική δίωξη ή β) ποινική

δίωξη για κακούργημα ή νια πλημμέλημα από

αυτά που αναψέρονται στην περίπτωση ε της

παρ. 1 του άρθρου 31.

4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από

τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν που

παραιτήθηκε η πράξη αποδοχής της παραίτησης.

5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και

λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση εξήντο

ημέρες μετά την υποβολή της, εψόσον μέχρι την

ημέρα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί και

κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης.

Αρθρο 48 Αποχώρηση από την υπηρεσία

1. Τα μέλη του Ν.Σ.Κ. αποχωρούν αυτοδικαίως από την

υπηρεσία: α) Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, που

αντιστοιχούν με Πρωταδίκες των Πολιτικών

Δικαστηρίων, σι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Α’, που

αντιστοιχούν με Προέδρους Πρωτοδικών Πολιτικών

Δικαστηρίων και οι Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., που

αντιστοιχούν με Εφέτες Πολιτικών Δικαστηρίων, όταν

συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας

τους. β) Οι Νομικοί Σύμβουλοι, που αντιστοιχούν με

Αρεσπαγίτες, οι Αντιτιρόεδροι του Ν.Σ.Κ., που

αντιστοιχούν με Αντιπροέδρους Αρείου Πάγου Και ο

Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., που αντιστοιχεί με τον Πρόεδρο

του Αρείου Πάγου, όταν συμπληρώσουν τα εξηκοστό

έβδομο έτος της ηλικίας τους. γ) Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.,

αν συμπληρώσει τετραετή υπηρεσία στα βαθμό του

Προέδρου, πριν από τη συμπλήρωση του εξηκαοταύ

έβδομου έτους της ηλικίας του απαχωρεί αυταδικαίως

από την Υπηρεσία μόλις συμπληρώσει την τετραετή

αυτή υπηρεσία. Ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη

συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους λαγίζεται

ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως ορίζει σ

νόμος, που εκδίδεται κατ επιταγή της παρ. 5 του

άρθρου 90 του Συντάγματος. δ) Για την εφαρμογή των
διατάξεων των εδαίων α και β της παρούσας

παραγράψου Θεωρείται οκ κάθε περίπτωση ως ημέρα,

που συμπληρώνεται τα

3Η
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όριο της ηλικίας αποχώρησης, η 30ή Ιουνίου του

έτους αποχώρησης του μέλους του Ν.Σ.Κ. ε) Οι

διοικητικές πράξεις που προβλέπονται κατά

περίπτωση στα εδάψια 5 και ε’ της παρ. 2 του

άρθρου 44 για τις προαγωγές των μελών του

Ν,Σ.Κ., απαιτούνται και για τη λύση της

υτιηρεσιακής τους οχέσης στις περιπτώσεις του

παρόντος άρθρου.

2. Η πράξη της Διοίκησης, κατά περίπτωση, που

βεβαιώνει την αποχώρηση μέλους του Ν.Σ.Κ. από

την υπηρεσία, σύμψωνα με τις διακρίσεις της

προηγούμενης παραγράου, δημοσιεύεται στην

ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται

σε αυτόν, που αποχωρεί, δεκαπέντε ημέρες πριν

από την ημερομηνία αποχώρησης.

3. Το μέλος που συμπλήρωσε Τριάντα χρόνια

πραγματική υπηρεσία ή αποχωρεί λόγω

συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρεί

τιμητικά ταν τίτλο της θέσης που κατείχε και μετά

από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Αυτό

μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα ή την

υπουργική απόΦαση αποχώρηοης από την

υπηρεσία.

4. Το μέλος που τιαύεται οριστικά λόγω

πειθαρχικού τιαραπτώματος ή υπηρεοιακής

ανεπάρκειας, στερείται τον τίτλο της

πρσηγούμενης ιταραγράψου. Τον τίτλο στερείται

και αυτός που τιμωρήθηκε στο βαθμό εξόδου

από την Υπηρεσία με πειθαρχική ποινή

προσωρινής παύσης.

5. Από τον τίτλο αυτόν εκπίπτει αυτοδικαίως

εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα για μια

από τις πράξεις που αναΦέρονται στην

περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 31.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΛΙΟ ΑΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ -

Π ΡΟΙ ΣΤΑΜ Ε ΝΟ1

Άρθρο 49 Θέσεις κατά κατηγορία - κλάδους

1. Στο Νομικό Συμβούλια του Κράτους υπηρετεί

μόνιμο και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου διοικητικό προσωπικό.

2. Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού

προσωπικού του Ν.Σ.Κ. είναι συνολικά εκατόν

εξήντα πέντε, από τις οποίες εκατόν εξήντα δύο

είναι αυτές που έχουν νομοθετηθεί, και τρεις

μόνιμες θέσεις, που συνιστώνται με ταν παρόντα

νόμο και οι οποίες κατατάσσονται δύο στον

κλάδο ΠΕ2 Πληροψορικής και μίο στον κλάδο ΤΕ3

Βιβλιοθη κονόμων του μόνιμου προσωπικού. Από

τις παραπάνω 165 συνολικά Θέσεις επτά Θέσεις

ΙνΓΥι πρππιιττππσνκίι ·γπΛτιι πττπΙ.ι· τριΓ ΑπΊς
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του μόνιμου τιροσωπικού Καί Τέσσερις Θέσεις του

πρσσωπικσύ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου.

3. λιτό Τις υψιστάμενες κατά τη δημοσίευση Του

παρόντος νόμου δεκαοκτώ Θέσεις Του κλάδου

ΔΕ2 Δακτυλογράψων-ΣΤενογράψων Του μόνιμου

προσωπικού διατηρούνται στον κλάδο αυτόν

οκτώ Θέσεις, οτ δε υπόλοιπες δέκα μεταψέρονται

στον κλάδο ΠΕΙ Διοικητικού-Οικονομικού του

μόνιμου προσωπικού, οι οποίες προστίΘενται

στις Θέσεις του κλάδου αυτού. Επίσης απότιςδύο

Θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ4

τηλεψωνητών που υψίστανται κατά τη

δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρείται

στον κλάδο αυτόν η μία, η άλλη μεταψέρεται

στον κλάδο ΠΕΙ Διοικητικού-Οικονομικού του

μόνιμου προσωπικού και προστίΘεται στον

κλάδο αυτόν,

4. Οι οργονικές Θέσεις του διοικητικού

προσωπικού του Ν.Σ.Κ., όπως διαμορψώνονται

σύμψωνα με τις προηγούμενες 2 και 3

παραγράψους, κατανέμσνται σε κατηγορίες και

κλάδους ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟ (Θέσεις οργανικές

εκατόν εξήντα, από τις οποίες τρεις είναι

προσωποπ αγε ίς).

α) Κατηγορία ΠΕ - Θέσεις οργανικές Τριάντα μία,

από τις οποίες μία προσωποπαγής.

αα) Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικός-Οικονομικός, Θέσεις

οργανικές είκοσι οκτώ. ββ) Κλάδος ΠΕ2

Πληροψορικής, Θέσεις οργανικές δύο. γγ) Κλάδος

ΠΕ Διοικητικός-Λογιστικός, οργανικές Θέσεις μία

προσωποπαγής.

β) Κατηγορία ΤΕ - Θέσεις, οργανικές έξι. αα)

Κλάδος ΤΕΙ Διοικητικός-Λογιστικός, Θέσεις

οργανικές δύο. ββ) Κλάδος ΤΕ2 Πληροψορικής,

Θέσεις οργανικές τρεις. γγ) Κλάδος ΤΕ3-

ΒιβλιοΘηκονόμων, Θέσεις οργανικές μία.

γ) Κατηγορία ΔΕ. Θέσεις οργανικές εκατό )ΙΟΟ),

από τις οποίες μία (1) ιτροσωποπαγής. αα)

Κλάδος ΔΕ-Ι Διοικητικών Γραμματέων, Θέσεις

οργανικές ογδόντα εννέα )89). ββ) Κλάδος ΔΕ-2

Χειριστών Η/Υ, Θέσεις οργανικές επτά (7). γγ)

Κλάδος ΔΕ-3 Τηλεψωνητών, Θέση οργανική μία

(1). δό) Κλάδος ΔΕ-4 Τεχνικός - Οδηγών, Θέσεις

οργανικές δύο (2). εε) Κλάδος ΔΕ-5 Τεχνικός,

Θέση οργανική μία (1). στστ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός

Θέυι μίιι ιιμυυωιυιιτγή,.
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δ) Κατηγορία ΥΕ - Θέσεις, οργανικές είκοσι τρεις,

από τις οποίες μία προσωποπαγής. αα) Κλάδος

ΥΕ Ι Ταξινόμων, Θέσεις οργανικές πέντε. ββ)

Κλάδος ΥΕ2 Επιμελητών, Θέσεις οργανικές

δεκατρείς. γγ) Κλάδος ΥΕ3 Προσωπικού

καθαριότητας, Θέσεις οργανικές τέσσερις.

δδ)

Κλάδος ΥΕ4 Καθαριοτριών, Θέσεις οργανικές μία

προσωποπαγ ή ς.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Θέσεις πέντε.

Θέσεις διοικητικού προσωπικού με σύμβαση

ιδιωτικού δικαίου αορίστσυ χρόνου είναι μίατου

κλάδου ΔΕ Δισικητικού-Λογιστικού και τέσσερις

προσωπσπαγείς, από τις οποίες δύο στον κλάδο

ΔΕ Διοικητικού, μία στον κλάδο ΤΕ-Επιμελητών

και μία στον κλάδο ΥΕ-Καθαριστριών.

5. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο

Ν.Σ.Κ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου

καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες

Θέσεις της κατηγορίας και του κλάδου τους

ούμψωνα με αυτά που ορίζονται στις

προηγούμενες παραγράους.

6. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που κατέχουν τις

Θέσεις που μεταψέρονται κατά την παράγραψο 3

μετατάσσονται σε Θέσεις του κλάδου ΔΕΙ

Διοικητικού

Λογιστικού του μόνιμου προσωπικού, χωρίς

αίτησή τους, με απόψαση του προέδρου του

Ν.Σ.Κ., μετά από σύμψωνη γνώμη του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 2του άρθρου

54 του παρόντος νόμου και καταλαμβάνουν

κενές Θέσεις του κλάδου αυτού.

7. Οι Θέσεις του διοικητικού προσωπικού

ανήκουν οργανικά στις υπηρεσιακές μονάδες της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.. Με απόψασητου

Προέδρου, μπορεί ορισμένος αριθμός αυτώννα

μεταψέρεται από την Κεντρική υπηρεσία σε

Γραψεία Νομικών Συμβούλων και Δικαστικά

Γραψεία ή αντίοτροψα.

Άρθρο 50 Κατάταξη θέσεων κατά βαθμούς -

Καθήκοντα

Ι. Οι Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ κατατάσσονται
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στους βαθμούς Δ, Γ’, Β’, Α, Διευθυντής και

Γενικός Διευθυντής, από τους οποίους κατώτερος

είναι σ Δ και ανώτερος σ Γενικός Διευθυντής.

2. Οι θέσεις της κατηγορίας ΤΕ κατατάσσονται

στους βαθμούς Δ, Γ’, Α και Διευθυντής, από

τους οποίους κατώτερος είναι σ Δ’ και ανώτερος

είναι ο Διευθυντής.

3. Οι Θέσεις της κατηγορίας ΔΕ κατατάσσονται

στουςβαθμούςΔΓ,Βκαιλ’απότσυςσττοίους

κατώτερος είναι Ο Δ και ανώτερος είναι σ Α.

4. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται

στους βαθμούς Ε’, Δ, Γ και Β/, από τσυς οποίους

κατώτερος είναι α Ε και ανώτερος είναι ο Β.
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5. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ

και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ και της κατηγορίας ΥΕ, σ

Βαθμός Ε Για τους απόόοιτους της Σχολής

Δημόσιας Διοίκησης, ειοαγωγικός βαθμός είναι σ

Β’.

6. Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σι θέσεις είναι

οργανικά ενιαίες έως και το βαθμό Α.

7. Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ οι θέοειςτου

βαθμού του Διευθυντή είναι οργονικά ενιαίες.

8. Για την κατηγορία ΥΕ όλες σι θέοεις είναι

οργανικά ενιαϊες.

9. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού

προηγείται ο αρχαιότερος.

10. Ανάθεση σε διοικητικό υπάλληλο

καθηκόντων άλλης κατηγορίας, κλάδου ή
βαθμού είναι δυνατή με απόφαση του οικείου

Προϊσταμένου ή του Προέδρου, σε περίπτωση

υπηρεσιακής ανάγκης. Η άρνηση εκτέλεσης της

απόψασης ή η πλημμελής εκτέλεσή της

συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα.

Άρθρο 51 Τυπικά προσόντα κλάδων

1. Τυπικά προσόντα για το διοριομό στον

εισσγωγικό βαθμό των κλάδων του διοικητικού

προσωπικού του Ν.Σ.Κ. ορίζονται αυτά που

προβλέπονται κατά περίπτωση στα π.δ. 50/2001

(ΦΕΚ 39 Α’), όπως κάθε φορά ισχύει

2. Οι διατάξεις των παραγράων 5, 6 και 7 του

άρθρου 30 εψαρμόζονται ανάλογα και στο

διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΑΓΟΓΕΣ —

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ -ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αρθρο 52ΠροΙστάμενοι

1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής υποστήριξης

τοποθετείται Προϊστάμενος διοικητικός

υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Γενικού

Διευθυντή.

2. Στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Δισικητικής

Μέριμνας και Οικονομικών υποθέσεων

τοποθετούνται τιροϊστάμενοι δισικητικοί

υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή.

3. Στα Τμήματα και Γραψεία των Διευθύνσεων

της προηγούμενης τταραγράψου και των λοιπών

υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας,

τοποθετούνται τιροΙστάμενοι, διοικητικοί

υπάλληλοι των κατηγοριών Π Ε, ΤΕ και ΔΕ, με

βαθμό Α, αν δεν ορίζεται διαψορετικά από τις
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διατάξεις του παρόντος νόμου, σύμψωνα με τις

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Στο Τμήμα Πληροψορικής και Υποστήριξης

Συστημάτων τιροίστανται υπάλληλοι των κλάδων

ΠΕ Πληροψορικής ή ΤΕ Πληροψορικής ή ΔΕ

Χειριστών Η/Υ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύναται

να προίστανται και στο Τμήμα Ευρετηρίου.

4. Με αποψάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.

κατανέμεται ο αριθμός των θέσεων των

Τμημάτων και Γραψείων, που καταλαμβάνει

καθεμία από τις κατηγορίες υπαλλήλων της

προηγαύμενης παραγράψου.

Αρθρο 53 Προαγωγή Γενικού Διευθυντή —

Διευ θυντών Επιλογή Π ροϊσταμένων

1. Σε Γενικό Διευθυντή προάγεται Διευθυντής του

Ν.Σ.Κ. με τριετή υπηρεσία στο βαθμό του

Διευθυντή με απόψαση του γπουργαύ

Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από

αύμψωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 46, στα οποίο

εισηγείται Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος,

ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών.

2. Η προαγωγή στα βαθμό του Διευθυντή γίνεται

με απόψαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα

από σύμψωνη γνώμη του Υπηρεσιακού

Συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 54 στα οποία

εισηγείται α Γενικός Διευθυντής ή ένα μέλος του

λειτουργός του Ν.Σ,Κ., ύστερα από ερώτημα του

Προέδρου του Ν.Σ.Κ.

3. Οι Πραϊστάμενοι των Τμημάτων και των

αυτατελών Γραψείων επιλέγονται από τα

Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 2 του άρθρου

54, στα οποία εισηγείται α Γενικός Διευθυντής ή
Διευθυντής ή ένα μέλος του λειτουργός του

Ν,Σ.Κ., ύστερα από ερώτημα του Προέδρου του

Ν.Σ.Κ.. Η τοποθέτηση των τιρα·ίαταμένων αυτών

γίνεται με απόψαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.

Άρθρα 54 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλια

Ι Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλια για ταν

Γενικό Διευθυντή Είναι τα υπηρεσιακό συ μβαύλιο

της περ. β· της παρ. 3 του άρθρου 46. Χρέη

εισηγητή Εκτελεί Νομικός Σύμβουλος ή
Πάρεδρος.

2 Τα Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συ μβαύλια γιατο

διοικητικό Προσωπικό του Ν.Σ.Κ. συγκρατείταιμε

απόψαση του Προέδρου για δύο έτη και

αποτελείται από: α) Εναν Νομικό Σύμβουλο του

Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή
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ομοιόβαθμό του. β) Δύο Παρέδρους του Ν.Σ.Κ.,

με ιοάριθμους ομοιό βαθμους

αναπληρωτέςτους. γ) Τον Γενικό Διευθυντή με

αναπληρωτή έναν Διευθυντή .δ) ‘Εναν διοικητικό

υπάλληλο με βαθμό λή Β’, που εκλέγεται με

αναπληρωτή βοθμού λή Β, από τη Γενική

Συνέλευση του ουνδικαλιοτικού οργάνου των

διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., ού μψωνα με

τη διαδικαοία εκλογής του ΔιοικΓ1:ικού

Συμβουλίου του συνδικαλιοτικού οργάνου

αυτού. Ο τακτικός και ο αναπληρωτής

διοικητικός υπάλληλος θα πρέπει να ανήκουν οε

διοορετική κατηγορία. Προς τούτο, πριν από τη

συγκρότηοη του Συμβουλίου, απευθύνεται

πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να

εκλέξει το παραπάνω μέλος του Συμβουλίου με

τον αναπληρωτή του. Αν δεν το εκλέξει, μέσα σε

είκοσι ημέρες, η συγκρότηση του Συμβουλίου

γίνεται και χωρίς το μέλος αυτό. ε) Γραμματέας

του Συ μβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος

με βοθμό Α ή Β. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος

του Συμβουλίου ή διοικητικός υπάλληλος με

βαθμό Διευθυντή ή με βαθμό Α’, στ) Το
Ι

υπηρεσιακό-πειθαρχικό συμβούλιο αυτό

ειιρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα

τουλάχιστον τρία από τα πέντε μέλη του και

αποψαοίέει ή γνωμοδοτεί με απόλυτη

πλειοψηψία των παρόντων μελών στα οποία

οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο

αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηψίας

υπερισχύει η ψήψος του Προέδρου. Εάν

σχηματισθαύν περισσότερες από δύο γνώμες,

όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οψείλουν να

ακολουθήσουν μία από τις επικρατέστερες.

Αρθρσ 55 Πειθαρχικές δικαισδοσίες-Πειθαρχική

δίωξη

1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στο διοικητικό

προσωπικό του Ν.Σ.Κ. ασκείται:

α) Για το Γενικό Διευθυντή από το Πειθαρχικό

Συμβούλια της Περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου

46.β) Για τους λσιτιαύς υπαλλήλους, από τα

Πειθαρχικό Συμβούλιο της παραγράψου 2 του

προηγούμενου άρθρου.

2. Οι τιειθαρχικές ποινές της έγγραψης επίτιληξης

και του τιροστίμαυ μπορούν να επιβληθούν και

από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή
ταν Πρόεδρο του ΝΣ.Κ.

3. Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης,

σε όλο το διοικητικό προσωπικό, είναι σ

Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο

Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Άρθρα 58 Υπερωριακή εργασία
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Σε περίπτωση έκτακτης ή ειδικής υπηρεσιακής

ανάγκης, μπορεί ο Υπουργός Οικονομίας και

Οικονομικών, με απόψασή του, προσδιορίζοντας

την ανάγκη, να καταρτίζει μετά από εισήγηση του

Προέδρου του Ν.Σ.Κ. συνεργείο υπερωριακής

εργασίας ή ομάδα εργασίας από το διοικητικό

Προσωπικό, προς αντιμετώπισή της. Με την ίδια

απόψαση καθορίζεται και ιδιαίτερη αμοιβή για

την εργασία αυτή κατά τις διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας

Άρθρο 57 Γενικές ρυθμίσεις

Ι. Σε όλα τα θέματα του διοικητικού

προσωπικού, που αψορούν στην πρόσληψη, τη

διαδικασία επιλογής, στο διορισμό και τα σχετικό

με αυτόν προσόντα, στην υπηρεσιακή και

μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη, τους όρους

και τις προϋποθέσεις αυτής, σεις υποχρεώσεις

και τα καθήκοντα, στην πειθαρχική ευθύνη, στη

λύση της υπηρεσιακής σχέσης και τις σχετικές

διαδικασίες, εψαρμόζονται σι αντίστοιχες

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για τους

διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως

Ισχύουν κάθε ψσρά, εψόσον από τις διατάξεις

του παρόντος νόμου, δεν προβλέπεται

διαψαρετική ρύθμιση.

Απαγορεύεται η από σπασ η διοικητικών

υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., κατ εψαρμογή γενικής ή
ειδικής διάταξης, σε άλλη Υπηρεσία, αρχή, σώμα,

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

2. Οι διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται για τα

θέματα του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ.,

που αναψέρονται ατην προηγούμενη

παράγραψο, υπογράψονται από ταν Πρόεδρο

του Ν.Σ.Κ., εψόσον στις λοιπές διατάξεις του

παρόντος νόμου δεν προβλέπεται διαψορετική

ρύθμιση.

Άρθρο 58

Ι. ‘Οπου στις κείμενες διατάξεις αναψέρεται

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α τάξεως, Δικαστικός

Αντιπρόσωπος και Δόκιμος Δικαστικός

Αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, νοούνται, αντίστοιχα, Δικαστικός

Πληρεξούσιος Α, Δικαστικός Πληρεξούσιος και

Δόκιμος Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους.

2. /\ειτουργοίτου Ν.Σ.Κ. που έχουν ορισθεί ως μέλη

σε διοικητικά συμβούλια ή όργανα διοίκησης

οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου

δημόσιου τομέα των άρθρων 9 παρ. Ι του ν.

1232/1982 (Α 22) και Ι παρ. ό του ν.1256/1982

(Α’ ό5) ή των επιχειρήσεων που υπάγονται στα

κεψάλαια Α’ και ό’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), με
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υπο5ειζη του ελληνικου αημοσισυ ς δυνομει ειδικων

διατάξεων που προβλέπουν τη συμμετοχή τους,

συνεχίζουν να

3. μετέχουν σε αυτά μέχρι τη λήξη της Θητείας τους.»

άρθρο 59

Δικαστικοί Αντιποόσωπσι, οι οποίοι Κατά τη

δημοσίευση Του παρόντος νόμου έχουν υπηρεσία

πλέον των επτά ετών, στην οποίο συμπεριλαμβάνεται

και η υπηρεσία Τους ως δοκίμων Δικαστικών

Αντιπροσώπων, προαγοντοιστσ βαθμό του Δικαστικού

Αντιπροσώπου Α ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμΦωνα με Το

οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 44. Ο χρόνος που

πλεσνάει πέραν της επταετίατ λαμβάνεται υπόψη για

την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.

Άρθρο 60

Μέχρι να ουγκροτηθαύν Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικό

Συμβούλια που προβλέπονται από την παρ. 3 Του

άρθρου 46 και την παρ. 2 του άρθρου 54 του παρόντος

νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν αυτά που υψίστοντοι

μέχριτην έκδοση του παρόντος νόμου, ς δε θητεία των

μελών τους παρατείνεται αντίστοιχα. Η θητεία των

μελών των παραπάνω Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών

Συμβουλίων, που θα συγκροτηΘούνγια πρώτη ψορά

μετάτην έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει στις

31 Δεκεμβρίου του έτους συγκρότησής τους.

ΆρΘρο 61

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών, που Θα εκδοθεί μέσα σε ένα έτος από την

έναρξη ισχύος του παραντος νόμου, προσδιορίζονταιτα

Νομικά Πρόσωπα και αι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

που η νομική τους υπεράσπιση Θα εξακολουθήσει να

γίνεται ή Θα γίνεται από τσ Ν.Σ,Κ..

2. Η πρώτη ετήσια έκθεση του άρθρου 3 Θα

αναψέρεται στο επόμενο έτος από την έναρξη ισχύος

του νόμου αυτού.

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονταιύστερα

από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών, ρυθμίζονται και κατά τροποποίηση των

κειμένων διατάξεων: α) οι αρμοδιότητες της

Γραμματείας του Ν.Σ.Κ., των Σχηματισμών- Γραψείων,

του Κέντρου Πληροφορικής, Μελετών και Νομικών

Εκδόσεων,της Διεύθυνσης Διοικητικού και Δισικητικής

Μέριμνας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, β)

οι τοπσΘ ετή σεις, μεταθ έ σεις, μετακινή σεις,

αποσπάσεις, οι εκπαιδευτικές, αναρρωτικές άδειες, η

επιθεώρηση και γενικά η υπηρεσιακή κατάσταση Του

κύριου προσωπικού, γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις

συμμετοχής στο διαγωνισμό για την πλήρωση κενών

θέσεων
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δόκιμων Δικαστικών Αντιπροσώπων, ο τρόπος και η

διαδικασία διεξαγωγήςτσυ διαγωνισμού, ησύνθεση και

η συγκρότηση της είετοστικής επιτροπής, η εξεταστέα

ύλη, η βαθμολόγηση καιη κατάταξη των υποψηψίων, δ)

η πειθαρχική ευθύνη των μελών του ΝΣ.Κ., σι ποινές, η

πειθαρχική δικειιοδοοία και διαδικασία, ε) ο

καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης

της υπεράσπισης υποθέσεων του Δημοσίου οκ

δικηγάρσυς στην αλλοδαπή, ως καισ καθορισμός του

ύψους της αμοιβής και του τρόπου εκκαθάρισής της,

οτ) και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εκτέλεση των

διατάξεων τουπαράντος νόμου.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα

από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών και εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,

μπορεί να γίνεται αναδιάταξη της οργάνωσης του

ΝΣΚ. με την κατάργηση ούμπηξη ή ούοταοη

υπηρεσιακών μονάδων και τη δημιουργία υπηρεσιών

με αρμοδιότητες χειριομού υποθέσεων ορισμένης

κατηγορίας.

Αρθρο 62 Κατάργηση διατάξεων

Από τη θέση οκ ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε

γενική ή ειδική διάταζη που είναι αντίθετη ή που

ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που

ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.

άρθρο 63’Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή

του στην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως.

8) ΠΡΟΕΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 238 (ΦΕΚΑ214

9.9.2003)

Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους.

ΜΕΡΟΣ Π ΡΩΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο Ι Γραμματεία

Ι. Η Γραμματεία του ΝΣΚ υττάγεται ως μονάδα απ

ευθείας στον Πρόεδρο. Στη Γραμματεία προϊστάμενος

είναι ο Γραμματέας του ΝΣΚ, ο οποίος και τηρεί τα

Πρακτικό της Ολομέλειας καιτων Τμημάτων, καθώς και

εκείνα των Υπηρεσιακών Και Πειθαρχικών Συμβουλίων

του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ. Γραμματέας και

αναπληρωτή του ορίζονται, με απόψαοη του

Προέδρου, Δικαστικοί Αντιπρόοωποι που έχουν

τετραετή συνολική υπηρεσία. Προϊστόμενοι των
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επιμέρους Γραψείων της Γραμματείας τοποθετούνται

δισικητικοί υπάλληλοι. ΗΓοαμμοτεία αποτελείται από

τα Γραφεία:

α) Σύνταξης και Αρχειου Πμακτικών του ΝΣΚ. β)

Διοίκησης και

γ) Κυρίου Προσωτιικου.

2.Το Γραφεία Σύνταξης καιλσχεισυ Πρακτικών:

α) Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των τιρακτικών της

Ολσμέλειας και ιων Τμημάτων και μεριμνά για την

έγκριοη τους καθώς και των προκτικών των Επιτροπών

από τον Υπουργό Οικονομίας καιΟικονομικών ή το

εξουοιοδοτημένο απ αυτόν όργανο ή από τον Πρόεδρο

του ΝΣΚ, Κατά περίπτωση και τη διαβίβοσή τους γιο

εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσιοκές μονάδες, β) Τηρεί

τα βιβλία καταχώρισης των γνωμοδοτήσεων της

Ολομέλειας, των Τμημάτων καιτων Επιτροπών κοιτων

ατομικών γνωμοδοτησεων και μεριμνά για την ενιαία

αρίθμησή τους καθώς και τα σχετικό βιβλία

καταχώρισης Των πρακτικών με αύξοντα αριθμό και

μεριμνά για την υπογροή ήθεώρησή τους. γ) Εχει την

ευθύνη της ορχειοθέτησης και φύλαξης των προκτικών

που εκδίδονται κάθε έτος.

3.Το Γραφείο Διοίκησης μεριμνά για:

α) την έκδοση των πράξεων του Προέδρου γιο την

συγκρότηση των Τμημάτων που προβλέπονται στην

παράγραφο 3 του ορθρσυ 5 του Ν. 3086/2002.β) την

κατάρτιση της ημερήσιος διάταξης της Ολομέλειος και

την διανομή των εισηγησεων στο μέλη της και των

Τμημάτων. γ) τη θεώρηση των γνωμσδστήσεων της

Ολομέλειας από τον Πρόεδρο και των γνωμοδοτήσεων

των Τμημάτων από τους Προεδρεύσντες κάθε φορά. δ)

την έκδοση πράξεων του Προέδρου γιο τον ορισμό

μελών του ΝΣΚ σε συλλογικό όργανα και επιτροπές της

Διοίκησης ή Νομικών Προσώπων, όπου προβλέπεται

από ειδικές διατάξεις.

ε) ταν ορισμό από τον Πρόεδρο ειοηγητών σε

ερωτήματα ή υποθέσεις της Ολομέλειος ή των

Τμημάτων σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τις

διατάξεις του Ν. 3085/2002.

στ) τη συγκέντρωση στοιχείων γιο τον ορισμό

δικηγόρωντου Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της

ποραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 24 του

Ν. 3086/2002 καθώς και γιο την έκδοση των

σπαιτήοεων που απαιτούνται για τον διορισμό, την

αντικατάσταση ή την ανανέωση της θητείας τους και

την τήρηση σχετικού μητρώου τους.
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ζ) την αποδοχή αιτήσεων οσιιουμένων δικηγόρων Προς

άσκηση στο Νομικό Συμβούλιο Του Κράτους σύμφωνα

με το αρθρο 26 Ν. 3086/2002, την τοποθετησή τους

στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραψεία Νομικών

Συμβούλων καιτο Δικαστικό ΓραΦεία, Τη συγκέντρωση

κάθε στοιχείου που αψορά την προγμοτοποίηση της

άσκησης. τη δραστηριότητα των ασκουμένων καιτην

Κκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

η) την έκδοση πράξεων του Προέδρου που αψορσύν

τον αριθμό και την υλική αρμοδιότητα των

Σχηματισμών δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων της

Κεντρικής Υπηρεσίας καιτων επίμέρους Γραψείωνταυς.

θ) την έκδοση πράξεων του Προέδρου γιο την

επιθεώρηση των Γραψείων και του προσωπικού του

ΝΣΚ σύμψωνα με τις διατάξεις Του Ν. 3086/2002,

καθώς και κάθε άλλης πράξης ή απόψασής του που

προβλέπεται από τις κείμενεςδιατάξεις.

4Το Γραψεία Κυρίου Προσωπικού:

α) Τηρεί Τα μητρώο και τους υπηρεσιακούς ψακέλους

των λειτουργών του ΝΣΚ και μεριμνά γιο την

προετοιμασία, σύνταξη, υπογραψή και κοινοποίηση

κάθε εγγράΦου, πράξης ή απόψασης που έχει σχέση με

την υπηρεσιακή, πειθαρχική και μισθολογική

κατάσταση τους.

β) Επιμελείται για την έκδοση των σχετικών πράξεων ή
απαψάσεων για την τοποθέτηση, μετακίνηση,

απόοπαοη ή μετόθεση των λειτουργών του ΝΣΚ.

γ) Κινείτην διαδικασία συγκρότησης καισύγκλησης του

Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, συντάσσει

την ημερήσια διάταξη και τα πρακτικό και επιμελείται

για την εκτέλεσητων αποψάαεων που λαμβάνονται

δ) Επιμελείται για κάθε πραπαρασκευαστική εργασία

της τακτικής ή της τυχόν έκτακτης επιθεώρησης των

Γραψείων και των λειτουργών του ΝΣΚ, την ψύλαξη και

αρχειαθέτηση κάθε σχετικού με αυτές εγγράψου.. την

τοποθέτηση των σχετικών εκθέσεων στους ψακέλαυς

των επιθεωρουμένων και την κοινοποίησή τους σ

αυτούς, εκτελώντας κάθε σχετική υπόδειξη των

επιθεωρητών.

ε) Μεριμνά για τη σύνταξη και εκτύπωση της

επετηρίδας των λειτουργών του ΝΣΚ και την επίδοση

αντιγρόψωντης σ’αυτούς.

στ) Μεριμνά για την Κίνηση της διαδικασίας

προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση κενών

θέσεων Δικαστικών Αντιπροσώπων, τις σχετικές

δημοσιεύσεις, τη συγκέντρωση των
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δικαιολογητικών των υποψηφίων, τη συγκρότηση

εξεταστικής επιτροπής και την παροχή κάθε τεχνικής

και υλικής υποστήριξης προς αυτήν.

ζ( Μεριμνα για την χορήγηση των κανονικών,

αναρρωτικών και λοιπών αδειών των λειτουργώντου

Ν Σ Κ.

Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Σχηματισμών-Γραψείων 1.Στους

Σχηματισμούς του άρθρου 12 του Ν.

3086/2002 ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

Σχηματιομοί υποθέσεων ημεδαπής: α) Συντάσσουν και

αποστέλλουν τις αναγκαίες πράξεις ανάθεσης και

πληρεξουσιότητας γιο ταν χειριομό των υποθέσεων

προς τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, Δικαστικά

Γραώεία ή ατομικά σε μέλη του κύριου προσωπικού,

καθώςκαι προς τους δικηγόρους του Δημοσίου μέσω

των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών. Οπου από

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η

δυνατότητα δικαστικής εκπροσώπησης του Δημοσίου

από άλλα όργανα, οι παραπάνω πράξεις ανάθεσης

μπορείν απευθύνονται καιπρος αυτά.

β) Εισάγουν οτα Τμήματα του ΝΣΚ ή τις Επιτροπέςτης

Κεντρικής Υπηρεσίας, ανάλογα με τις διακρίσεις των

παραγράψων Ι και 2 του άρθρου 6 του Ν. 3086/2002,

τις υποθέσεις αρμσδιότηταςεπαρχιακών Δικαστηρίων

με πλήρη εισήγηση του αρμόδιου περιφερειακού

Γραφείου του ΝΣΚ για γνωμοδότηση, ως προς Την

τηρητέα πορεία, την άσκηση ή μη αγωγών ή ενδικων

μέσων και βοηθημάτων, την παραίτηση από αυτά, την

αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, καθώς και την

συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή την εξώδικη

αναγνώριση απαιτήσεων.

γ) Μεριμνούν για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών,

την υπογραφή τους και την προώθησή τους για

θεώρηση ή έγκριση από ταν Πρόεδρο και για έγκριση

από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ή άλλο

εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, κατά περίπτωση.

δ) Ερευνούν τα αίτια της δυσμενούς έκβασηςδικών του

Δημοσίου, ενημερώνουν σχετικά τον Πρόεδρο και

υποβάλουν πόρισμα με τις διαπιστώσεις που έγιναν, το

οποίο απαστέλλεταιστις αρμόδιες αρχές με υπόδειξη

για λήφη των ενδεικνυόμενων μέτρων.

ε) Ενεργούν για την βεβαίωση και είσπραξη από τις

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των απαιτήσεων

(κεφαλαίου, τόκων, δικαστικών εξόδων) που

επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου, καθώς και για την

έκδοση εντολών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την

εκτέλεση δικαστικών
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αποφάσεων υπέρ ή σε βάρος του Δημοσίου με την

επιφύλαξη της παραγράψου 5 του άρθρου 5.

στ) Εκκαθαρίζειτις πληρωτέες από το Δημόσιο αμοιβές

κοι έξοδο των δικηγόρων για τις υποθέσεις των

επαρχιών.

ζ) Τηρεί στατιοτικά στοιχείο για τις υποθέσεις που

διακινεί ή χειρίζεται, καθώς και τα αναγκαίαπρος τούτο

βιβλίο και ευρετήρια.

2. Σχηματισμός υποθέσεων δικαιοδοσίας Δικαστηρίων

Ευρωπαικής ‘Ενωσης, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων και Δικαστηρίων της αλ.λοδαπής.

α) Συντάσσει τις εντολές προς τα Γραψεία Νομικών

Συμβούλων, ή σε μέλος του ΝΣΚ για προπαρασκευή,

υπεράσπιση και γενικότερα εκπροσώπηση της

Ελληνικής Δημσκρατίας ενώπιον του Ευρωπαικού

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του

Δικαστηρίου Ευρωπαικών Κοινοτήτων.

β) Μεριμνά για τον διορισμό αλλοδαπών Δικηγόρων

γιο υπεράσπιση και παράσταση, οκ υποθέσεις του

Δημοσίου ενώπιον Δικαστηρίων και Δικαστικών ή
άλλων Αρχών της αλλαδαπής, την παροχή των

αναγκαίων τιληρεξουοίων εγγράφων, την αναγνώριση

και εκκαθάριση των πληρωτέων αμοιβών τους και κάθε

σχετική ενέργεια.

γ) Παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων, σ

χειρισμός των οποίων έχει ανατεθεί σε Δικηγόρους της

αλλοδαπής, καθώς και εισηγείταιγι’ αυτές, με ανάλοχη

ειαρμογή αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β της

προηγούμενης παρσγράου.

ό) Συντάσσει τις εντολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες

για την εκτέλεση απαψάσεων αλλοδαπών Δικαστηρίων

ή Διεθνών Διαιτησιών οε βάρος του Δημοσίου, καθώς

και του Ευρωπαικού Δικαστηρίου των Ανθρώπινων

Δικαιωμάτων. Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για

τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Ευρωπαικό

Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο

των Ευρωπαικών Κοινοτήτων σε υποθέσεις, στις οποίες

έχει μετάσχει η Ελληνική Δημοκρατία, ως διάδικο

μέρος, όταν παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαψέρσν.

ε) Μεριμνά για την συνεργασία με Νσμικές Υπηρεσίες

άλλων Κρατών.

Άρθρο 3

Κέντρο ΠληροψορικήςΜελετώωΝαμικών

Εκδόσεων
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1.Το Κέντρο Πληροψορικής, Μελετών και Νομικών
Εκδόσεων του άρθρου 13 του Ν. 3086/2002,
αποτελείται από τα ακόλουθο ΓραΦεία:

α) ΓραΦείο Μελετών και Νομικών Εκδόοεων, β)
ΓραΦείο Βιβλιοθήκης. γ) ΓραΦείο
Μηχανοργάνωσης και ΠληροΦορικής.

2.01 αρμοδιότητες του Κέντρου κατά ΓραΦείο είναι: α)
ΓραΦείο Μελετών και Νομικών Εκδόοεων. αα) Η
συγκέντρωση κοιευρετηρίοση τωνγνωμοδοτήσεωντου
ΝΣΚ. ββ) Η καταχώρηοηοτα τηρούμενα προγράμματα
νομικής πληροΦορικής,

περιλήψεων των γνωμοδοτήσεων κατά

λήμμα ύλης και την διάταξη που ερμηνεύεται, καθώς
και η ενημέρωση των προγραμμάτων με τη σχετική
προς τις δίκες του Δημοσίου νομοθετική και
νομολογιακή ύλη προς χρήση των μελών του ΝΣΚ, των
δικηγάρων του Δημοσίου και των δημοσίων
υπηρεσιών. γγ) Η μελέτη και η κατάρτιση

προγραμμάτων νομικής ΠληροΦορικής για την
εξασΦάλιση πληρέστερης ή ευρύτερης χρησιμοποίησης
της πιο πάνω νομικής ύλης. δδ) Η εισήγηση για τις
τροποποιήσεις που πρέπει να γίνονται στη νομοθεοία
των δικών του Δημοσίου και η μέριμνα για την
κωδικοποίηση των διατάξεων της. εε) Η ενημέρωση και
καθοδήγηση με εγκυκλίαυς των ΓραΦείων Νομικών
Συμβούλων, των Δικαστικών ΓραΦείων, του
προσωπικού του ΝΣΚ γενικά, των Δικηγόρων του
Δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών για την
ερμηνεία και εΦαρμογή διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, καθώς και γιο τις λύσεις που δίνονται από
τα Δικαστήρια οκ θέματα που αΦορούν στις δίκες του
Δημοσίου. στ,οτ) Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης του
ΝΣΚ σύμΦωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3086/2002.ζζ) Η
συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς σύνταξη
ετησίος στατιστικής έκθεσης για τις εργασίες του ΝΣΚ.
ηη) Η συγκέντρωση της ύλης και η προπορασκευή της
έκδοσης κατ’ έτος ή κατά συντομότερα χρονικά
διαστήματα, του Νομικού Δελτίου του ΝΣΚ που
περιλαμβάνει τις γνωμσδοτήσεις που εκδόθηκαν, σε
περιλήψεις ή οκ πλήρες κείμενο, με ανάλογη
ευρετηρίαση, καθώς και άλλη συναΦή ύλη από μελέτες
και απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών ή ημεδαπών
Δικαστηρίων που εμψανίζουν ιδιαίτερο ενδιαΦέρον ή
τέμνουν θέματα που ανακύπτουν στις υποθέσεις που
αντιμετωπίζουν τα μέλη του ΝΣΚ ή μεταβάλλουν τις
λύσεις που έχουν δοθεί ο’ αυτά. θθ) Η μέριμνα γιο την
εκτύπωση και έγκαιρη διανομή του Νομικού Δελτίου
οτα ΓραΦεία Νομικών Συμβούλων, Δικαστικά ΓραΦεία,
το κύριο προσωπικό και τις δημόσιες υπηρεσίες. ιι) Η
οργάνωση συνεδρίου του ΝΣΚ, σεμιναρίων, ημερίδων
και επιστημονικών διαλέξεων για την διαρκή
επιμόρΦωση του κύριου και διοικητικού προσωπικού
του ΝΣΚ. κκ) Ο προγραμματισμός, η
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προπαρασκευή Και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε
άλλης έκδοσης Που αποψαοίζεται\’ια την ενημέρωση
του προσωπικού και Των δημοσίων υπηρεσιών.

β) Γραψείο βιβλιοθήκης αα) Η καταγραφή, ταξινόμηση
και κυρετηρίαση των βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΝΣΚ.
ββ) Η παρακολούθηση τηςκίνηαης των βιβλίων και η
μέριμνα για επιμελή διατήρηση και φύλαξη αυτών. γγ)
Η συνεχής ενημέρωση της βιβλιοθήκης με νέες
εκδόσεις νομικών συγγραμμάτων, περιοδικών και
εφημερίδων, καθώς και για την προμήθεια, παραλαβή,
βιβλιαδεσία, καταγραψή και ταξινόμηση αυτών. δδ) Η
μέριμνα για την προμήθεια, παραλαβή, βιβλιοδεσία και
ενημέρωση της βιβλιοθήκης του ΝΣΚ με τις εκδόσεις
των τευχών της Εψημερίδας της Κυβερνήσεως, της
Εψημερίδας των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και κάθε
άλλης επίσημης έκδοσης. εε) Η συγκρότηση,
παρακολούθηση και ενημέρωση ηλεκτρονικής νομικής
βιβλιοθήκης. στ,στ) Με απόψαση του Προέδρου του
ΝΣΚ καθορίζεται τα αντίτιμα για την χορήγηση
ψωτοτυπικών αντιγράφων των γνωμαδοτήσεων του
ΝΣΚ ψωτστυπικών απασπασμάτων από κάθε άλλα
έντυπα υλικό (νομικών συγγραμμάτων, περιοδικών,
κλπ) και εκτυπώσεων από την ηλεκτρονική νομική
βιβλιοθήκη του ΝΣΚ. Τα έσοδα από την χαρήγησητων
ανωτέρω φωτοτυπικών αντιγράφων, αποσπασμάτων
και εκτυπώσεων κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό
της παραγράψου 3 και διατίθενται για την προμήθεια
νομικών συγγραμμάτων, περιοδικών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών στο ΝΣΚ.

γ( Γραφεία Μηχανοργάνωοης και Πληρσψσρικής

αα) Η οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση, καθώς και
σ συντονισμός της χρησιμοποίησης Των

μηχανογραφικών εφαρμογών ατην ΚεντρικήΥπηρεσία
και στις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ. ββ) Η
μελέτη για την βελτίωση και επέκταση των
μηχανογραφικών εψαρμογών στα ΝΣΚ και για τη
δημιουργία νέων. γγ) Η σύνδεση, παρακαλούθηση,
λειταυργία Και επέκταση συνδέσεων όλων των
υπηρεσιακών μονάδων τουΝΣΚ , των άλλων δημοσίων
υπηρεσιών ή και ιδιωτών, μετον κεντρικά υπολογιστή
του ΝΣΚ γιατην λήψη νομικών πληραψαριών από τα
στοιχεία που τηρούνται στα αρμόδιο Γραψείσ του
Κέντρου.

3. Συνιστάται οκ Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα οτα
εσωτερικό, έντσκσς λογαριασμός του ΝΣΚ μετον τίτλο
‘Νομικό Συμβούλια του Κράτους - Λογαριασμός
Κέντρου Πληραψαρικής’, τα κεφάλαια τσυ σπαίσυ
διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών τσυ
Κέντρου Πληρσψσρικής, Μελετών και Ναμικών
Εκδόσεων και για την προμήθεια νομικών
συγγραμμάτων, περιοδικών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών στο
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ΝΣΚ. Ο λογαριασμός αυτός τηρείται από τον Πρόεδρο

το ΝΣΚ, α οποίος με απόφασή του μπορεί να διορίσει

διαχειριστή μέλος Του ΝΣΚ. Με απόφαση του
Προέδρου του ΝΣΚ που εγκρίνεται από τον Υπουργό

Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να επιτραπεί οκ

φυσικά ή νομικά πρόσωπα η έκδοση γνωμοδοτήσεων

του ΝΣΚ οκ μορψή βιβλίου με αναλυτικό ευρετήριο ήσε

ουγχρονο ηλεκτρονικό μέοο, έναντι χρηματικής

αντιπαροχς, η οποία καθορίζεται μετην ίδιο απόφαση
και κατατίθεται απ ευθείας στον λογαριασμό του

προηγούμενου εδαφίου ή αι’τιπαροχής που μπορεί υα

καθορισθεί ουνολικάή κατά ένα μέρος και οκ αριθμό

βιβλίων ή ουγχρόνων ηλεκτρονικών μέσων, Τα οποία

διατίθενται στα μέλη ή στα Γραφεία του ΝΣΚ.

Άρθρο 4

Διεύθυνση Διοικητικού και Δισικητικής Μέριμνας.

Ι. Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας

Ι υπάγονται:

α) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού.

β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και παραλαβής Δικογρόφων. γ)
Τμήμα Ευρετηρίου, ό) Τμήμα Αρχείου, ε) Τμήμα

Διεκπεραίωοης, οτ) Τα Γραφείο Ανατύπωσης και
Τηλεμοιοτυπίας.

2. Τα τμήματα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α) Το Τμήμα Διοικητικού Προοωπικσύ.αα) Τηρεί το
μητρώο και τους υπηρεσιακούς φακέλσυς του
Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ και μεριμνά για την Ι

σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση κάθε εγγράφου,
τιράίης ή απόφασητ που έχει σχέση μετην υπηρεσιακή,
πειθαρχική και μισθολογική κατάσταση αυτού.

ββ) Επιμελείται για την έκδοση των σχετικών πράξεων

ή αποφάσεων για την τοποθέτηση, μετακίνηση,

απόσπαση ή μετάθεση τσυδισικητικού προσωπικού.

γγ) Μεριμνά για την σύνταξη και εκτύπωση της
επετηρίδας του διοικητικού προσωπικού και την

επίδοση αντιγράφων της σ’ αυτό.

δδ) Κινεί την διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων του
διοικητικού προσωπικού και μεριμν.άγιο την σύνταξη,

υπογραφή και Κοινοποίηση κάθε σχετικού εγγράφου,

πράξης ή απόφασης.

εε) Μεριμνά και επιμελείται για την Χορήγηση των

κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών του

διοικητικού προσωπικού καθώς και για την τήρηση του
ωραρίου εργασίας από αυτό.
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στστ) Μεριμνά για την σύνταξη των εκθέσεων
αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού την
κοινοποίηση τους στους ενδιαψερομένους και την
τοποθέτηση τους οτους οικείους υπηρεσιακούς
ακέλους,

ζζ) Επιμελείτοι για την συγκρότηση και σύγκλησητου
υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το
διοικητικό προσωπικά, για την σύνταξη της ημερήσιας
διάταξης, την τήρηση Των πρακτικών και εκτέλεση των
λαμβανομένων αποψάοεων.

ηη) Εχει την ευθύνη στο χώρο του ΝΣΚ για τον Πολιτικό
Σχεδιασμό Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α) σε συνεργασία
με άλλες υπηρεσίες ή Φορείς τουΔημοοίου Τομέο Και
μέριμνα γιο τον ορισμό υπαλλήλων ως υπευθύνων
κατά τομέα δραστηριότητας.

β) Το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ποραλαβής Δικογράψων
έχει την ευθύνη για την τήρηση του γενικού
πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων της υπηρεσίας, την παραλαβή από τους
δικαστικούς επιμελητές τωνδικογράψων που επιδίδουν
στο Δημόσιο, την πρωτοκόλληση και την παράδοσή
τους στο Τμήμο Αρχείου της υπηρεσίας για ουοχέτιση,
ή σε άλλο ΓραΦείο.

γ) Το Τμήμα Ευρετηρίου μεριμνά γιο την Καταχώρηοη
όλων των ακέλων δικογραψιών και λοιπών ψοκέλων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. οτα τηρούμενα
ευρετήριο (Βιβλία) ή μηχανογραφικά ή ηλεκτρονικά
Προγράμματα καταχώρησης )Η/Υ) με αύξοντα αριθμό
φακέλου, ονοματεπώνυμο διαδίκων ή άλλα
ττροοδιοριστικό στοιχεία γιατο άνοιγμα νέων ψακέλων
δικογραφιών Και για τον έλεγχο όλων των
εισερχόμενων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ
δικογράφων, αιτήσεων και λοιπών εγγράφων Και το
συσχετισμό τους με τους οικείους ψακέλους.

δ) Το Τμήμα Αρχείου μεριμνό για την τήρηση του
Αρχείου των ψοκέλων δικογραφιών και λοιπών
ψακέλων και εγγράφων της Κεντρικής Υπηρεοίαςτου
Ν.Σ.Κ. καπη διατήρηση του σε καλή κατάσταση, γιο την
τοποθέτηση στους οικείους ψακέλους όλων των
εισερχόμενων δικογράφων, αιτήσεων και λοιπών
εγγράφων Και την κατανομή Και παράδοση τους στους
αρμόδιους Σχηματιομούς και Γραφεία προς ενέργεια,
για τηντοτιοθέτηοη των φακέλων στο Αρχείο μετά την
ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών Και για την
παράδοση οκ δικαστικούς επιμελητές προς επίδοση
των δικογράφων Και εγγράφων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και για την παρακολούθηση της
εμπρόθεομης επίδοσης τους και την παραλαβή των
οχετικών εκθέσεων επίδοσης.

ε) Το Τμήμα Διεκπεραίωσης μεριμνά γιο τη
δακτυλογράφηση κάθε εγγράφου και

Ίϊ
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δικογράψου, Τη παραβολή των

δακτυλογραψημένων κειμένων προς τα χειρόγραψα, τη
συλλογή των εγγράψων που επισυνάπτο\παι οκ κάθε

έγγραψο και την αποστολή τους προς τους αποδέετες

τους ταχυδρομικώς ή μετους κλητήρεςτης υπηρεσίας.

3Το ΓραΦείο Ανατύπωοης και Τηλεομοιοτυτιίας

μεριμνά για την αναπαραγωγή, ανατύπωση ται

ψωτοτύπηση των εγγραψων της Κεντρικής Υπηρεσίας
και την αποστολή ται λήψη εγγράΦων με

τηλεομοιοτυπία (ΕΑΧ).

Άρθρο 5 Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων

Ι. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων υπάγονται

τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα προυπαλαγισμού, προμηθειών και

συντήρησης.

β) Τμήμα μισθοδοοίος προοωπικούγ)

Τμήμα εκκαθάρισης αμοιβών και

δ) Τμήμα εκκαθάριοης δικαστικών δαπανώνΤα

Τμήματα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

2 Τμήμα προϋπολογισμού, προμηθειών και
συντήρησης

α) Συντάσσει τον προυπολογισμό του ΝΣΚ γιο κάθε
οικονομικό έτος και μεριμνά για την έγκριση και έκδοση
ων ενταλμάτων, για πληρωμή των δαπανών

λειτουργίας της υπηρεσίας με βάση τις εγνραψές σ’
αυτόν.

β) Για την Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και τις
υπηρεοιακές μονάδες που βαρύνουν τον

προϋπολογισμό του ΝΣΚ σύμΦωνα με το άρθρα 23 του

Ν. 3036/2002:

αα) Κινεί την διαδικασία γιο την αγορά οποιουδήποτε

είδους αναγκαίου για τις λειτουργικές ανάγκες της
υπηρεσίας ή για την παροχή υπηρεσιών σύμψωνα με

τις διατάξεις που διέπουν τις προμήθειες ή την παροχή
υπηρεσιών του Δημοσίου, ψροντίζσντας για την

προετοιμασία, σύνταξη, υπογραψή,
κοινοποίηση, δημοσίευση και εκτέλεση κάθε σχετικού

εγγράψου, πράξης ή απόψασης.

ββ) Μεριμνά γιο την προμήθεια οποιουδήποτε είδσυς
από άλλες δημόσιες υπηρεσίες οκ περίπτωση ύπαρξης
δυνατότητας διάθεσης από γενικές κρατικές

προμήθειες.

γγ) Μεριμνά γιατην συντήρηση και επισκευήειδών και

εγκαταστάσεων των ιδίων
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υπηρεσιακών μονάδων αναγκαίων για την λειτουργία
τους, καθώς και για την κατάρτιση των συμβάσεων που
τυχόν απαιτούνται, και την καταβολή των σχετικών
δαπανών.

55) Επιμελείται των Θεμάτων Που αφορούν την
στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
περιψερειακών μονάδων Που βαρύνουν τον

προϋτιολογισμο Του ΝΣΚ και μεριμνά για την
εξασφάλιση προσωπικού καθαριότητας των
εγκαταστάσεων τους και την κατάρτιση των τυχόν
απαιτούμενων συμβάσεων.

3.Τμήμο μισθαδοσίας προσωπικού

α) Εκκαθορίζει τις κάθε είδους αποδοχές του
προσωπικού, κύριου και διοικητικού, και κάθε άλλης
δαπάνης για οποιασδήποτε ψύσης απολαβές,
οδοιπορικά έξοδα καθώς και αποζημιώσεις για Εκτός
έδρας Κίνηση κίνηση στην αλλοδαπή για
υπηρεσιακούς λόγους.

β) Συντάσσει τις σχετικές εκκαθαριοτικές καταστάσεις
και την είσπραξη και καταβολή με βάση αυτές των
πληρωτέων ποσών στους δικαιούχους.

γ) Μεριμνά για την σύνταξη και χορήγησηβεβαίωοης
γιατις καταβαλλόμενες αποδοχέτ καιλοιπές απολαβέτ.

4. Τμήμα εκκαθάριοης αμοιβών

α) Ελέγχει τα δικαιολογητικά αμοιβής και εξόδωντων
δικηγόρων του Δημοσίου, μεριμνά γιο την τυχόν
συμπλήρωση τους και μετά την λογιστική εκκαθάριση
της απαίτησης του δικηγόρου του Δημοσίου από τους
καθ ύλη αρμόδιους Σχηματιομαύς Της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΝΣΚ συντάσσει τη σχετική πράξη
εκκαθάρισης, μεριμνά γιο την υπογραφή της και την
αποστέλλει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

β) Εκκαθαρίζει σε υποθέσεις που χειρίζεται το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους, τις πληρωτέες αμοιβές και
έξοδα στους δικαστικούς επιμελητές,
πραγματογνώμονες, συμβολαιογράφους,
υποθηκοψύλακες, μεταψροστές, και τους
λογαριασμούς των δημοοιεύοεων στον τύπο και δίδει
εντολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή
τους.

5.Τμήμα Εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών.

Επιμελείται για την έκδοση των ο):ετικών εντολών στις
αρμόδιες Δ.σ. Υ και ενεργεί για τη βεβαίωση των
δικαστικών δαπανών και λοιπών εξόδων που
επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου και επιμελείται για
την έκδοση των σχετικών εντολών προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες για τη
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πληρωμή Των δικαστικών δαπανών Και λοιπών εξόδων

που επιδικάζονται σε βάρος του Δημοσίου, εψ όσον με
τις δικαστικές αποψάσειςκαι στις δύο περιπτώσεις δεν
επιδικάζονται κεφάλαιο και τόκοι

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΑΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕ/ιΩΝ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΣΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο ό

Αναρρωτική άδεια-Περίθαλψη μελών του ΝΣΚ

1. Στα μελη του ΝΣΚ που οσθενούν ή έχουν ανάγκη
ανάρρωσης, χορηγειται από τον Πρόεδροαναρρωτική
άδεια με πλήρεις οποδοχέτ.

2. Για τις προύπσθέαεις, τη διαδικασία, ταν τρόπο
χορήγησης και τη διάρκεια της οναρρωτικής άδειας,
καθώς και για τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές,
εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν γιο τους
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

«Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε
επαναλαμβανόμενο αιτήματα χορήγησης
οναρρωτικών αδειών, η άδεια μπορεί νο χορηγείται
μόνο μετά από θετική γνωμάτευαη Τριμελούς
Επιτροπής, η οποία αποψαίνεται, κατόπιν μελέτης των
στοιχείων του ιατρικού ψακέλου του αιτούντος μέλους
του Ν.Σ.Κ. Η Επιτροπή συγκοοτείται κατά περίπτωση, με
απόψααητου Προέδρου του Ν.Σ.Κ. κοιοποτελείταιαπό
ιατρούς δημόοιουνοοοκομείου, με βαθμό τουλάχιστον
Επιμελητή Α.».

3.Το Δημόσιο έχει υποχρέωση, κατό τις κείμενες
διατάξεις, να παρέχει νοσοκομειακή, ιατρική και
ψαρμακευτική περίθαλψη καθώς και να καταβάλλειτα
έξοδα κηδείας των μελών του ΝΣΚ,των συζύγων και των
παιδιών τους.

Άρθρο 7 Εκπαιδευτική άδεια

Ι. Επιτρέπεται η χορήγηοη εκπαιδευτικής άδειος
απουσίας στην αλλοδαπή στα μέλητου ΝΣΚ μέχρικοι του
βαθμσύ του Παρέδρσυ. Εκπαιδευτική άδεια δεν
επιτρέπεται να χορηγηθεί μετά τη συμτιλήρωαη του
τεσσαρακαοτού πέμπτου έτους. Ο περιορισμός της
ηλικίας δεν ισχύει γιο εκείνους που λαμβάνουν
υποτροψία από εκπαιδευτικό ή ερευνητικά ίδρυμα. Για

να χορηγηθεί Εκπαιδευτική άδεια απαιτείται καλή
γνώση της γλώσσας της χώρας, ατην οποία το μέλος

Πρόκειται να μεταβεί για εκπαίδευση.
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2.0 αριθμός των μελών του ΝΣΚ που
αποστέλλονται στην αλλοδαπή με Εκπαιδευτική
άδεια κάθε εκπαιδευτικό έτος, ορίζεται με
απόψαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ μέχρι τέλους
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

3.01 άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από αίτηση
του ενδιαψερόμενου μέλους και γνώμη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο γνωμοδοτεί μετά από ερώτημα του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μόνο
μέχρι τον αριθμό των θέσεων που αναψέρονται
σ’ αυτό. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται
τα θέματα μετα οποία Πρόκειται να ασχοληθεί το
μέλος του ΝΣΚ και να εττισυνάπτονται τα τυχόν
δικαιολογητικά.

4. Η Εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για ένα έτος
και Είναι δυνατό να παραταθεί με την ίδια
διαδικασία για ένα ακόμη έτος, αν υπάρχει
σπουδαίος λόγος.

5. Η διαπίστωση της γνώσης της γλώσσας της
χώρας, στην οποία Πρόκειται να μεταβεί το μέλος
του ΝΣΚ. γίνεται από μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ή από οριζόμενο απ’ αυτό άλλο
μέλος, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο του
ενδιαψερόμενου που γνωρίζουν την γλώσσα.

ι 6. Αυτός που πήρε Εκπαιδευτική όδεια, οψείλει
να αναψέρει με δήλωσή του στον Πρόεδρο του
ΝΣΚ την ημερομηνία αναχώρησης και
εγκατάσταοής του στην αλλοδαπή, την έναρξη
της εκπαίδευσής του, καθώς και τον τόπο και τη
διεύθυνση της διαμονής του. Οψείλει επίσης στο
τέλος κάθε εξαμήνου να υποβάλλει στον
Πρόεδρο λεπτομερή έκθεση για την εργασία που
συντελέστηκε, και για την πορεία της
εκπαίδευσής του με τα αποδεικτικά των
σπουδών του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής
είναι δυνατό να επιψέρει την ανάκληση του
υπολοίπου της εκπαιδευτικής άδειας.

7.Στα μέλη του ΝΣΚ Που αποστέλλονται με
Εκπαιδευτική άδεια, παρέχονται στο διπλάσιο σι
αποδοχές της οργανικής τους θέσης καθώς και τα
έξοδα μετάβασης και επιστροψής (οδοιπορικά).

8.Σε όσους παίρνουν υποτροψία από το ‘Ιδρυμα
Κρατικών Υποτροψιών ή από οποιοδήποτε άλλο
οργανισμό ή από ξένο Κράτος, σι επί πλέον των
τακτικών ατιοδσχές καταβάλλονται μειωμένες
κατά το ποσό της υποτρσψίας. Η εκπαιδευτική
άδεια διακόπτεται κατά τον ίδιο τρόπο που
χορηγείται, αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το
επιβάλλουν ή αν ο δικαιούχος αυτής δεν
παρουσιάζει την αναμενόμενη επίδοση ή
υπέπεσε σε Πειθαρχικό παράπτωμα.
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9.0 Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή ο

Πρόεδρος του ΝΣΚ είναι δυνατόν να οναθέτει σε

μέλος του ΝΣΚ που βρίσκεται με Εκπαιδευτική

άδεια οτην αλλοδαπή, τη μελέτη ή την έρευνα

ορισιιένων ζητημάτων που αψορούν τη σχετική

με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας

και Οικονομικών νομοθεσία ή άλλο ειδικά

Θέματα.

ΙΟ. Τα μέλη του ΝΣΚ που έλαβαν Εκπαιδευτική

άδεια, είναι υποχρεωμένα μετά την επιοτροψή
τους να υιτηρετήοσυν επί χρόνο τετραπλάσιο του

χρόνου της άδειάς τους. Όσα μέλη αθετήοουν την

υποχρέωσή τους αυτή, οψείλουν να επιστρέψουν

οτο Δημόσιο μέσο οε τρεις μήνες τις επί πλέον

αποδοχές που έλαβαν κοτά το χρόνο της άδειας

καθώς και τα έξοδα με:άβασηςκαι επιστροΦής με

το νόμιμο τόκο από τη λήψη Τους. Στην

περίπτωση αυτή εψορμόονται οι διατάξεις του

κώδικο είστιραξης δημόσιων εσόδων.

ΙΙ. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της

εκπαιδευτικής άδειας το μέλος στερείται τις

αποδοχές του για τις αντίστοιχες της υπέρβαοης
ημέρες ανεξάρτητα από την πειθαρχική του
ευθύνη ούμψωνα με τα οριζόμενα στην

ιταράγροψο 4του άρθρου 42 του Ν. 3086/2002.

12. Εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή μπορεί
επίσης να χορηγηθεί οε μέλη του ΝΣΚ για την

εξάσκηοή Τους οε δικηγορικό γροψείο διεθνούς
κύρους της αλλοδαπής, με σκοπό την εξειδίκευση
αυτών σε διεθνείς χρηματοοικονομικές
συναλλαγές όμοιες ή συναψείς με αυτές που
ουνάπτει το Δημόσιο, όπως διεθνή προσψορά

μετοχών δημόσιας επιχείρησης που

ιδιωτικοποιείται (ΊπΪεποΙοπε Ι οεΓΙπ) και

ενδεχόμενη Εισαγωγή της επιχείρησης οκ

χρηματιστήριο της αλλοδοπής, έκδοση

μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών

(εχικπκκίίκ Ιοιτκ), έκδοση μετοχοποιήσιμων
τίτλων (ρΓΙνκΖετΊοπ οεΓςΙΫΙτκκ5), τιτλοποίηοη

εσόδων του Δημοσίου (κεςυΓ κκΙοπ) , δάνεια

κάθε μορψής στην αλλοδαπή, μεθόδους
διαχείρισης δημοσίου χρέους κ.λπ. Στην

περίπτωση αυτή το δικηγορικό γραψείο της

αλλοδαπής επιλέγεται από τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση

του Προέδρου του Ν.Σ,Κ. Κατά τα λοιπά και στην

περίπτωση αυτή εψορμόζονται οι διατάξεις των

παρογράψων Ι μέχρι και ΙΙ.

13. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Υπουργός Ι

Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από γνώμη

του Προέδρου του ΝΣΚ μπορεί να επιτρέπει την

αποστολή στην αλλοδαπή

μελών του ΝΣΚ όλων των βαθμών ανεξαρτήτως
ηλικίας για τη συμμετοχή σε συνέδρια ή την

παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεμιναρίων.
Στην περίπτωση ουτή η απουσία του μέλους από
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το καθήκοντά του δεν μπορεί να υτιερβεί το
μήνα.

14. Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής
αδείας απουσίας οε μέλη του ΝΣΚ μέχρι και του
βοθμού του Παρέδρου που δεν έχουν
συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας
τους, Το οποία έχουν γίνει δεκτό και
παρακολουθούν αναγ\ιωρισμένο μεταπτυχιακό
πρόγραμμο σπουδών σε Νομική Σχολή
Πανεπιστημίου ημεδαπής. Η Εκπαιδευτική άδεια
αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα συνολικά
εξάμηνα. Οι διατάξεις με τις προϋποθέσεις των
παραγράψων 2,3,6, 8 εδάψιο δεύτερο, ΙΟ και ΙΙ
εψαρμόζονται ανάλογα. Στον υιτότροψο δεν
παρέχονται έξοδα μετάβασης στο Πανεπιστήμιο
Φοίτησης και άλλες αποδοχές εκτός από τις
αποδοχές της οργανικής του θέσης.

Άρθρο 8 Ατομικοί Φάκελοι-Μητρώο

1. Για κάθε μέλος του ΝΣΚ τηρείται στην Κεντρική
Υπηρεσία ατομικός Φάκελος στον οποίο
περιλαμβόνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα
που αναψέρονται στο διορισμό και στην
προσωπική και υπηρεσιακή του κατάσταση, οι
εκθέσεις των επιθεωρητών, οι ιτειθαρχικές και
ποινικές διώξεις και οι αποφάσεις που
εκδόθηκαν σχετικά με αυτές.

2. ‘Εχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του
ψακέλου:

α) ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο
Πρόεδρος του ΝΣΚ, β) Τα μέλη του οικείου
υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, γ) σι
επιθεωρητές, δ) Το ίδιο το μέλος. Ανακοίνωση
στοιχείων του ψακέλου σε άλλα πρόσωπα
απαγορεύεται.

3.Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ τηρείται
μητρώο των μελών του ΝΣΚ στο οποίο
αναγράφεται περιληπτικό σε ξεχωριστό Φύλλο
για κάθε μέλος το περιεχόμενο των στοιχείων του
ατομικού του ψακέλου.

4. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ
καθορίζονται σι λεπτομέρειες για την τήρηση των
ατομικών ψακέλων και του μητρώου των μελών
του ΝΣΚ.

Άρθρο 9οιτοθετήσειςΜεταθέσεις-Μετακινήσεις

1,Τοποθετήσεις

Οι τοποθετήσεις των μελών του ΝΣΚ που
διορίζονται ή προάγονται ενεργούνται με
απόΦαση του Προέδρου. Σε περίπτωση που η
προαγωγή συνεπάγεται και μετάθεση του
προαγόμενου η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση
του Προέδρου μετά από σύμφωνη γνώμη τσυ
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ι
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2. Μετακινήσεις.

Οι μετακινήσεις των μελών του ΝΣΚ από μία

υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ σε άλλη εντός της

Περιερείας Απικής ή εντός του νομού

Θεσσαλονίκης γίνονται με απόψαση του

Προέδρου του ΝΣΚ

3. Γ\’ιεταθέσεις.

α) Οι μεταθέσεις των μελών του ΝΣΚ γίνονται με

απόψοση Του Προέδρου του ΝΣΚ μετά από
σύμψωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

β) Τα μέλη του ΝΣΚ μετατίθενται:

αα) Με αίτηση τους και εΦόσον Το επιτρέπουν οι
υπηρεοιακές ανάγκες

ββ) Αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας

μετάθεσης

γγ) Χωρίς αίτηση τους εψόσον συντρέχουν
υπηρεσιακές ανάγκες.

δδ) Αν η μετάθεση επιβάλλεται λόγω συνθηκών

που δημιουργούν στο μέλος του ΝΣΚ δυσχέρειες
στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

εε) ‘Οταν από την συμπεριψοσά του μέλους του
ΝΣΚ ή τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του
δημιουργούνται προβλήματα που δυσχεραίνουν

την ομαλή άιεξογωγή της υπηρεσίας.

γ) Μετάθεση μέλους χωρίς αίτησή του γίνεται

μόνο με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του

οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά της
οποίας χωρεί αίτηση ονάκλησης από τον
ενδιαψερόμενο ενώπιον της Ολομελείας του ΝΣΚ

για σπουδαίο λόγο. Η αίτηση αυτή κατατίθεται
στη γραμματεία του ΝΣΚ μέσα οε δέκα ημέρες

από τηλεψωνική ή τηλεομοιοτυπική ειδοποίηση
του ενδιαΦερομένου στην οποίο προβαίνει ο

γραμματέας του ΝΣΚ Αν η μετάθεση γίνεται για
λόγους που αναψέρονται στις περιπτώσεις δδ και

εε του εδαψίου β της παραγράψου 3 απαιτείται

προηγούμενη έγγραΦη κλήση του σε ακρόαση
ενώπιον του Υπηρεσιακού Συ μβουλίου

Άρθρο ΙΟ Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην

αλλοδαπή

1. Η μετάβαση εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή
μέλους του ΝΣΚ για αντιμετώπιση υπηρεσιακής
ανάγκης μέχρι δέκα ημέρες το μήνα γίνεται με
απόψαση του Προέδρου του ΝΣΚ και άνω των

δέκα ημερών τον μήνα με απόψαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
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2.Επίσης, με απόφαση του αρμοδίου, κατά
περίπτωση, Υπουργού, που κοινοποιείται και
στον Πρόεδρο Του ΝΣΚ, μέλος του ΝΣΚ που
υπηρετεί σε Γραψείο Νομικού Συμβούλου του
Υπουργείου του, μπορεί να μετακινείται στην
αλλοδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας και μέχρι
δέκα ημέρες το μήνα, Η σχετική δαπάνη βαρύνει
τον ττροϋττολογιομό του οικείου Υπουργείου.

Άρθρο Ιίλποσπάσεις

1. Επιτρέπεται η απόσπαση μελών του ΝΣΚ από
μία υπηρεσιακή μονάδα σε άλλη με απόψαση
του Προέδρου μετά από σύμψωνη γνώμη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση
σοβαρής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης.
Η διάρκεια της απόσπασης δεν είναι δυνατό να
υπερβεί το έτος.

2. Η διαπίστωση της υπηρεσιακής ανάγκης
γίνεται με αιτιολογημένη έκθεση του Προέδρου
του ΝΣΚ προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην
οποία περιλαμβάνεται και πρόταση για την
υπηρεσιακή μονάδο από την οποία είναι
δυνατόν να ατιοοπαοτεί.

3. Χωρίς να αναστέλλεται η εκτέλεση της σχετικής
απόψασης ο αποσπώμενος μπορεί να ζητήσει για
σπουδαίο λόγο την ανάκληση της απόσπαοης με
αίτησή του προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ που
αποψασίζει μετά από σύμψωνη γνώμη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Νέα απόσπαση του ίδιου μέλους δεν
επιτρέπεται πριν περάσουν τρία χρόνια από την
πρώτη ανεξάρτητα από τον βαθμό που είχε όταν
αποσπάστηκε.

5. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της απόσπασης ο
αποοπασθείς επανέρχεται αυτοδικαίως και
υποχρεωτικώς στη Θέση του.

6. Μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. είναι
δυνατόν να αποσπώνται σε Υπουργείο για
εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας με απόψαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού κοτά
παρέκκλιοη των γενικών ή ειδικών διατάξεων
περί αποσπάσεων που ισχύουν κάθε ψορά. Η
απόσπαση γίνεται για μία τριετία και μπορεί να
παραταθεί για μία ακόμη τριετία.

7.0 χρόνος της απόοπασης κατά την
προηγούμενη τταράγραψο Θεωρείται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια και
δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την
υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη αυτών που
αποσπώνται

8. Μέλη του ΝΣΚ είναι δυνατό να αποσπώνται και
να αναλαμβάνουν καθήκοντα στις Μόνιμες
ελληνικές Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής
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Ενωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε
όργανα, σε οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές
της Ευρωπαϊκήτ ‘Ενωσης, του Συμβουλίου της
Ευρώπης καθώς και οποιουδήποτε άλλου
Διεθνούς Οργανισμού με κοινή απόψαση των
Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και
Οικονομικών ύστερα από σύμψωνη γνώμη του
σικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η απόσπαση
γίνεται για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας επί μία

τριετία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σ χρόνος
απόοπαοης μπορεί υα παραταθεί με τις ίδιες
προϋποθέσεις τσ πολύ για μία ακόμη τριετία. Η
διάταξη της τιρσηγσυμένης παραγράψου ισχύει
και για τις Αποσπάσεις αυτές

ΆρΘρο 12 Εμψάνιση

Ι.Τα μέλη του ΝΣΚ που τοποθετούνται,
μετοτίθενται, αποστιώνται ή επανέρχονται στην

Υπηρεσία οψείλουν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
από την κοινοποίηση τσυ σχετικού εγγράψου ή τη
λήξη της απόστιασής τους να βρίσκονται στη
Θέση τους. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ έχει δικαίωμα να
συντέμνει την προθεσμία αυτή, η οποία δεν

μπορεί να ορισθεί μικρότερη των πέντε ημερών.

2.Το μέλος που δεν θα εμψονιστεί στη Θέση του
αδικαιολόγητα μέσα στις πιο πάνω πρσΘεσμίες
στερείται τις ατιοδσχές του ανεξάρτητα από την
πειθαρχική του ευθύνη. Οι διατάξεις της
παραγράψου 4 του άρΘρου 42 του Ν. 3086/2002

εψαρμόζοντοι και στην περίπτωση αυτή.

3. Η Εμψάνιση στη Θέση του βεβαιώνεται με
σχετική έκθεση που συντάσσεται από τη
γραμματεία του αρμόδιου Γραψείου. Αντίγραψο

της έκθεσης αποστέλλεται στην Γραμματεία τσυ
Ν.Σ.Κ.

Άρθρο 13 Διαθεσιμότητα

Ι.Το μέλος του ΝΣΚ που έχει τρία χρόνια
τουλάχιστον πραγματική δη μόσια υπηρεσία
τίθεται, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτησή
του, σε Διαθεσιμότητα λόγω νάσου, η οποία κατά
τη γνώμη της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής
είναι δυνατό να θεραπευΘεί, παρατείνεται όμως
και μετά το χρόνο της αναρρωτικής άδειας του
άρθρου 6.

2. Η Θέση σε Διαθεσιμότητα και η επάνσδος στην
υπηρεσία γίνεται με απόψαση του Προέδρου του
ΝΣΚ που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του
σικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Η Διαθεσιμότητα λόγω νόσου δεν είναι δυνατό
να υπερβεί τσ ένα έτος και, αν η νόσος δεν
θεραπεύεται εύκολα, τα δύο έτη. Η
Διοθεσιμότητα αρχίζει μόλις λήξει η αναρρωτική
άδεια. Μετά την πάροδο του έτους ή των δύο
ετών αντίστοιχα, η αρμόδια επιτροπή, η οποία
προβλέπεται από ταν υπαλληλικό κώδικα,
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αποψαίνεται, μετά από ερώτημα του Προέδρου
του ΝΣΚ, αν Το μέλος είναι ή όχι ικανό να
επανέλθει ομέσως στα καθήκοντά του. Σε
περίπτωση αρνητικής γνωμάτευσης, παύεται
σύμψωνα με Τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

4.Το μέλος Του ΝΣΚ είναι δυνατό να
παραπεμώθεί για εζέταση στην επιΤροπή της
προηγούμενης παραγράψου και πριν λήξει ο
χρόνος της Διαθεσιμότητας. Αν η επιτροπή
γνωματεύοει ότι δεν είναι ικανό να αναλάβει
αμέσως καθήκοντα, η Διαθεοιμότητα
διατηρείται μέχρι τη λήξη της.

5. Η επιτροπή αυτή είναι δυνατό να εξετάσει και
μέλος που διαμένει εκτός της έδρας της μέσω της
πλησιέστερης υγειονομικής επιτροπής.

6.Στο μέλος που τέθηκε οε Διαθεσιμότητα λόγω
νόσου, καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) του
συνόλου των αποδοχών του.

Άρθρο 14 Αργία

ΙΤο μέλος του ΝΣΚ που στερήθηκε την
προσωπική του ελευθερία με ένταλμα
προσωρινής κράτηοης, με βούλευμα ή με
δικαστική απόψαση, έστω και ον ατιολύθηκε
προσωρινά από τις ώυλακές, Τίθεται
αυτοδικαίως σε κατάσταση Αργίατ. Αν εκλείψει ο
λόγος για τον οποίο τέθηκε οε Αργία,
επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία.

2.Το μέλος είναι δυνατό να τεθεί οε προσωρινή
Αργία, όταν εκκρεμεί εναντίον του α} Ποινική
δίωξη για έγκλημα που μπορεί να επισύρει την
Οριστική παύση β} πειθαρχική δίωξη για
παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή
της οριστικής παύσης.

3. Η θέση σε προσωρινή Αργία και η λήξη της
γίνεται με απόψαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου.

4. Η προσωρινή Αργία της παραγράψου 2 αρχίζει
ή λήγει από την επίδοση στον ενδιαψερόμενο της
σχετικής υπουργικής απόψασης. Δεν απαιτείται
έκδοση απόψασης για τη λήξη της Αργίας, ον
εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική δικαστική
απόψαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα
ή τελεσίδικη πειθαρχική απόψαση. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ευρισκόμενος οε Αργία
επανέρχεται αυτοδικαίως Επίσης επανέρχεται
αυτοδίκαια στην υπηρεσία, ον καταδικάστη κε
αμετάκλητα για έγκλημα ή τιμωρήθηκε
τελεσίδικα για Πειθαρχικό παράπτωμα που δεν
συνεπάγονται την Οριστική παύση από την
υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται
διαπιστωτική απόψαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.
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5,Ατιό τις αποδοχές του μέλους που έχει τεθεί σε
Αργία, παρακρατείταιτο ένα τρίτο (1/3). Τούτο α)
αποδίδεται με απόφαση του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν απαλλαγεί
αμετάκλητα από την κατηγορία και β) είναι
δυνατό να του αποδοθεί με απόφαση του ίδιου
Συμβουλίου, ον καταδικαστεί για έγκλημα ή
τιμωρηθεί για Πειθαρχικό παράπτωμα που δε
συνεπάγονταιτην οριστική παύοη.

Αρθρο 15

Οριστική τιαύση

1. Εκτός από την περίπτωση της επιβολής
πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης, λόγω
πειθαρχικού παραπτώματος, το μέλος του ΝΣΚ
παύεται οριστικά: α( αν οτερήθηκε τα πολιτικά
του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης, β)
ον καταδικάστηκε αμετάκλητα οε οποιαδήποτε
ποινή γιο αδίκημα από αυτά που αναψέρονται
οτην περίπτωση ε’ της παραγράψου 1 του
άρθρου 3ίτου Ν.3086/2002.

2. Είναι δυνατό να παυθεί οριστικά το μέλος: α)
για ανίκανος εκτέλεσης των υπηρεσιακών του
καθηκόντων, λόγω ‘όοου ή αναπηρίας,
σωματικής ή πνευματικής εψ’όσον η ανικανότητα
αυτή διαρκεί και πέρα από το χρόνοπου ορίζεται
από τις κείμενες διατάξεις για τους πολιτικούς
διοικητικούς υπαλλήλους, β) για υπηρεσιακή
ανεπάρκεια.

3. Για την Οριστική παύοη του μέλους σύμψωνα
με τις προηγούμενες παραγράψους αποψασίζει
το Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι κατά
περίπτωση αρμόδιο.

4. Η διαδικασία για την παύοη του μέλους
ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
κινείται σε κάθε περίπτωση από τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από
εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ

5.Αν κινηθεί η διαδικασία για την παύση του
μέλους του ΝΣΚ, ο Πρόεδρος του αρμόδιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου ή σ νόμιμος
αναπληρωτής του ορίζει ένα από τα μέλη του ως
εισηγητή. Ο εισηγητής συλλέγει τα αναγκαία

στοιχεία τα σχετικά με το λόγο της παύσης και
μπορεί να εξετάσει μάρτυρες και υα διατάξει
πραγματογνωμοσύνη κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίσης καλεί το
μέλος που εισάγεται για Οριστική παύση, να
δώσει εξηγήσεις. Τέλος συντάσσει και υποβάλλει
στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου
έκθεση που περιέχει και τη γνώμη του ως προς
την ουσία της υπόθεσης. Το μέλος που εισάγεται
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για παύση έχει δικαίωμα να λάβει γνώση Των
στοιχείων του ακέλου Οποτεδήποτε,

5.0 Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ορίζει δικάσιμο στην οποία καλείται το μέλος που
εισάγεται για παύση με κλήοη που περιέχει το
λόγο της ειοαγωγής του καθώς και λεπτομερώς
τα πραγματικά περιοτατικά που ουνιστούν το
λόγο αυτό. Η κλήση για παράσταση κατά τη
συνεδρίαση επιδίδεται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τουλάχιστο δέκα
ημέρες πριν από τη δικάσιμο στο μέλος που
εισάγεται για παύση, το οποίο έχει δικαίωμο να
παραστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου
αυτοπροσώπως είτε διά, είτε μετά πληρεξουσίου
δικηγόρου. Η μη παράσταση του δεν κωλύει την
πρόοδο της διαδικασίας.

7.Η απόψαση του Συμβουλίου επιδίδεται το
συντομότερο σ αυτόν που παύθηκε. Αν αυτός
που παύθηκε είναι Νομικός Σύμβουλος,
Πάρεδρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος, έχει
δικαίωμα ν ασκήσει κατ’ αυτής μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε ημερών από
την κοινοποίησή της σ’ αυτόν προσψυγή, η οποία
κατατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ. Η
προσψυγή απευθύνεται για μεν τους Νομικούς
Συμβούλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που
ορίζεται στην παράγραψο 2 του άρθρου 46 του Ν.
3086/2002, για δε τους Παρέδρους και
Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην Ολομέλεια του
ΝΣΚ.

8. Η προθεσμία της προσψυγής και η άσκηση της
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόψασης με την
οποία απαγγέλλεται η Οριστική παύση.

9.Η απόψαση κατά της οποίας δεν ασκήθηκε
προσψυγή ή αν αυτή που ασκήθηκε,
απορρίψθηκε καθώς και εκείνη κατά της οποίας
δεν προβλέπεται τέτοια προσψυγή από τις
διατάξεις του παρόντος εκτελείται μετην έκδοση
προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής
ατιόψασης, όπως ορίζεται στα εδάψια δ’ και ϊ
της παραγράψου 2 του άρθρου 44 του Ν.
3086/2002, η οποία δημοσιεύεται περιληπτικά
στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως και επιδίδεται
σε αυτόν που παύθηκε. Από την επίδοση
επέρχεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Αν
δεν προκύπτει ότι έγινε επίδοση, αυτή θεωρείται
ότι έγινε την τριακοστή ημέρα από τη
δημοσίευση της απόψασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΟΣΔΗΨΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Ι

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Άρθρο 16 Προκήρυξη διαγωνισμού
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1. Για την πλήρωση των θέσεων δόκιμων

Δικαστικών Αντιπροσώπων του ΝΣΚ διενεργείται

Διαγωνισμός που προκηρύσσεται με απόψαση

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά

από εισήγηση ταυ Προέδρου του ΝΣΚ. Κενές

θέσεις για τιλήρωσΓι θεωρούνται όσες θέσεις

είναι κενές κατά τον χρόνο υπσγραής της

προκήρυξης σε όλους Τους βαθμούς των μελών

του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ και όσες απ

αυτές κενωθούν μέχρι την Ιη Ιουλίου που

Ι ακολουθείτην προκήρυξη του διαγωνισμού.

2. Η προκήρυξη, η οποία αναφέρει τον αριθμό

των θέσεων και την ημέρα έναρξης του

διαγωνισμού, δημοσιεύεται στην ΕΦημερίδα της

<υ βερνήσεως, σε τρεις ημερήσιες εψημερίδες

της Πρωτεύουσας και μία της Θεσσαλονίκης και

τσιχοκσλλάται στο κατάστημα Του ΝΣΚ. Η

τελευταία δημοσίευση πρέπει να γίνεται

τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την

ημερομηνία έναρΕης του διαγωνισμού που έχει

ορισθεί. Ευρύτερη γνωστοποίηση του

διαγωνισμού μπορεί να γίνει με τα μέσα μαζικής

ενημέρωσης και με κάθε άλλο πρόσψσρο τρόπο

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής

αιτήσεων ου μμετοχής στο διαγωνισμό.

ρθρσ 17

Επιτροπή Διαγωνισμού

1. Η εξέταση Των υποψήφιων γίνεται από τριμελή

Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο

ή έναν Αντιπρόεδρο, ένα Νομικό Σύμβουλο και

ένα Καθηγητή Α’ βαθμίδος ή Αναπληρωτή του

Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο

οποίος προτείνεται από τον Πρύτανη του

Π ανεπιστη μίαυ Αθηνών. Γραμματέας της

Επιτροπής ορίζεται σ Γραμματέας του ΝΣΚ.

2.Τα μέλη της Επιτροπής, α Γραμματέας και σι

αναπληρωτές τους ορίζονται με πράξη του

Προέδρου που τσιχοκολλάται οτα κατάστημα του

ΝΣΚ δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την

έναρξη του διαγωνισμού.

3Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ως μέλος ή
Γραμματέας της Επιτροπής συγγενής

διαγωνιζόμενου μέχρι κοιτου τέταρτου βαθμού.
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Άρθρο 19 Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Οι ενδιαψερόμενοι να μετάσχουν στοδιαγωνισμό
υποβάλλουν στη ραμματεία του ΝΣΚ δέκα
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη
του διαγωνισμού αίτηση με τα νόμιμα
δικαιολογΓ1τικά, η οποία απευθύνεται στον
Πρόεδρο Του ΝΣΚ. Τα δικαιολογητικά ουτά
ορίζονται στην προκήρυξη. Ος ημέρα υποβολής
της αίτησης λαμβάνεται η ημέρα κατάθεσης και
πρωτοκόλληοής της στην Κεντρική Υπηρεσία του
Ν ΣΚ.

Άρθρο 20 Ελεγχος δικαιολογητικών

1. Η επιτροπή του διαγωνισμού συνέρχεται μέσα
σε δύο ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του
προηγούμενου άρθρου και αψού ελέγξει τις
αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά,
καταρτίζει πίνακα στον οποίο καταχωρούνται με
αλψαβητική σειρά οι υποψήψιοι που έχουν τα
τυπικά προσόντα. Οι υπόλοιποι ατιοκλείονται με
ειδικώς αιτιολογημένη απόψαση της Επιτροπής.
Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των
αποκλειομένων από το διαγωνισμό
τοιχοκολλούνται στο κατάστημα του ΝΣΚ.

2.Οι υποψήψιοι, των οποίων οι αιτήοεις έγιναν
δεκτές, καλούνται να εξετασθούν με βάση το
πρόγραμμα του διαγωνισμού που καταρτίζεται
από την Επιτροπή και τοιχοκολλάται τρείς ημέρες
πριν από την έναρξη του διαγωνισμού οτα
κατάστημα του ΝΣΚ.

Άρθρο 21 Εξεταστέα ύλη

Η Εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής
μαθ ή ματα:

α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και
Διοικητική Δικονομία β) Αστικό και Εμπορικό
Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία
Φορολογικού Δικαίου ε) Στοιχεία Ποινικού
Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, οτ) Στοιχεία
Δικαίου της Ευρωπαϊκής’Ενωσης,

Άρθρο 22 Βαθμολογία-Στάδια διαγωνισμού

1. Η ικανότητα των διαγωνιζομένων
βαθμολογείται από κάθε μέλος της επιτροπής με
τους εξής βαθμούς και αριθμούς:

Άριστα: 14 και 15

Λίαν Καλώς: 11,12 και 13

Καλώς: 8,9 και 10
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Σχεδόν Καλώς: 5,6 και 7

Μετρίως: 2,3 και 4

Κακώς: Ο και Ι

2. Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε
δύο στάδια, πρσκρματικό και τελικό.

Άρθρο 23 προκριματικό στάδιο

Το Προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή
εξέταση στα μαθήματα που ορίζονται στις

περιπτώσείς α’, β’ και γ του άρθρου 21, η οποία
διεξάγεται σε διαψορετική ημέρα για κάθε

μάθημα.

ΆρΘρο 24 Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης

Ι.Το θέμα κάθε μαθήματος είναι κοινό για όλους
τους υποψήΦιους και καθορίζεται με κλήρο
μεταξύ τριών Θεμάτων που έχει επιλέξει η
Επιτροπή. Η κλήρωση διενεργείται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής ενώπιον των
εξεταζόμενων.

2. Με την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται
στους εξεταζόμενους κάθε επικοινωνία μεταξύ
τους ή προς τα έξω. Επιτρέπεται σ αυτούς μόνο

η χρήση των κειμένων των νόμων χωρίς
ερμηνευτικά σχόλια ή νομολογία.

3. Στους εξεταζόμενσυς παρέχεται χρόνος Τριών
ωρών για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος
υπολογίζεται από το τέλος της εκψώνησής του.
Οταν συμπληρωθεί ο χρόνος, ο εξεταζόμενος
οψείλει να παραδώσει το χειρόγραψό του.

Άρθρο 25 Αποκλεισμός υποψηψίων

ι.Υπσψήψιος που δεν προσήλθε για
οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης
ενός από τα μαθήματα του πρσκριματικού
σταδίου δεν μπορεί να μετάσχει σ αυτήν και
αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

2.Υποψήψιας που καταλαμβάνεται ν’ αντιγράψει

από βιβλίο που δεν επιτρέπεται ή οποιοδήποτε
χειρόγραψο, να χρησιμοποιεί σημειώσεις ή να
συνεννοείται με άλλον υποψήψιο Τρίτο με
οποιονδήποτε τρόπο αποβάλλεται από την
αίθουσα και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Άρθρο 26 Φύλλα χάρτου-Αναγραψή ονόματος

Φάκελοι

Ι. Οι υποψήψιοι αναπτύσσουν τα Θέματα σε άλλα
χάρτου, τα οποία Παρέχει η Επιτροπή και ψέρσυν
τη σΦραγίδα του ΝΣΚ και μονογραψή του
Προέδρου της Επιτροπής.
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2.Απαγορεύεται η αναγροψή στα Φύλλα αυτά
οποιουδήποτε ονόματος ή άλλου διακριτικού
σημείου. Παράβαση της απογόρευσης αυτής
Παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να
βαθμολογήσει το γραπτό με το βαθμό μηδέν.

3. Το όνομα Του εξεταζόμενου γράΦεται στο πάνω
αριοτερό μέρος Του πρώτου ψύλλου στο οποίο
γίνεται η ανάπτυξη του θέματος και καλύπτεται
με αδιαψανές Φύλλο χάρτου. Η κάλυψη γίνεται
από τον υποψήψιο, αΦού προηγηθεί ο έλεγχος
της ταυτότητάς του απόμέλσς της Επιτροπής. Το
γραπτό μονογράψεται από μέλος της Επιτροπής
κατά την παράδοση του αμέσως μετά την
τελευταία λέξη του.

Άρθρο 27 Βαθμολόγηση γραπτών

1. Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολσγσύν χωριοτά
ο καθένας κάθε γραπτό, στο οποίο και
σημειώνονται οι βαθμοί. Το άθροισμα των
β αθμών αυτών διαιρούμενο με τον αριθμό των
μελών δίνει τον τελικό βαθμό κάθε γραπτού.
Μετά την βαθμολόγηση από όλους τους
εξεταστές αποκαλύπτεται το όνομα του
υποψήΦιου και αναγράψονται κάτω από αυτό ο
τελικός βαθμός και σι υπογραψές των μελών.

2. Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του
διαγωνισμού οι υποψήψιοι, των οποίων το
άθροισμα των τελικών βαθμών της γραπτής
εξέτασης δίνει μέσο όρο βαθμολογίας
τουλάχιστον οκτώ (8), αλλά οκ καμία από τις
γραπτές δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό
μικρότερο του έξι (6).

3. Τα ονόματα των ετιιτυχόντων με τον βαθμό
που έλαβε ο καθένας, αναγράψονται σε πίνακα
με αλψαβητική σειρά. Ο πίνακας τοιχοκολλάται
στο κατάστημα του ΝΣΚ

Άρθρο 28 Τελικό στάδιο -Βαθμολόγηση

1. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει πρακτική
εξέταση στα θέματα της ύλης που ορίζονται στο
άρθρο 21.

2. Οι υποψήψιοι καλούνται στην τιροψορική
εξέταση κατ αλΦαβητική σειρά. Η εξέταση
γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής,
είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει θέματα που
τίθενται από την Επιτροπή από ολόκληρη την
εξεταστέα ύλη του άρθρου 21.

3. Μετά από την εξέταση κάθε υποψήψιου τα
μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν ο καθένας
χωριστά την συνολική επίδοση του υποψήψιου.
Ο μέσος όρος των τριών βαθμών αποτελεί τον
τελικό βαθμό της προψορικής εξέτασης.

Άρθρο 29
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Καθορισμός τελικής βαθμολονίας

1. Ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του
προκριματικού σταδίου και του μέσου όρου της
προψορικής εξέτασης, οι οποίοι αθροίζανται και

διαιρούνται δια του δύο, παρέχουν τον τελικό

βαθμό του υπσψηίου. Θεωρείται επιτυχών οτα
διαγωνισμό ο υποψήψιος που έλαβε τελικό

βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά επιτυχίας
των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό

βαθμό.

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση

από την επιτροπή στην οποία καλούνται να

παρευρεθούν οι υποψήψιοι, οι οποίοι

ισοβαθμούν.

Άρθρο 30 Πρακτικό διαγωνισμού Πίνακας

ετιιτυχόντων

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού ουντάσσει για τη
διεξαγωγή του πρακτικό, το οποίο υπογράψεται

από το μέλη της και το Γραμματέα. Στο πρακτικό
καταχωρείται αναλυτικά η βαθμολογία και το
αποτέλεσμα κάθε εξεταατικού σταδίου, το τελικό

αποτέλεσμα του διαγωνισμού με την τελική

βαθμολογία κάθε υποψήψιου και η σειρά
κατάταξης των επιτυχόντων.

2. Για τη σειρά κατάταξης συντάσσεται πίνακας

των επιτυχόντων, ο οποίος, αψού υπογραψεί από
ταν Πρόεδρο της Επιτροπής και ταν Γραμματέα,

παραδίδεται μαζί με όλο το ψάκελο διεξαγωγής
του διαγωνισμού στη Γραμματεία του ΝΣΚ, η
οποία επιμελείται για την δημοσίευση του στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο πίνακας Ισχύει

για ένα έτος από τη δημοσίευσή του.

3. Η σειρά διορισμαύ σε θέσεις δόκιμων
Δικαατικών Αντιπροσώπων καθορίζεται από τη
σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό που

αναγράψεται στον πίνακα επιτυχόντων,

Άρθρο 31 Διορισμός επιτυχόντων Διετής
δοκιμασία.

1. Ο διορισμός αυτών που πέτυχαν στο
διαγωνισμό γίνεται στα βαθμό του δακίμου

Δικαστικού Αντιπροσώπου και σύμψωνα με τη

σειρά εγγραψής στον πίνακα των επιτυχόντων.
Θέσεις που κενώνονται ή συνιστώνται μέσα σε

ένα έτος από τη δημοσίευση του πίνακα των
επιτυχόντων καλύπτονται από ταν πίνακα και με

τη σειρά της εγγραψής τους.

2. Οι δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι διανύουν
δοκιμαστική υπηρεσία δύο ετών στη διάρκεια
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της οποίας έχουν όλα τα δικαιώματα και Τις
υποχρεώσεις Του μέλους του ΝΣΚ.

ΜΕΡΟΣΤΡΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 3θΓενικές Αρχές

1. Τα μέλη του ΝΣΚ διέπονται ως προς την
πειθαρχική τους ευθύνη από τις διατάξεις του
παρόντος διατάγματος και όταν λόγω της
ιδιότητάς τους μετέχουν σε συμβούλια και
επιτροπές ή ασκούν διοικητικά καθήκοντα βάσει
ειδικών διατάξεων.

2. Κανείς δε διώκεται για δεύτερη Φορά για το
ίδιο Πειθαρχικό παράπτωμα. Νέα πειθαρχική
αγωγή γιατο ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη.

3. Για το ίδιο Πειθαρχικό παράπτωμα μία μόνο
πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί.

4. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού
παραπτώματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης
απόΦασης ίσχυσαν περιοοότεροι νόμοι,
εφαρμόζεται ο νόμος που περιέχει τις
ευμενέοτερες για ταν διωκόμενο.

5. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και
ανεΕάρτητη από κάθε άλλη.

6. Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται από την
προαγωγή, ή άλλη μεταβολή, στην υπηρεσιακή
κατάσταση του διωκόμενου εκτός αν επιψέρει
και μεταβολή στην καθύλη αρμοδιότητα του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, οπότε η υπόθεση
παραπέμπεται οτα αρμόδιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο.

7. Η προαγωγή του μέλους δεν αίρει τον
πειθαρχικό κολασμό για παράπτωμα που
διέπραξε πριν από την προαγωγή του.

8. Η χάρη, η αποκατάσταση καθώς και η άρση του
ποινικώς κολάσιμου της πράξης με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο, ή η άρση ολικά ή μερικά των
συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το
πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης.

5. Η Ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική.
Ο πειθαρχικός δικαστής μπορεί να διατάξει την
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αναστολή της ιτειθαρχικής δίκης μέχρι να

περατωθεί Γ] ΠΟΙνΙΚή. Ο Εισαγγελεύς

πλη μμελειοδικών έχει υποχρέωση να

ανακοινώνει αμέσως στον Πρόεδρο του ΝΣΚ κάθε

ποινική δίωξη που ασκείται Κατά λειτουργού του

ΝΣΚ Στον Πρόεδρο του ΝΣΚ ανακοινώνονται

επίσης από τον αρμόδιο ειοαγγελέα η οπόψαση

ή το βούλευμα με το οποίο τερματίζεται η δίωξη.

Σε περίπτωση εγκλεισμού λειτουργού του ΝΣΚ σε

οωψρονιοτικό κατάστημα, ο διευθυντής

γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στον

Πρόεδρο του ΝΣΚ.

10. Οι διαπιστώσεις που περιέχονται σε

αμετάκλητη απόψαση ποινικού δικαστηρίου ή
αμετάκλητο βούλευμα για την ύπαρξη ή μη

ορισμένων γεγονότων γίνονται υποχρεωτικό

δεκτές και στην πειθαρχική δίκη.

11. Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και

της ποινικής δικονομίας εαρμόζονται ανάλογα

και στα πειθαρχικό δίκαιο, εψόσον δεν

αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και

συνάδαυν με τη ψύση και το σκοπό της

πειθαρχικής διαδικασίας. Εψαρμόζανται ιδίως αι

κανόνες και Οι αρχές Που αψορούν α) τους

λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητσς και της

ικανότητας προς καταλογισμό β) τις

ελαψρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για

την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής γ) την

έμπρακτη μετάνοια δ) το δικαίωμα σιγής του

πειθαρχικώς διωκομένου ε) την πραγματική και

νομική τιλάνη οτ) το τεκμήριο αθωότητας του

πειθαρχικώς διωκομένου ζ) την επιείκεια υπέρ

του πειθαρχικώς διωκομένου η) την προστασία

των δικαιολογημένων ουμψερόντων ως λόγο που

αίρει ταν πειθαρχικό χαρακτήρα δυσμενών
Ι κρίσεων, εκψράοεων και εκδηλώσεων, εκτός αν

συνιστούν το Πειθαρχικό παράπτωμα της

χαρακτηριστικώς ανάρμοστης συμπεριψοράς.

12. Τα Συμβούλια της Επικρατείας, όταν κρίνει

μετά από προσψυγή του λειτουργού του ΝΣΚ

κατά πειθαρχικής πσινής που του επιβλήθηκε,

δεν μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του.

Άρθρο 39 Πειθαρχικό παράπτωμα

1. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια

και καταλογιστή πράξη ή συμπεριψαρά γενικά

του μέλους ταυ ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας, εψ Ι
όσον είναι αντίθετη στις υποχρεώσεις του που

απορρέουν από τα Σύνταγμα και τις κείμενες

διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς τα αξίωμά

του και θίγει το κύρος του ή τα κύρος της

υπηρεσίας.

2. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μελών

καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος

διατάγματος καθώς και από διατάξεις της

κείμενης νομοθεσίας που αναψέρανται στα ΝΣΚ
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και στην δικαστική εκτιροσώτιηση και
υπεράσιτιση των συμψερόντωντου Δημοσίου.

3. Πειθαρχικά τιαραπτώματα των μελών
συνιστούν ιδίως: α} Πράξεις που μαρτυρούν
έλλειψη πίστης και απόψασης προς την πατρίδα
και το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας ή
υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα. β) Η
παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα
ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους. γ) Η
χρησιμοποίηση της ιδιότητάς τους νια επιδίωξη
ιδιοτελών σκοπών. δ} Η αμέλεια ή η άρνηση ή η
ατελής εκπλήρωση του καθήκοντος. ε) Η
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των
καθηκόντων Τους. στ} Η παράβαση της
υτιηρεοιακής εχεμύθειας. ζ) Η αποσιώπηση
νόμιμου λόγου αποκλεισμού ή εξαίρεσης
συμμετοχής σε συλλογικά όργανα του ΝΣΚ ή της
Διοίκησης. η) Η αναξιοπρεπής ή απρεπής εντός ή
εκτός υπηρεσίας συμπεριψορά.

4. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν
εξακολούθηση του ίδιου παραπτώματος
θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του
οποίου λαμβάνεται υπόψη γιατον καθορισμό και
την επιμέτρηοη της ποινής.

Άρθρο 40 Παραγραψή

Ι. Τα πειθαρχικό παραπτώματα των μελών του
ΝΣΚ παραγράψονται μετά πέντε έτη από την
τέλεσή Τους.

2. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί
συγχρόνως και ποινικό αδίκημα δεν
παραγράψεται πριν παρέλθει ο χρόνος που
ορίζεται για την Παραγραψή του τελευταίου. ‘Οσο
διαρκεί η ποινική διαδικασία και έως την έκδοση
αμετάκλητης απόψασης ή αμετάκλητου
απαλλακτικού βουλεύματος αναστέλλεται η
Π αραγραψή του πειθαρχικού τιαραπτώματος.

3. Ο χρόνος της Παραγραψής αναστέλλεται από
Την επίδοση της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος
όμως της αναστολής αυτής δεν μπορεί να
υπερβείτα δύο έτη.

4. Η Παραγραψή πειθαρχικού παραπτώματος
διακόπτεται με την τέλεση άλλου ιτειθαρχικού
παραπτώμοτος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη
του πρώτου ή στη ματαίωση έγερσης
ιτειθαρχικής αγωγής γι’ αυτό.

Άρθρο 4ίΠειθαρχικές ποινές

Ι. Οι Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να
επιβληθούν στο μέλος του ΝΣΚ είναι: α) Η
έγγραψη επ[πληξη. β) Το πρόσημο από καθαρές
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ατιοδοχές δύο ημερών μέχρι τις συνολικές
καθαρές απσδοχές Τριών μηνών. γ) Η προσωρινή

παύση από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες με πλήρη

στέρηση των αποδοχών και ό) Η Οριστική παύση.

2. Η Οριστική παύση επιβάλλεται σε ιδιαίτερα

βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων
όταν σι συνθήκες κάτω από τις οποίες
διαπράχθηκαν και ο βαθμός υπαιτιότητας του
διωκόμενου μαρτυρούν ότι αυτός δεν έχει

συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών του ως
μέλους του ΝΣΚ ή θίγουν σοβαρά το κύρος της

υπηρεσίας.

3. Το είδος της ποινής που θο επιβληθεί και η
επιμέτρησή της προοδιορίζσνται από τη

βαρύτητα του ποροπτώματος, τσ βοθμό και την

πείρα του μέλους, τις περιστάσεις κάτω από τις
οποίες τελέστηκε το παράπτωμα, την ένταση του

δόλου ήτο βαθμό της αμέλειας του διωκόμενου.

Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών
λαμβάνονται υπόψη σι κανόνες και οι αρχές των
περιπτώσεων β’, γ’, ε, ς και η’ του δευτέρου

εδαψίσυ της ποραγράψου 11 του άρθρου 38. Η
υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική
περίπτωση για τη ειτιμέτρηση της πειθαρχικής
ποινή ς

4. Οταν πρόκειται γιο παράπτωμα που σψείλεται

σε ελοψρά αμέλεια, το πειθαρχικό όργανο

μπορεί, εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες έχει τελεστεί και την προσωπικότητα του
διωκόμενου, να μην επιβάλλει ποινή.

5. Οταν συνεκδικάζονται περισσότΕρα
πειθαρχικά παραπτώματα, ε’ όσον οι
Πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για
καθένα από αυτά είναι του αυτού είδους
επιβάλλεται μια συνολική ποινή, η οποία
αποτελείται από την πιο βαριά ή αν σι ποινές

είναι ίσες, από μία από αυτές, που
προοαυξάνεται μέχρι το ανώτατο όριό της. Η

επαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα
3/4 του αθροίσματος των άλλων πειθαρχικών

ποινών.

Άρθρο 42Εναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Ι. Η πειθαρχική ευθύνη του μέλους του ΝΙΚ

αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού του και
λήγει με τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Η
πειθαρχική δίκη που άρχισε πριν από τη λύση της
υτιηρεσιακής σχέσης συνεχίζεται μέχρι να

εκδοθεί τελεσίδικη απόψαση, εκτός αν ο
διωκύμενος απεβίωσε.

2. πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια
προγενέστερης υπηρεσίας του διωκόμενου οτα
δημόσιο τομέα ή υπό την ιδιότητατσυ δικηγόρου
τιμωρούνται τιειθαρχικώς, εψ όσον δεν παρήλθε
ο χρόνος παραγραψής που ορίζεται γι αυτές.
Στην περίπτωση αυτή ο τυχόν εκτός υπηρεσίας
στο ΝΣΚ χρόνος εψ όσον δεν υπερβαίνει την

(ζ3
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πενταετία, δεν υπολογίζεται στο χρόνο της
Παραγραψής.

3. Η τέλεση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
και έως την αποδοχή του διορισμού παράνομης
πράξης σχετικής με τη συμμετοχή στη διαδικασία
του διαγωνισμού ή τις προϋποθέσεις διοριομού
συνιστά για το μέλος πειθαρχικό παράπτωμα. Ο
χρόνος της Παρογραψήζ αρχίζει από την
αποδοχή του διοριομού.

Άρθρο 43Πειθαρχικές δικαιοδοσίες

1. Η ιτειθαρχική δικαιοδοσία στα μέλη του ΝΣΚ
ασκείται από πειθαρχικά συμβούλια που
ορίζονται κατά περίπτωση από το άρθρο 46 του
Ν. 3086/2002 σύμψωνα με το βαθμό του
διωκόμενου.

2. Οι Πειθαρχικές ποινές της έγγραψης επίπληξης
και του προστίμου μπορούν να επιβληθούν και
από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή
τον Πρόεδρο του

ΝΣΚ μετά από προηγούμενη κλήση του
διωκόμενου σε απολογίο, η οποία συνιστά και
άσκηση πειθαρχικής αγωγής.

Άρθρο 44 Κώλυμο συμμετοχής σε Πειθαρχικό
Συ μβούλιο

1. Δεν μπορούν να μετάσχουν σε Πειθαρχικό
Συμβούλιο για την εκδίκαοη ορισμένης
πειθαρχικής υπόθεσης:

α) Τα μέλη του ΝΣΚ κατά των οποίων στρέψεται
η τιειθαρχική αγωγή. β) Οι συγγενείς εξ αίμοτος
σε ευθεία γραμμή απεριορίοτως ή σε πλάγιο
γραμμή έως και τον τέταρτο βαθμό ή εξ
αγχιστείας έως και τον Τρίτο βαθμό του
διωκομένου καθώς και ο σύζυγος αυτού. γ)
Εκείνοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη
ή έχουν ενεργήσει Ανάκριση στην ίδια πειθαρχική
υπόθεση. δ) “Οσοι έχουν εξεταστεί ως μάρτυρες
στην ίδια υπόθεση. ε) ‘Οσοι συνδέονται με
ιδιαίτερη ψιλία ή βρίσκονται σε οξεία αντίθεση
με το διωκόμενο ή έχουν ιδιαίτερη σχέση με την
υπόθεση που κρίνεται, ώστε να μπορεί να
δημιουργηθεί αμψιβολία για την αμεροληψία
τους.

2. Το μέλος του ΝΣΚ που κωλύεται κατά τα
παραπάνω έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 23
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο
εψαρμόζεται αναλόγως,

3. Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων μελών, ώστε
να μην είναι δυνατή η σύνθεση του Πειθαρικού
Συμβουλίου από ταλοιτιά.

Άρθρο 45ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ιΞ
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Δικονομικές διατάξεις 1. Η δίωξη Των
πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται

αυτεπάγγελτα με βάση τα στοιχεία που
περιέρχονται σε αυτόν που είναι αρμόδιος να την
ασκήσει.2. Η Προδικοσία και η Κύρια διαδικασία

ενώπιον Των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι

μυστική3. Η πειθαρχική διαδικασία γίνεται
ατελώς. Έξοδα δεν ετιιδικάζσνϊαι ούτε υπέρ ούτε
σε βάρος του διωκόμενου4. Περισσότερα
πειΘαρχικά παραπτώματα που ψέρονται ότι
έχουν διαπραχθεί από τα ίδιο μέλος του ΝΣΚ,
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
πειΘαρχικής δίωξης με την άσκηση μιας μόνον
ιτειθαρχικής αγωγής. Αν όμως το Πειθαρχικό
Συμβούλιο κρίνει ότι η συνεκδίκαση Θα
προξενήσει βλάβη, διατάσσει το χωρισμό.5.
Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα
οποία ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές αγωγές,
μπορούν να συνεκδικαστσύν από το πειθαρχικό
συμβούλιο, ε4’ όσον αυτό δεν προκαλεί βλάβη.

6. Οταν διώκονται περισσότεροι ως συμμέτοχοι
γιατο ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, η πειθαρχική
δίκη γίνεται ενιαία για όλους στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τον ανώτερο
κατά βαθμό διωκόμενο.

7. Για την επίδοση κλήσεων και λοιπών εγγράφων
κατά την πειθαρχική διαδικασία συντάσσεται
έκθεση.

8. Τα έγγραφα που επιδίδσνται στο διωκόμενο,
είτε επιδίδονται απ ευθείας σ’ αυτόν με
δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο της υπηρεσίας,
είτε διαβιβάζονται με εμπιστευτική
αλληλογραφία στον προϊστάμενο του Γραφείου
όπου υπηρετεί, σ οποίας τα επιδίδει σ’ αυτόν
αυτοπροσώπως.

Άρθρο 46 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

1. Αρμόδιοι για την Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
είναι: α) Ο Υπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών γιο όλους του λειτουργούς του ΝΣΚ.

β) Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ για τους λειτουργούς
μέχρι και τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου.

2. Ο Πρόεδρος, όταν λάβει με Οποιοδήποτε
τρόπο γνώση ότι τελέστηκε από μέλος του ΝΣΚ
πράξη που μπορεί να χαρακτηριστεί Πειθαρχικό
παράπτωμα, υποχρεούται είτε να κινήσει την
διαδικασία άσκησης πειθαρχικής αγωγής από
ταν Υπουργό Οικονομίας και Οικσνσμικών, είτε
να ασκήσει ο ίδιος την πειθαρχική αγωγή, αν
συντρέχει η περίπτωση β’ της πραηγούμενης
παραγράψου.

3, Αν τα στοιχεία που ιτεριέρχονται στον αρμόδιο
νια την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης δεν
πιθανολαγούν τη διάπραξη πειθαρχικσύ
παραπτώματος ή αν πραγματικά περιστατικά
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που βεβαιώνονται, δεν συνιστούν πειθαρχικό
παράπτωμα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση
λόγω εξάλειψης του αξιόποινου ή λήξης της
πειθαρχικής ευθύνης, η υπόθεση τίθεται στο
αρχείο με αιτιολογημένη πράξη.

4. Αν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα
που οψείλονται σε ελαψρά αμέλεια και
δικαιολογούν μόνο ποινή επίτιληξης, η δίωξη
απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου
οργάνου, το οποίο λαμβάνει υπόψη το ουμψέρον
της Υτιηρεσίας και την όλη διαγωγή του μέλους
εντός και εκτός της υπηρεσίας.

5. Επιθεωρητές και Προϊστάμενοι Γραψείων,
μόλις λάβουν γνώση ότι μέλος του. ΝΣΚ που
επιθεωρούν ή υπηρετεί στα Γραψεία τους
αντίστοιχα, διέπραξε Πειθαρχικό παράπτωμα,
οψείλουν να το ανακοινώσουν αμέσως με
έγγραψό τους στον Πρόεδρο για την Ασκηση
πειθαρχικής δίωξης και να διαβιβάσουν τα
σχετικά στοιχεία.

6. Αν κατά τη διάρκεια πειθαρχικής Ανάκρισης
προκύπτουν πραγματικά περιστατικά που
συνιστούν άλλο Πειθαρχικό παράπτωμα, ο
ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση και τη
στέλνει αμέσως στον Πρόεδρο για την άσκηση
της πειθαρχικής δίωξης.

7. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να διατάσσει
προκαταρκτική εξέταση. Η προκαταρκτική
εξέταση είναι άτυπη και ενεργείται είτε από τον
ίδιο, είτε με εντολή του από άλλο μέλος του ΝΣΚ,
ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο από εκείνο
που ψέρεται ότι έχει υποπέσει σε Πειθαρχικό
παράπτωμα.

Εκείνος που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση:

α) Οψείλει να ζητήσει προψορικές ή έγγραψες
εξηγήσεις από αυτόν, ο οποίος ψέρεται ότι έχει
υποπέσει σε Πειθαρχικό παράπτωμα.

β) Δικαιούται να ζητήσει πληρσψορίες ή τη
διαβίβαση συναψών στοιχείων από κάθε άλλη
αρχή.

γ) Μεριμνά για τη συγκέντρωση των
αποδεικτικών στοιχείων και εξετάζει μάρτυρες,
αν το κρίνει αναγκαίο. Ο καλούμενος να δώσει
εξηγήσεις έχει δικαίωμα να λάβει προηγουμένως
γνώση όλων των στοιχείων που τον αψορούν. Για
την προκαταρκτική εξέταση συντάσσεται έκθεση
της οποίας το πόρισμα πρέπει να είναι
αιτιολογημένο. Ο Πρόεδρος αν, από την
προκαταρκτική εξέταση, καταλήξει στην κρίση ότι
δεν συντρέχει λόγος ν’ ασκηθεί πειθαρχική
δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο με
αιτισλογημένη πράξη του, εψ’ όσον συντρέχει η
περίπτωση β’ της παραγράψου 1, διαψορετικά,
υποβάλλει το πόρισμα στον Υπουργό Οικονομίας
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και Οικονομικών με αιτιολογημένη γνώμη για τη
μη άσκηση τιειθαρχικής αγωγής, σ οποίος
αποψασίζει σχετικά.

8. Οι πειθορχικώς προϊστάμενσι έχουν δικαίωμα
να διατάσσουν ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

κάθε ώσρά που υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ή
σαψείς ενδείξεις για την διάπραξη πειθαρχικού

παραπτώματος. Η εξέταση αυτή γίνεται από

μέλος του ΝΣΚ με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου
και σε κάθε περίπτωση ανώτερου του λειτουργού
στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη τιειθαρχικού

παραπτώματος και αποσκοπεί στη συλλογή
στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης
πειθαρχικού παρατιτώματος και των προσώπων
που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στηδιερεύνηση
των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει
τελεστεί Η ένορκη διοικητική εξέταση δεν
συνιστά έναρξη τιειθαρχικής δίωξης. Κατά την
εξέταση του λειτουργού, στον οποίο αποδίδεται

η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος,
εφαρμόζονται αναλόγως Οι διατάξεις των
παραγράψων 3, 4, 5, θ, 7, και 8 του άρθρου 49. Η
ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται μετην

υποβολή οιτιολογημένης έκθεσης του
λειτουργού προς τον πειθαρχικώς προϊστάμενο

που την διέταξε μαζί με όλα τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν. Εψ’ όσον με την έκθεση
διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού

παραπτώματος από συγκεκριμένο λειτουργό, ο
πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να
οσκήσει πειθαρχική δίωξη.

Άρθρο 47Εναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης

Ι. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την έγερση
πειθαρχικής αγωγής και τελειώνει με την έκδοση
οριστικής και τελεσίδικης απόψασης.

2. Η πειθαρχική αγωγή περιέχει:

α) ΤΟ ονοματεπώνυμο και τα υπηρεσιακά
στοιχείατου διωκόμενου.

β) Καθορισμό επακριβώς κατά τόπο και χρόνο
των πραγματικών περιστατικών, τα οποία
συνιστούν το αποδιδόμενο Πειθαρχικό
παράπτωμα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
τελέσθηκε καιτις διατάξεις που το προβλέπουν.

3. Η πειθαρχική αγωγή, με την επιψύλαξη της

παραγρόψου 2 του άρθρου 43, απευθύνεται στο

αρμόδιο Συμβούλιο, συνοδεύεται από τον

πειθαρχικό φάκελο και επιδίδεται στον

διωκόμενο. Η παράλειψη επίδοσης της

ιτειθαρχικής αγωγής συνεπάγεται ακυρότητα της

πειθαρχικής διαδικασίας, εκτός ον σ λειτουργός

που διώκεται, έλαβε ατιοδεδειγμένως πλήρη

γνώση της με άλλο τρόπο. Η αρμοδιότητα του

Συμβουλίου κρίνεται από το βαθμό του

διωκόμενου κατά το χρόνο άσκησης της
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τιειθαρχικής αγωγής με την επιψύλαξη της
διάταξης της παραγράψου ότου άρθρου 38.

4. Η πειθαρχική αγωγή δεν ανακαλείται.

Άρθρο 48Προδικασία

1. 0 Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ορίζει υ.ε πράξη του ένα από τα μέλη Του ως
εισηγητή στον οποίο παραδίδεται ο σχετικός
πειΘαρχικός Φάκελος. Η σχετική πράξη
επιδίδεται στον διωκόμενο δέκα τουλάχιστον
ημέρες πριν από την συνεδρίαση του
Συ μβουλίου, Ο εισηγητής οντικαθίστατοι, ον
κωλύεαι ή ον ο διωκόμενος, μέσο σε τρεις
ημέρες από την επίδοση της πράξης ζητήσει την
εξαίρεσή του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και
τούτο, συνεδριάζοντας χωρίς τη συμμετοχή του
εισηγητή, δεχθεί το αίτημα. Αίτημα εξαίρεσης και
άλλου εισηγητή δεν επιτρέπεται

2. 0 Πρόεδρος, στη συνέχεια, ορίζει ημέρα και
ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου
με πράξη του που επιδίδεται οτα μέλη του και
στον διωκόμενο πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημέρα συνεδρίασης. Ο τελευταίος
μπορείναπαραστεί ενώπιον του Συμβουλίου και
μετά ή δια δικηγόρου και να αναπτύξει τις
απόψεις του.

3. Το Συμβούλιο, αΦού ακούσει τον εισηγητή,
απσψασίζει αν η υπόθεση είναι ώριμη για
συζήτηση ή ον θα διεξαχθεί Ανάκριση. Αν το
Συμβούλιο αποψανθεί ότι η υπόθεση είναι ώριμη
για συζήτηση, η διαδικασία συνεχίζεται με
ανάλογη εΦαρμογή των διατάξεων των άρθρων
50 και 51.

4. Το Συμβούλιο διατάσσει πάντοτε Ανάκριση,
εκτός εάν: α) τα πραγματικά περιστατικά που
συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του
πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από το
Φάκελο κατά τρόπο αναμΦισβήτητο, β) ο
λειτουργός ομολογεί με την απολογία του κατά
τρόπο μη επιδεχόμενο αμψιοβήτηση ότι
διέπραξε το Πειθαρχικό παράπτωμα, γ) ο
λειτουργός συλλαμβάνεται επ αυτού κατά τη
διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί
συγχρόνως και Πειθαρχικό παράπτωμα, ό) έχει
προηγηθεί Ανάκριση ή τιροανάκριση σύμΦωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό
παράπτωμα, ε) έχει διενεργηθεί, πριν την άσκηση
της πειθαρχικής αγωγής Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορκη
εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο
λειτουργό. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από
έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού
οργάνου της διοίκησης.

Άρθρο 49
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Ανάκριση

1. Ο Πρόεδρος ορίζει ως ανακριτή λειτουργό του
ΝΣΚ που μπορεί να είναι και μέλος του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανώτερο κατά βαθμό ή
αρχαιότερο του διωκομένου. Η σχετική πράξη
επιδίδεται στο διωκόμενο που μπορεί να ζητήσει
Την εξαίρεση του ανακριτή σύμψωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραψο Ι τσυ προηγούμενου
άρθρου.

2. Η Ανάκριση αποβλέπει στη συλλογή κάθε
ιτρόσψορου αποδεικτικού στοιχείου και στη
διερεύνηση όλων των πραγματικών
περιστατικών νια το σχηματισμό της κρίσης του
πειθαρχικού συμβουλίου, Ανακριτικές πράξεις
είναι: α) η εξέταση μαρτύρων β) η εξέταση του
διωκόμενου γ) η αυτοψία δ) η
τιραγματογνωμοσύνη και ε) η αναζήτηση
εγγράψων. Για τις τέσσερις πρώτες συντάσσεται
έκθεση. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
ανακριτικής πράξης υπηρεσιακά απόρρητο, εψ’
όσον δεν συναινεί στην ανακοίνωσή του η
ο:ρμόδια αρχή, καθώς και κάθε επαγγελματικό
κατάτο νόμο απόρρητο.

3. Ο ανακριτής ενεργεί αυτοπροσώπως τις
ανακριτικές πράξεις στην έδρα του. Αν Πρόκειται
να ενεργηθεί ανακριτική πράξη έξω από την έδρα
του, α ανακριτής μπορεί εψ’ όσον δεν κρίνει
αναγκαία τη μετακίνησή του, να παραγγείλει την
ενέργειά της σε μέλος του ΝΣΚ, ανώτερο κατά
βαθμό ή αρχαιότερο από το διωκόμενο που
υπηρετεί στην περιψέρεια, όπου Πρόκειται να
ενεργηθεί η ανακριτική πράξη.

4. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως στον τόπο
της κατακίας ή της διαμονής τους, εκτός αν
δηλώσουν, ότι επιθυμούν να εζεταστούν στην
έδρα του ανακριτή. Πριν από την εξέτασή τους οι
μάρτυρες ορκίζονται κατά τον τύπο που
προβλέπουν τα άρθρα 218 και 220 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. Η μη Εμψάνιση ή η άρνηση
κατάθεσης μάρτυρα Χωρίς εύλογη αιτία
τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του
Ποινικού Κώδικα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η
συγγένεια του μάρτυρα με τα διωκόμενο σε
ευθεία γραμμή ή οε πλάγια γραμμή μέχρι και τον
τρίτα βαθμό. Η εξέταση μαρτύρων πέρα από
αυτούς Που προτείνει ο διωκόμενος απόκειται
στην κρίση του ανακριτή.

5. Κατά την Ανάκριση εξετάζεται χωρίς όρκα α
διωκόμενας, α οποίος δικαιούται πριν από Την
εξέταση του να λάβει γνώση των εγγράψων του
ψακέλαυ. Η μη προσέλευση ή η άρνηση του
διωκόμεναυ να εξεταστεί δεν εμποδίζει την
πρόοδο της Ανάκρισης.

6. Η αυτοψία ενεργείται είτε από τον ανακριτή,
είτε αν αυτός το προτείνει, από ολόκληρα το
Πειθαρχικό Συμβούλιο για να διαπιστωθούν οι
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πραγματικές συνθήκες τέλεσης του πειθαρχικού
τταραπτώματος ή άλλων συνοών με αυτό
στοιχείων. Η εξέταση δημόσιων εγγράψων ή
ιδιωτικών εγγράΦων που έχουν κατατεθεί σε
δημόσια αρχή, ενεργείται στο γραΦείο, όπου
αυτά υλάσσονται

Ως πραγματογνώμονες ορίζονται μέλη του ΝΣΚ, ή
δημόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή
επιστήμονες ή τεχνικοί από τον πίνακα του
άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. ΟΙ
αμοιβές των πραγματογνωμόνων
εκκαθαρίζονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ
σύμψωνα μετην περίπτωση ια της παραγράψου
1 του άρθρου 8 του Ν. 3086/2002 και περίπτωση
β· της παραγράψου 4 του άρθρου 5 του παρόντος
και καταβάλλονται από το δημόσιο, σύμψωνα με
τις διατάξεις που αψορούν στο δημόσιο
λογιοτικό. Κατά τα λοιπά στην αυτοψία και στην
πραγματογνωμοσύνη εψαρμόζονται αναλόγως
οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας.

7. Ο ανακριτής δικαιούται να ζητήσει από κάθε
δημόσια αρχή την παροχή στοιχείων ή την
αποστολή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για
θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητά του ή
αντιγράψων των εγγράψων που βρίσκονται στην
κατοχή της.

8. Εγγραώα τα οποία κατέχει ιδιώτης, μπορούν
να ζητηθούν από τον ανακριτή και επιστρέψονται
υποχρεωτικά μετά το τέλος της πειθαρχικής
δίκης. Ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος ύστερα
από αίτηση του ιδιώτη να χορηγήσει ατελώς
εκτός από απόδειξη παραλαβής και επίσημο
αντίγραψο ή απόσπασμα των εγγράψων που
παρέλαβε. Αν πρόκειται για έγγραψο αναγκαία
στον ιδιώτη για την εξυπηρέτηση συμψέροντός
του εξετάζονται στον τόπο, όπου βρίσκονται Η
άρνηση της παράδοσης ή ανακοίνωσης,
τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του
Ποινικού Κώδικα.

ρθρο 50 Κλήση σε απολογία- Ορισμός
συνεδρίασης

Μετά το τέλος της Ανάκρισης και τη σύνταξη του
σχετικού πορίσματσς ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου, αψού λάβει τη δικογραψία, καλεί
τον διωκόμενο να λάβει γνώση αυτής, αν το
επιθυμεί, και να υποβάλει εγγράψως την
απολογία του προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο
μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα
ημερών που μπορεί να παραταθεί μέχρι πέντε
ακόμη ημέρες με απόφαση του Προέδρου. Μετά
την υποβολή της ατιολογίας ή της παρόδου
απράκτου της προς τούτο προθεσμίας ο
Πρόεδρος ορίζει με πράξη του ημερομηνίαγιατη
συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του
Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η πράξη αυτή
επιδίδεται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον διωκόμενο με κλήση να παραστεί κατά την
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συζήτηση της υπόθεσης. Η ημερομηνία της
συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο
από πέντε ημέρες από την επίδοση της πράξης. Ο
διωκόμενσς δικαιούται νο παραστεί
αυτσπρσσώπως μετά ή δια πληρεξσυσίσυ
δικηγόρσυ. Η τυχόν μη πρσσέλευση του
διωκόμενου δεν εμποδίζει τη\’ πρόοδσ της
διοδικσσίας.

ρθρο 51 Κύρια &αδικασία -ΑπόΦαση

1. Αν ο διωκόμενος δεν εμψονιστεί κατά τη
συζήτηση και δεν έχει κλητευθεί νόμιμα ή
εμπρόθεομα ή δεν προσήλθε από ανυπέρβλητο
κώλυμα, ορίζεται νέα ημερομηνία για συζήτηση.
Το Συμβούλιο μπορεί, και αν δεν συντρέχουν σι
παραπάνω όροι, να αναβάλει τη συζήτηση. Αν
δεν συντρέχει περίπτωση αναβολής, το
Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση της υπόθεσης
παράτην απουσία του διωκόμενου.

2. Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού
Συμβουλίου γίνεται μόνο εγγράψως και πρέπει
να αναψέρει τους λόγους και τα στοιχεία που
υποστηρίζουν τη βασιμότητα τους. Αίτηση
εξαίρεσης του συνόλου των μελών του
Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόοσν μελών ώστε να
μην είναι δυνατή η συγκρότηση του είναι
απαράδεκτος. Για την αίτηση αποψαοίζει το
ΣυμΒούλιο χωρίς τη συμμετοχή του μέλους, του
οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση, με αιτιολογημένη
απόψαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα
μέλη Την εξαίρεση των οποίων αποΦάσισε το
Συμβούλιο, αντικαθίστανται από τα
ον απλ η ρ ω ματι κό.

3. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εισηγητής
διαβάζει την τιειθαρχική αγωγή και το πόρισμα
της Ανάκρισης, αν έχει ενεργηθεί. Στη συνέχεια
δίνεται σ λόγος στο διωκόμενο να αναπτύξει
προψορικά την απολογία του και να απαντήσει
στα ερωτήματα των μελών του Συμβουλίου. Ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου διευθύνει τη

Ι συζήτηση, απευθύνει ερωτήσεις και δίνει την
άδεια στα μέλη του Συμβουλίου και στο
διωκόμενο να υποβάλουν ερωτήσεις. Για τη
συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου
συντάσσεται από το Γραμματέα πρακτικό, το
οποίο υπογράψεται από αυτόν και τον Πρόεδρο.
Τα πρακτικό περιέχει με συντομία, την
προψορική ανάπτυξη της απολογίας του
διωκόμενου, τα διαμειψθέντα μεταξύ τω\’ μελών
του Συμβουλίου καθώς και έκθεση για κάθε
αξιόλογο γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια

της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί να διατάξει
καταχώριση ουσιωδών μερών των δηλώσεων
που γίνονται κατά τη συνεδρίαση, επιτρέποντας
ενδεχομένως την υπαγόρευσή τους,

4. Το Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις
αποδείξεις. Για να μορψώσει την κρίση του,
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μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά
στοιχεία που δεν προκύπτουν από την
πειθαρχική διαδικασία αλλά από άλλη νόμιμη
διαδικασία, εψόσον έλαβε γνώση τους ο
διωκόμενος. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε
αποδεδειγμένα πραγματικά γεγονότα και υα
είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Αν το Συμβούλιο
κρίνει ανεπαρκείς τις αποδείξεις, μπορεί με
απόψαοή του υα διατάξει συμπληρωματική
Ανάκριση.

5. Κατά τη διάσκεψη, ον διατυπώνονται σε
κάποιο ζήτημα περισσότερες από δύο γνώμες, με
αποτέλεσμα να μην σχηματίζεται πλειοψηψία,
αυτοί που ψήψισαν υπέρ της δυσμενέστερης γιο
το διωκόμενο γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης
ποινής, τιροσχωρούν στην αμέσως ευνσίκότερη.

6. Το σχέδιο της απόψασης συντάσσεται από τον
εισηγητή και υπογράψεται από αυτόν και τον
Πρόεδρο. Το πρωτότυπο της απόψαοης
υπογράψεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα
και καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο.

7. Η απόψαση περιέχει τη σύνθεση του
Συμβουλίου, το ονοματεπώνυμο και το βαθμό
του διωκόμενου, μνεία της τυχόν παρόστασής
του ή της νόμιμης κλήτευσής του, συνεπτυγμένη
περίληψη της κατηγορίας και της απολογίας με
τους ουσιώδεις ισχυρισμούς του, αιτιολογικό
τόσα ως προς την διαπίστωση ή μη της ενοχής,
όσο και ως προς την επιμέτρ ηση της ποινής και
διατακτικό.

8. Η οριστική απόψαση του Συμβουλίου
επιδίδεται με επιμέλεια του Γραμματέα στο
διωκόμενα και ταν Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών.

Άρθρο 52

Έψεση

Ι. Οι αποψάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων
των παραγράψων 1. και 2 του άρθρου 46 του Ν.
3086/2002 είναι τελεσίδικες και εκτελούνται
σύμψωνα μετα οριζόμενα οτα άρθρο 54.

2. Οι απαψάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων
της παραγράψου 3 του άρθρου 46 του Ν.
3086/2002 υπόκεινται σε έψεση, στην μεν
περίπτωση α’ ενώπιον του οριζόμενου από την
ιταράγραψο 2 του άρθρου 46 του Ν. 3086/2002
Συμβουλίου, στη δε περίπτωση β· ενώπιον της
Ολα μέλειας του ΝΣΚ. Στις περιπτώσεις αυτές
υπόκεινται σε έψεση που ασκείται από αυτόν
που τιμωρήθηκε και οι απσψάσεις Του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών ή του Προέδρου της
παραγράψου 2 του άρθρου 43.

3. Δικαίωμα έψεσης κατά καταδικαστικής ή
απαλλακτικής απόψασης Πειθαρχικού

287



Συμβουλίου στις περιτιτώσεις της παραγράψου 3
του άρθρου 15 έχουν ο Υπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών και αυτός που τιμωρήθηκε ή
αιταλλάχθηκε με μειωτική αιτιολσγία μέσα σε
προθεσμία είκοσι ημερών από την επίδοση της

απόφασης στον καθένα αντίστοιχα.

4. Η έψεση ασκείται με κατάθεση στην
Γραμματεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, η
οποία υποχρεούται το συντομότερο να κινήσει τη

διαδικασία σύγκλησης του δευτεροβάθμιου

Πειθαρχικού Συμβουλίου.

5. Με την άσκηση της έφεοης η υπόθεση

μεταβιβάςεται στο δευτεροβάθμιο Συ μβσύλιο, το

οποίο δεν μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του

διωκόμενου, αν έχει ασκήσει έψεση μόνο αυτός.

6. Η προθεσμία για την άσκηση της έψεσης και η

άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της

απόφασης.

7. Ως προς τη διαδικασία ενώπιον των

δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συ μβουλίων, τα

δικαιώματα του διωκόμενου, την έκδοση και

επίδοση της απόφασης σ’ αυτόν,

Ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται για τα

πρωτοβάθμια Συμβούλια. Στο δευτερσβάθμιο

Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωτικό ο διωκόμενος

να κληθεί και πάλι σε απολογία, μπορεί όμως, αν
το ζητήσει, να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις
του.

Άρθρο 53 Επανάληψη πειθαρχικής δίκης

1. Τελεσίδικη απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου
υπόκειται μόνο σε επανάληψη της πειθαρχικής
δίκης αν α) μετά την καταδικαστική πειθαρχική
απόφαση εκδόθηκε για την ίδια πράξη
αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο
απαλλακτικό βούλευμα β) μετά την αθωωτική
πειθαρχική απόψαση εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για την ίδια πράξη σε
βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος και γ)
μετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής

απόφασης αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά
στοιχεία ή ανατράπηκε με αμετάκλητη δικαστική
απόψαση η αποδεικτική δύναμη στοιχείων που
είχαν ληψθεί υπόψη.

2. Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητεί
στις περιπτώσεις α και γ’ αυτός που διώχθηκε
πειθαρχικά και στην περίπτωση β· σ Υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών. Η αίτηση
απευθύνεται προς το Συμβούλιο που είχε
εκδώσει την τιροσβαλλόμενη απόφαση και
ασκείται, όπως η έφεση μέσα σε ένα έτος από την
ημέρα που έγινε αμετάκλητη η δικαστική
απόφαση στην οποία στηρίζεται ή από τότε που
αποκαλύφθηκαν τα νέα αποδεικτικά στοιχεία.
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3. Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης
αυτού που τιμωρήθηκε, δεν επιδρά στην
αρμοδιότητα του συμβουλίου που είχε εκδώσει
την προσβαλλόμενη απόψαοη.

4. Κατά την επανάληψη της δίκης τηρείται η
διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 επόμενα.
Η απόψαση που εκδίδεται, αν είναι αθωωτική ή
επιβάλλει ελαψρότερη ποινή (γιατί έγινε δεκτή η
αίτηση αυτού που τιμωρήθηκε) ή αν είναι
καταδικαστική (γιατί έγινε δεκτή η αίτηση του
Υπουργού) εξαψανίζει την αρχική απόψαση.

Άρθρο 54 Εκτέλεση απόψασης

Ι. Η τελεσίδικη απόψαση εκτελείται
υποχρεωτικά. Η προθεσμία για την άσκηση της
προοψυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση της πειθαρχικής απόψασης, με
εξαίρεση τις πειθαρχικές αποψάσεις που
επιβάλλουν την ποινή της προσωρινής ή
οριστικής παύσης.

2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου
διατάσσει να επιδοθεί επίσημο αντίγραψό της
τελεσίδικης απόψασης σ αυτόν που διώχθηκε
πειθαρχικά. Στη συνέχεια ο ψάκελος της
υπόθεσης υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΝΣΚ,
η οποία επιμελείται για την έκδοση της
διοικητικής πράξης που προβλέπεται κατά
περίπτωση για εκτέλεση της ποινής που
επιβλήθη κε. Οι πειθαρχικές αποψάσεις
καταχωρίζονται στο μητρώο αυτού που διώχθηκε
και αντίγραψό τους τίθεται στον ατομικό ψάκελό
του, όπου και τηρείται. Οι πειθαρχικοί ψάκελοι
ψυλάσσονται στο αρχείο του αρμοδίου Γραψείου
της Γραμματείας του ΝΣΚ.

3. Η εκτέλεση της απόψασης που επιβάλλει
πρόστιμο γίνεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή με
εντολή αυτού από τον οικείο εκκαθαριστή των
αποδοχών. Τ ο ποσό του προστίμου
παρακρατείται από τις αποδοχές του πρώτου
μήνα από την υποβολή της τιειθαρχικής
απόψασης στον Πρόεδρο. Αν το ποσό του
προστίμου είναι ανώτερο οπό το ένα τέταρτο των
μηνιαίων αποδοχών του τιμωρημένου, η
παρακράτηση γίνεται σε περισσότερες μηνιαίες
δόσεις που ορίζονται από την απόψαση. Καμιά
δόση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα
τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών. Αν ο
τιμωρημένος αποχωρήσει από την υπηρεσία. τα
οψειλόμενα ποσά εισπράττονται σύμψωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα είσπραξης δημοσίων
εσόδων. Αν σ τιμωρημένος αποβιώσει, η οψειλή
κατά το ποσό που δεν έχει εισπραχθεί,
διαγράψεται

4. Η εκτέλεση της ποινής της προσωρινής παύσης
αρχίζει την επόμενη ημέρα από την επίδοση της
τελεσίδικης πειθαρχικής απόψασης στον
τιμωρημένο. Κατάτη διάρκειατης εκτέλεσης της
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πσινής ττρσσωρινής παύσης σ τιμωρημένσς δεν
μπορεί να ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα

ούτε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σ’
αυτόν μετην ιδιότητάτου ως μέλΟυςτΟυ ΝΣΚ.

5. Οι ποινές της επίπληξης μετά διετία, του
προστίμου μετά πενταετία και οι ποινές της
προοωρινής παύσης μετά δεκαετία από την

επιβολή τους διαγράψονται από το μητρώο του
τιμωρημένου και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά
τις κρίσεις του, εψ’ όσον κατά τα χρονικά αυτά
διαστήματα δεν τιμωρήθηκε με οποιαδήποτε
ποινή. Αν μέσα στον παραπάνω χρόνο επιβληθεί
νέα πειθαρχική ποινή, η διαγραψή επέρχεται

μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι
αυτήν. Ο ΟΠΟ1Ο υπολογίζεται από τη λήξη
εκείνου που προβλέπεται για την πρώτη.

6. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί
Πειθαρχικό παράπτωμα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ- ΤΕΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55

Οι πρώτοι επιθεωρητές του άρθρου 32 θα
ορισθούν μέσα σε Προθεσμία δύο μηνών από την

έναρξη ισχύος του παρόντος και η θητεία τους
λήγει την 3Ιην Δεκεμβρίου του επομένου του
ορισμού τους έτους.

Άρθρο 56Εναρξη ισχύος -Κατάργηση διατάξεων

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από
τη δημοσίευσή του στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή
καταργε[ται το Π.Δ/μα 282/1996 (Α 199)
“οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους’ και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
είναι αντίθετη ή που ρυθμίζει με διαψορετικό
τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν
διάταγμα.2. θέματα του ΝΣΚ και των λειτουργών

του που δεν ρυθμίζονται ειδικώς από τις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος,
εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές γι’
αυτά διατάξεις της κείμενής νομοθεσίας. Στον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 13 του ν. 3790/2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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Αρθρο 13

Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

1. Η παράγραψος 2 του άρθρου 5 του ν.
3086/2002 Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και κατάσταοη των /\ειτουργων και
των Υπαλλήλων του’ (ΦΕΚ 324Α’) οντικαθίστσται
ως εξής:

‘2. Η Ολομέλεια συγκροτείται ως πλήρης από
τον Πρόεδρο και από το ήμισυ τουλάχιστον των
Αντιπροέδρων και Νομικών Συμβούλων και ως
τακτική από τον Πρόεδρο και, εναλλάξ κατά
συνεδρίαση, από τους Αντιπροέδρους και τους
Νομικούς Συμβούλους που κατέχουν εκάστοτε
περιττό ή άρτιο, κατά τη σειρά αρχαιότητας,
αριθμό (Α’ και Β’ Σύνθεση( και συνεδριάζει
νομίμως με παρουσία είκοσι ενός (21)
τουλάχιστον μελών.

Κατ’ εξαίρεση συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο
Αντιπρόεδρος και όλοι οι Νομικοί Σύμβουλοι που
υπηρετούν στο Γραώείο του οποίου συζητείται
υπόθεση και μόνο για τη συζήτηση της υπόθεσης
αυτής. Στην Ολομέλεια (πλήρη ή τακτική>
προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και σε
περίπτωση που δεν υπάρχει, είναι απών ή
κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους
Αντιπροέδρους που παρίσταται’

2. Η παράγραψος 3 του άρθρου ό του ν.
3086/2002 αντικοθίσταται ως εξής:

“3. Η Ολομέλεια γνωμοδοτεί:

α( Πλήρης Ολομέλεια

αα) Γιατην υποβολή διαψορώντου Δημοσίου σε
διαιτησία καιτον ορισμό διαιτητών αυτού.

β β) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε
αυτήν από τον Πρόεδρο ή την Τακτική
Ολομέλεια.

γγ) Για κάθε νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας ή
για ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ.
και των υπηρεσιακών μονάδων του, που
εισάγεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..

β) Τακτική Ολομέλεια: )Α και Β Σύνθεση)

αα) Για υποθέσεις, Οι οποίες παραπέμιτονται σε
αυτήν από τον Πρόεδρο ή κάποιο Τμήμα.

β β) Σε ερωτήματα για τα οποία ζητείται από τον
Πρόεδρο της Βουλής ή τον Υπουργό απευθείας η
γνώμη της ή για τα οποία προηγήθηκε
γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία δεν έγινε
αποδεκτή και ζητείται αρμοδίως η παραπομπή
στην Ολο μέλεια.
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γγ) Για κάθε υπόθεση, για την οποία στην

κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα

της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ..

3. Η περίπτωση ζ’ της ποραγράψου Ι του άρθρου

8 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

ζ) υπογραώει τα έγγραώα με τα οποία

αποστέλλονται για εκτέλεση αποψάσε ις οε

βάρος του Δημοσίου στα Γροψεία, τα οποία

χειρίσθηκαν Τις υποθέσεις σε συνεργο:σία με τις

αρμόδιες υπηρεσίες και Παρέχει τις

απαιτούμενες προς υπογραφή συμβολαίων και

πράξεων πληρεξουσιότητες.

4. Στη περίπτωση η’ της παραγράψου 2 του

άρθρου 44 του ν. 3086/2002 προστίθεται το

ακόλουθο εδάψιο:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στο

βαθμό αυτό αποτελεί η διετής υπηρεσία, στο

βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου, και αν

αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ή δεν

πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, στο
βαθμό του Παρέδρου, σε υπηρεσιακή μονάδα

του Ν.Σ.Κ. εκτός της Αθήνας ή του Πειραιά.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας ποραγράψου

ισχύουν για τις προαγωγές, σι οποίες θα
ενεργηθσύν μετά διετία από την έναρξη ισχύος
του νόμου αυτού, και δεν καταλαμβά’ουν τα

μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που
έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον ένα (.) έτος
στο Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής.

5. α) Η περίπτωση γ’ της Ενότητας Α της

παραγράψου 4 του άρθρου 49 του ν. 3086/2002
αντικαθίσταται ως εξής:

γ) Κατηγορία ΔΕ. θέσεις οργανικές εκατό (100),

από τις οποίες μία (1) προσωπσπαγής.

αα) Κλάδος ΔΕ-Ι Διοικητικών Γραμματέων,

θέσεις οργανικές ογδόντα εννέα (89).

ββ) Κλάδος ΔΕ-2 Χειριστών Η/Υ, θέσεις

οργανικές επτά (7).

γγ) Κλάδος ΔΕ-3 Τηλεψωνητών, θέση οργανική

μία (1).

δδ) Κλάδος ΔΕ-4 Τεχνικός - Οδηγών, θέσεις
οργανικές δύο (2).

Εε) Κλάδος ΔΕ-5 Τεχνικός, θέση οργανική μία (1).

στοτ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θέση μία
προσωποπαγής.”

β) Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στους
συγχωνευόμενους Κλάδους ΔΕ-Ι Διοικητικός
Λογιστικός και ΔΕ2 Δακτυλογράψων
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Στενογράψων κατατάσσονται στο νέο Κλάδο ΔΕ

Ι Διοικητικών Γραμματέων με διατιιστωτική

πράξη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αυτοδικαίως,
χωρίς να απαιτείται αίτηση τους ή απόήαση του
αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, μετον ήδη
κατεχόμενο βαθμό και σύμψωνα με το συνολικό
χρόνο υπηρεσίας τους.

ό. Με αποψάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., οι

οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, κατανέμσνται σι θέσεις του
κύριου και διοικητικού προσωπικού στις
υπηρεσιακές μονάδες του Ν.ΣΚ., ανάλογα με τις
εκάστοτε υπηρεοιακές ανάγκες.

7. Υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και

Οικονομικών, μπορεί να αποσπώνται στο
Γραψείο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., με απόψαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
κατόπιν πρότασης του Προέδρου Ν.ΣΚ., κοτά
παρέκκλιοη των διατάξεων περί αποσπάσεων.

8. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών δύναται να ανατίθενται παράλληλα
καθήκοντα σε υπηρεσιακές μονάδες του Ν.ΣΚ.
στους Αντιπροέδρους ΝΣ.Κ..

9. Το άρθρο 12 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α(,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρα 28 πορ. 3
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) και 42 του ν.
2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α(, κοθώς και η περίπτωση
1’ του άρθρου 2 και η περίπτωση Β της
τιαραγράψου 2 του άρθρου £ του ν. 3086/2002
καταργούνται.

10. Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (ΦΕΚ 214 Α(
αντικαθίσταται ως εξής:

‘Αρθρο 18

Υποψήψιοι

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής
όσοι: α( έχουν συμπληρώσειτο εικοστό έκτο έτος
της ηλικίας τους, β) είναι δικαστικοί ή
εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικηγόροι και γ( δεν
έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας

Τους.

Ο υποψήψισς με την αίτηση δηλώνει
υποχρεωτικώς μία από τις γλώσσες αγγλική,
γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, στην
οποία επιθυμεί νο εξετασθεί, Η εξέταση στην
ξένη γλώσσα είναι γραπτή, διενεργείται από δύο
(2( μέλη της Επιτροπής από τρίτους, κατά
προτίμηση από μέλη του Ν.Σ.Κ., τα οποία
ορίζονται από την επιτροπή, συνίσταται δε σε
μετάψραση νομικού κειμένου από την ξένη
γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόψως.”
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11. Το πρώτο εδάψισ της παοαγράφου 15 του

άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α’(

αντικαθίστοται ως Εξής:

“Με κοινή οπόφαση του Υπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών και του κατά περίπτωση

αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη,
απσσποσμέυων ή μη στο Ν.Σ.Κ., υπαλλήλων

Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ., επιχειρησεων

κοινής ωΦελείας μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο, επσπτευόμενων από το Κράτος

νομικών προσώπω\ι ιδιωτικού δικαίου ή
Επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης, στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή
ειδικής διάταξης,”

12. Οι εκάστοτε διέτιουσες την αστική ευθύνη

των δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις
εφαρμόζονται και επί του κύριου προσωπικού
του Ν.Σ.Κ..

13. Η περίπτωση θ’ της παρογράφου 5 του
άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας
Εισσδήμστος, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο
του ν. 2238/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την

παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3763/2009
(ΦΕΚ 80 Α), αντικοθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως
εξής:

“Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία καιτα μέλη

του Νσμικού Συμβσυλίσυ του Κράτους, καθώς και
στους δικηγόρσυς του Δημοσίου για την

υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή
απόκρουση των κατ’ αυτού αξιώσεων τρίτων
ενώπιον των δικαστηρίων.”

14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του

άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α(
αντικαθίσταται ως εξής:

“Στους υπαλλήλους Υπουργείων, Περιφερειών,

Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η

νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό

Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων

ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους

Ι αποδίδονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των
καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα

νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του
Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από προηγούμενη

έγκριση του αρμόδιου Υπουργού. Κάθε άλλη

γενική ή ειδική διάταξη, που αφορά τη νομική

στήριξη υπαλλήλων από μέλη του Ν.Σ.Κ.,

καταργείται.”

15. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις άκρως
δυσχερών και περίπλοκων υποθέσεων που
απαιτούν εξειδικευ μένες γνώσεις και εμπειρία
λόγω της φύσεως του αντικειμένου τους, δύναται
να ανατίθεται η δικαστική υποστήριξη του
Ελληνικού Δημοσίου και σε δικηγόρσυς, με τη
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μορψή της παροχής συνδρομής στο μέλος ή στα
μέλη Του Νομικού Συμβουλίου Του Κράτους που
χειρίζονται την οικεία υπόθεση. Η ανάθεοη της
υπόθεσης κατά το προηγούμενο εδάψιο γίνεται
με απόψαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, ύστερα από γνώμη Του Προέδρου
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ιθ. Η νομική υποστήριξη του Ελληνικού
Δημοσίου κατά τη συνομολόγηση συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένης και της νομικής
συνδρομής κατά το στάδιο των
διαπραγματεύσεων, δύναται να ανατίθεται σε
δικηγόρους με κοινή απόψαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

17. Στις διεθνείς διαιτησίες ο διορισμός των
διαιτητών από το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται με
κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού και ομοίως μπορεί να ανατίθεται η
εκπροσώπηση του σε δικηγόρους,

18. Από ίης Ιανουαρίου 2010, σι θέσεις του
κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους αυξάνονται ως εξής; των Νομικών
Συμβούλων κατά δύο (2), των Παρέδρων κοτά
δέκα (10) και των Δικαστικών Αντιπροσώπων
κατά Είκοσι (20).
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Η’Εκθεση εαραήςτης ρύθιιαης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / Φορέων

Σχετική Συναρμοδια Υπουργεία —

διάταξη
Συναρμόδιες υπηρεσίες / Αντικείμενο

αξιολογούμε φορείς συναρ μοδιότητας

νης

ρύθμισης

Άρθρο 9 παρ. 9 Υπουργείο Οικονομικών-Υπουργείο Αναπροσαρμογή του ύψους

Ψη4ιακήςΔιακυβέρνησης του

ποσού των Πρακτικών

που αναρτώνται στη

Διαύγεια.

Άρθρο 24 Υπουργείο Οικονομικών- Καθορισμός

ΥπουργείοΔικαιοσύνης ειδικότερ

ων ζητημάτων και κάθε

αναγκαίας λεπτομέρειας για

την εψαρμογή των

διατάξεων για την

Παράσταση του Δημοσίου

στις ποινικές δίκες

κατά το άρθρο 24 του

παρόντος

Υπουργείο Οικονομικών- Καθορισμός του τύπου της

Άρθρο 30 παρ. 5 Υπουργείο Δικαιοσύνης γραπτής συμψωνίας και της

αμοιβής των δικηγόρων του

Δημοσίου στους οποίους

ανατίθενται υποθέσεις του

ΝΣΚ.

Υπουργείο Οικονομικών- Καθορισμός και άλλων

Άρθρο 122 παρ. 7 ΥτιουργείοΔικαιοσύνης-συναρμόδιο υποθέσεων για τις οποίες

υπουργείο μπορεί να παρίσταται

διοικητικό όργανο και όχι

λειτουργός του ΝΣΚ,

ενώπιον

των δικαστηρίων.

Ξ 32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

31.
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Εξουσιοδοτική Είδος πράξης Αρμόδιο Χρονοδιάγρ -

διάταξη ή Αντικείμενο αμμ α

επισπεύδ (ενδεικτική

ον ή

Υπουργεί απσκλειστικ

σή ή
υπηρεσία προεσμία)

Άρθρο 9 παρ. 9 Κοινή ΝΣΚ Αναπροσαρμογή Δεν τίθεται

Απόψαση του ύψους του

Υπουργών ποσού των

Οικονομικών- Πρακτικών που

Ψηψιακής Αναρτώνται στη

Διακυβέρνηση Διαύγεια.

ς

Άρθρο 9παρ.8 Απόψασ ΝΣΚ Αύξηση του ύψους Δεντίθεται

η του ποσού των

Υπουργ Πρακτικών που

ού εγκρίνονται από

Οικονομικών τον Πρόεδρο του

ΝΣΚ.

Άρθρο 16 Απόψαση ΝΣΚ Συγκρότηση Δεν τίθεται

Προέδρου Θεματικών

ΝΣΚ Σχηματισμών ΝΣΚ

καιορισμός των

αρμοδιοτήτων,

της

οργάνωσης της

έδρας, των

επιμέρους

Γραψείων και

λοιπών

λεπτομερειακών

Θεμάτων.

Άρθρο 24 Κοινή ΝΣΚ Καθορισμός Δεν τίθεται

Απόψαση ειδικότερων

Υπουργών ζητημάτωνκαι

Οικονομικών- κάθε

Δικαιοσύνης αναγκαίας

: λεπτομέρειαςγια

τηνεψαρμογή

τωνδιατάξεων

για την

παράσταση

του

Δημοσίου στις
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τιοινικέςδίκες κατά

το άρθρο 24

του παρόντος.

Άρθρο 122 παρ. 1 Απόφαση Συγκρότηση Δεν τίθεται

Προέδρου ΝΣΚ Τριμελών

ΝΣΚ Επιτροπών του

του άρθρου 5 παρ.

10 εδάιο α’, με τη

συ μμετοχή

λειτουργών που

υπηρετούν και σε

διαψορετικές

υτιηρεσιακές

μονάδες του ΝΣΚ

και να καθορίζεται

η διαδικασία και

κάθε άλλη

αναγκαία

λεπτομέρεια ή
ειδικότερο ζήτημα

για τη λειτουργία

τους.

Ί3

298



Άρθρο 122 παρ. 2 Απόφαση ΝΣΚ Με απόψαση Δεν τίθεται

Προέδρου του Προέδρου

ΝΣΚ του ΝΣΚ,

μπορεί: α) να

παρατιέμτιονται

στιςΤριμελείς

Επιτροπές

υποθέσεις,

μολονότι το

αντικείμενο της

διαψοράς δεν

υπάγεταιστην

αρμοδιότητά τους,

εψόσον οι

υποθέσεις αυτές

είναι όμοιες κατά

το πραγματικό και

νομικό μέρος, τα

ανακύπτοντα

ζητήματα έχουν

ήδη αντιμετωπιστεί

από τηνΟλομέλεια

και κρίνεται ότι

παρέλκει η

εισαγωγή τους στο

Τμήμα ή στην

Ολομέλεια, β)να

ορίζονται και άλλα

είδη υποθέσεων,

στις οποίεςοι

Τριμελείς

Επιτροπές

αποψαίνονται με

Πράξη, καθώς και

οι λεπτομέρειες

που αψορούν στο

περιεχόμενο και

στον τρόπο

έκδοσής της, γ) να

ορίζονται και άλλα

είδη υποθέσεων

για ταοποία

συντάσσεται

Επισημειωματι

κή Πράξη,
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καθώς και σι

λεπτομέρειες

που αψορούν

στο

περιεχόμενο και

τοντρότιο

έκδοσής της.

Αιτό4αση ΝΣΚ Με απόιαση Δεν τίθεται

Άρθρο 122 παρ. 3 Προέδρου του Προέδρου

ΝΣΚ του ΝΣΚ, που

δημοσιεύεται στην
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Εψημερίδα της

Κυβέρνησης και

Αναρτάται στην

ιστοσελίδα του ΝΣΚ

μπορεί να ορίζονται

τα επιμέρους

καθήκοντα των

λειτουργών και του

διοικητικού

προσωπικού του

ΝΣΚ, ο τύπος

και

το

περιεχόμενο των

ηλεκτρονικών ή
ψυσικών αρχείων

και των βιβλίων

που οιλειτουργοί ή
οι υπηρεσιακές

μονάδες του ΝΣΚ

οψείλουν να

τηρούν και κάθε

άλλη σχετική

λεπτομέρεια γιατην

οργάνωση και

λειτουργία του

ΝΣΚ. Με ίδια

απόψαση

καθορίζονται καιτα

επιμέρους

καθήκοντα των

ασκουμένων στο

ΝΣΚ.
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Απόψαση ΝΣΚ Ο Πρόεδρος του Δεν τίθεται

Προέδρου ΝΣΚ, μεαιτόψασή

Άρθρο 122 παρ. 4 ΝΣΚ του, μπορεία)

να

μεταβ ιβάζε ι

συγκεκριμένες

αρμοδιότητές

του ήειδικές

αρμοδιότητες

που ανήκουνστο

ΝΣΚ,σε

λειτουργούς ή σε

διοικητικούς

υπαλλήλους του

ΝΣΚ, ανάλογα με

την ιτερίιττωση,

β) να εξουσιοδοτεί

λειτουργούς ή
διοικητικούς

υπαλλήλους του

ΝΣΚ, να

υπογράήουν «Με

εντολή Προέδρου

του ΝΣΚ», με την

επιφύλαξη των

όσων ορίζονται στα

άρθρα 24, 65 και

69Γ του ν.

4270/2θ14 (Α’143)

και

προϊστάμενο

Διεύθυνσης

της

Κεντρικής

Υπηρεσίαςτου ΝΣΚ,

να υπογράψειτις

κάθε μορψής

άδειεςτου

διοικητικού

προσωπικού ή
κάθεάλλο κατάτην

κρίση τουέγγραψο,

γ) να αναθέτειτην

εποπτεία όλων ή
μέρους των
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υπηρεσιακών

μονάδων
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Της Κεντρικής

Υπηρεσίας σε

Νομικό Σύμβουλο

του Κράτους ή
Πάρεδρο, που

υπηρετεί στην

Κεντρική Υπηρεσία

του ΝΣΚ ή την

εποπτεία ομάδας

υπηρεσιακών

μονάδωντου ΝΣΚσε

Αντιπρόεδρο του

ΝΣΚ ή Νομικό

Σύμβουλο του

___________________ _____________ _______

Κράτους.

Απόψασ ΝΣΚ Με απόφαση Δεντίθεται

Άρθρο 122 παρ. 5 η τουΥπουργού
Υπουργ οικονομικών,μετά
ου

απο εισηγηση του
Οικονομικων

Προεδρου του

ΝΣΚ,μτιορεί να

γίνεταιχωροταξικός

ανασχεδιασμός

τωνυψιστάμενων

υπηρεσιακών

μονάδωντου ΝΣΚ,

ιδίως λόγω του

ψηψιακού

μετασχη ματισμού

τουΝΣΚ καιτων

δικαστηρίων της

χώραςκαι να

ιδρύονται ή να

συγχωνεύονται ή
να καταργούνται

υψιστάμενες.
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Άρθρο 122 παρ. ό Απόψαση ΝΣΚ Με απόψαση Δεν τίθεται

Προέδρου του Προέδρου του
ΝΣΚ ΝΣΚ,πσυ

δημοσιεύεται
στην

ιστοσελίδατου
ΝΣΚ

καθορίζονται α)
οιεπιμέρους

αρμοδιότητες,

στελέχωση και
κάθεάλλο Τεχνικό

ή
λεπτομερειακό

θέμαγια το
Γραψείο

Προέδρου και
τη

Γραμματεία του
ΝΣΚιτου
προβλέπονται στα
άρθρα 14 και 15 και
β) οαριθμός

των
Σχη ματισμών

της
Κεντρικής
Υπηρεσίας του

Ν Σ Κ,
που

προβλέπονται
στην παρ. 3 του

άρθρου 16,οι
αρμοδιότητες,

το είδος των
δικαστικώνκαι

εξωδίκων

υποθέσεων
πουχειρίζσνται

και τα
επιμέρους

Γραψείατους.
Με την ίδια
διαδικασία,
δημιουργούνται,

δ ιασπώνται,
συγχωνεύονται ή
καταργούνται
Σχηματισμοί της Κ
ΝΣΚ ή Γραψείο
Σχηματισμών ή
ανατίθενται σε

οο
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Σχη ματισμύ
Γραιε[ο
Σχηματισμού
υποθέσεις
κατηγορίες

υποθέσεων
αρμοδιότητες
Σχη ματισμών
Γραψείων.
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Άρθρο 122 παρ. 7 Κοινή ΝΣΚ Με Κοινή απόψαση Δεν τίθεται

Απόψαση των Υπουργών
Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομικών- Δικαιοσύνης, που
Δικαιοσύνης εκδίδεται μετά από

γνώμη του
Προέδρου του ΝΣΚ,
μπορεί να
ρυθμίζεται κάθε
ειδικότερο ζήτημα
και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, για
την εψαρμογή των
διατάξεων του
άρθρου 24.
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Με κοινή απόψαση

των Υπουργών

Οικονομικών και

Δικαιοσύνης, μετά

από πρόταση του

Προέδρου του ΝΣΚ,

μπορεί να

ανατεθεί, κατά τα

προβλεπόμενα στο

άρθρο 25 η

δικαστική

υπεράσπιση των

συμφερόντων του

Δημοσίου, της

Ανεξάρτητης Αρχής

ή του ν.π.δ.δ. και η

παράσταση, με

δήλωση ενώπιον

των αρμόδιων

Δικαστηρίων και

Αρχών, στον

Προϊστάμενο της

αρμόδιας

υπηρεσίας ή σε

υπάλληλο νόμιμα

εξουσιοδοτημένο

από αυτόν ή σε

άλλο όργανο που

Θα προβλέπεται

ρητά στην ειδική

διάταξη. Στις

περιπτώσεις αυτές,
στην απόφαση

μπορεί να
προβλέπεται ειδική
διαδικασία για τη

μη άσκηση ενδίκων
βοηθημάτων,

την

αποδοχή
δικαστικών
αποψάσεων και τη
μη άσκηση ενδίκων
μέσων.

Άρθρο 122 παρ. 8 ΝΣΚΚοινή
Απόψαση
Υπουργών
Οικονομικών-
Δικαιοσύνης

καιτυχών
συναρμόδιου

υπουργού

Δεν τίθεται

Άρθρο 122 παρ. 9 Απόψαση ΝΣΚ Με απόψαση του Δεν τίθεται
Προέδρου ΝΣΚ,

Ι Προέδρουτου ΝΣΚ,

Ό3
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καθορίζονται σι

προϋποθέσεις και η

διαδικασία

παροχής νομικής

υπεράσπισης σε

λειτουργούς του

ΝΣΚκατά Το άρθρο

57 και κάλυψης των

εξόδων. Επίσης,

προσδιορίζεται το

ύψος του ποσού

που καταβάλλεται

ως

δικηγορική αμοιβή,

η προθεσμία

υποβολής του

αιτήματος για την

πληρωμή των

δαπανών, η

διαδικασία

επιστροψής των

δαπανών, καθώς

και κάθε άλλο

αναγκαίο θέμα για

την εψαρμογή του

παραπάνω άρθρου.
Άρθρο 122 παρ. 10. Απόψασ ΝΣΚ Με απόψαση του Δεν τίθεται

Π . Υπουργού
Υπουργ Οικονομικών,
ου

καθοριζεται ο
Οικονομικων

τροπος καταβολης

από τον λειτουργό

του ΝΣΚ που έχει

λάβειτην άδεια του

άρθρου 61 παρ. 4

των κρατήσεων και

των εισψορών για

τα ασψαλιστικά

ταμεία, μεβάση τις

αποδοχές που

αντιστοιχούν κάθε

ψορά στον βαθμό

της οργανικής του

θέσης
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Άρθρο 122 παρ. 11 Απόήαση ΝΣΚ Με απόψαση του Δεν τίθεται

Υπουργού Υπουργού
Οικονομικ Οικονομικών, η
ων

οποία εκδίδεται

ύστερα από

εισήγηση του

Προέδρου του ΝΣΚ

ρυθμίζονται

λεπτομέρειες

σχετικές με τη

διαδικασία και τις

ειδικότερες

υποχρεώσεις όσων

λαμβάνουν την

εκπαιδευτική άδεια

του άρθρου 63.

Άρθρο 122 παρ. 12 Απόήα ΝΣΚ Με απόψαση Δεν τίθεται

ση τουΥπουργού
Υπουρ Οικονομικών,
γου

ύστερα από
Οικονομικών

προτασητου

Προέδρου του ΝΣΚ,

καθορίζονται

αναλυτικά, ο

τρόπος καιη

διαδικασία

άσ κ ηση ς των

αρμοδιοτήτων του

Γραψείου

Επιθεώρησης, τα

επιμέρους

καθήκοντα των
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επιθεωρητών,
τακριτήρια

αξιολόγησης των
υπηρεσιακών
μονάδων του ΝΣΚ
και της απόδοσης
τωνλειτουργών του
και κάθε άλλο
σχετικό Θέμα.

_________

Άρθρο 122 παρ. 13 Απόψαση ΝΣΚ Με απόψαση του Δεντίθεται

Προέδρου Προέδρου, που
ΝΣΚ Αναρτάται στην

ιστοσελίδα του

ΝΣΚ: α)

κατανέμονται στις

υιτηρεσιακές

μονάδες του ΝΣΚ,

ανάλογα με τις

εκάστοτε

υπηρεσιακές

ανάγκες οι Θέσεις

του διοικητικού

Προσωπικού που

αναψέρονται στην

παρ. 8 του άρθρου

106, β) ορίζονται οι

κατηγορίες και ο

αριθμός των

υπαλλήλων που

υπηρετούν στα

Τμήματα των

Διευθύνσεων που

λειτουργούν

στην

Κεντρική Υπηρεσία

του ΝΣΚ και γ)

ορίζονται σι

επιχειρησιακοί

στόχοι, τα

περ ιγράμματα

Θέσεων

των

προϊσταμένων και

των στελεχών των

οργανικών

μονάδων, καθώς
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και κάθε άλλη

λεπτομέρεια για

την εκτέλεση των

διατάξεων του

παρόντος νόμου.

ρθρο 122 παρ. 14 Απόψαση του ΝΣΚ Με απόψαση του Δεν τίθεται

Υπουργού Υπουργού

Οικονομικών Οικονομικών, μετά

από πρόταση του

Προέδρου του ΝΣΚ,

μπορεί να αναοταλεί

η έναρξη

λειτουργίας των

Διευθύνσεων κα

Τμημάτων των

άρθρων 13 παρ. 1 5,

ε, και στ και 17.

ρθρο122παρ.15 Απόψαση τουΝΣΚ Με απόψαση του

Υπουργού Υπουργού

Οικονομικών Οικονομικών, μετ

από πρόταση του

Ι
Προέδρου του ΝΣΚ,

ορίζονται ο τρόπος,

3
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Το όργανο και η

διαδικασία

χορήγησης της

άδειας πατρότητας

στους λειτουργούς:

του Ν.Σ.Κ., καθώς κα

κάθε σχετική1

λεπτομέρεια.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
· νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Δεν προβλέπεται.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν σι
34. υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί σ στόχος της αξιολογούμενης

___________ ρύθμισης;

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

· ‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου

36
οργάνου; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.
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Δεν ευρ[σκει εψαρμογή.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία καινομική μορψή

Δεν ευρίσκει εψαρμογή

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν ευρ[σκει εψαρμογή.

39. Διαοψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δεν ευρίσκειεψαρμογή.

40. Τρόπος οτελέχωσης του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.
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Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
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ΓΕΝΚΟ Λ0ΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 259 /41 / 2021

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. Ι του Συντάγματος)

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Οργανισμός του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και κατάσταση των
λειτουργών και των υπαλλήλων του»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου αναμορφώνεται ο Οργανισμός
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), επανακαθορίζονται σι
αρμοδιότητες, η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας του Ν.Σ.Κ., κατά την
παροχή νομικής υποστήριξης στο Δημόσιο και σε Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ.
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), και ρυθμίζεται η γενική
υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

1.α. Διασαφηνίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. υπάγεται η
υπεράσπιση από λειτουργούς του Ν.Σ.Κ., αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των
ποινικών δικαστηρίων, των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων
Αρχών και των ν.π.δ.δ., των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο Ν.Σ.Κ.,
υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
β. Εισάγεται υποχρέωση έκδοσης γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. το αργότερο
σε διάστημα Τριών (3) μηνών από την προσήκουσα υποβολή ή τη συμπλήρωση
του ερωτήματος, εφόσον το ερώτημα, που υποβάλλεται δεν πληροί τις
προϋποθέσεις, οπότε καλείται η αρμόδια Υπηρεσία να συμπληρώσει τα
ελλείποντα στοιχεία.
γ. Εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. τα Πρακτικά σε δικαστικές
και εξώδικες υποθέσεις του Δημοσίου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που έχουν χρηματικό αντικείμενο, ανά αιτούντα ή
διάδικο, έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, αντί έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, όπως ισχύει, ενώ από τον Υπουργό Οικονομικών ή το
κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Α.Α.Δ.Ε., εγκρίνονται τα πρακτικά, με
χρηματικό αντικείμενο μεγαλύτερο από το παραπάνω, καθώς και εκείνα που
αφορούν σε υποθέσεις μείζονος σημασίας.

Δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε άλλον έλεγχο από όργανο ή Αρχή τα
Πρακτικά, μετά από την έγκρισή τους, και αναρτώνται στο διαδίκτυο, εφόσον
αφορούν σε υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των διακοσίων πενήντα

Ι
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χιλιάδων (250.000) ευρώ, αντί σε υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, όπως ισχύει. (άρθρα 1-15)

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης, με απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ., οκτώ (8) θεματικών Σχηματισμών, με αντικείμενο τον ενιαίο και
συνολικό χειρισμό ομάδων δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων.
β. Συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. μία (1) νέα Διεύθυνση
(Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), και αυξάνεται κατά δύο (2) ο συνολικός
αριθμός των τμημάτων που λειτουργούν σ’ αυτή [ορίζεται σε δώδεκα (12) από
δέκα (10) που είναι σήμερα].
γ. Συστήνεται στο Ν.Σ.Κ. αυτοτελές γραφείο προστασίας δεδομένων και
ορίζεται ο τρόπος στελέχωσής του.
δ. Προβλέπεται η σταδιακή συγχώνευση και λειτουργία στις έδρες των
Περιφερειών, των Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ. που βρίσκονται εκτός της
Περιφέρειας Αττικής. (άρθρα 16-22)

3.α. Βαρύνουν από 1η12023 (ή από μεταγενέστερη ημερομηνία, που
δύναται να οριστεί με υ.α.) τον προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ. οι δαπάνες για την
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και εικονοποιητών, η
συντήρηση καθώς και η προμήθεια των ανταλλακτικών του εξοπλισμού αυτού,
για το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ.
β. Προβλέπεται ο ορισμός, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,
δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων για τον από κοινού με τους λειτουργούς
του Ν.Σ.Κ., χειρισμό ειδικών διαιτητικών υποθέσεων, οι οποίες είτε είναι
ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, είτε περιλαμβάνουν ειδικά
πρωτότυπα ή δυσχερή νομικά ζητήματα. (άρθρα 23-33)

ΜΕΡΟΣ Β’

1.α. Προβλέπεται τακτική, ανά διετία, προκήρυξη, με απόφαση του
Προέδρου του Ν.Σ.Κ., η οποία δημοσιεύεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε
περιττού έτους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ., διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ., αντί της διενέργειας
διαγωνισμού, που προκηρύσσεται οποτεδήποτε, με υ.α, όπως ισχύει.
β. Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία παροχής νομικής
υπεράσπισης στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (εν ενεργεία ή συνταξιούχους) που
εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
εκτέλεση των οποιωνδήποτε καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους
ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσεως διοικητικών δικαστηρίων
και το σχετικό κόστος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ.
γ. Προβλέπεται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας
αποζημίωσης για κάθε είδους μετακίνηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., αντί
αποκλειστικά για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, όπως Ισχύει σήμερα.

(άρθρα 34-60)
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2.α. Χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές,
ύστερα από βεβαίωση ιατρού και του διευθυντή της μονάδας της ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), στις λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. στις
οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικά υποβοηθούμενης τεκνοποιίας του
ν.3305/2005.
β. Χορηγείται άδεια πατρότητας, σύμφωνα με την μνημονευόμενη υ.α.,
στους άνδρες λειτουργούς.
γ. Παρέχονται στον λειτουργό του Ν.Σ.Κ., που λαμβάνει εκπαιδευτική
άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή, οι αποδοχές της οργανικής
του θέσης και επιπλέον ποσό ίσο με τον βασικό του μισθό, αντί του διπλάσιου
των αποδοχών της οργανικής του θέσης, όπως ισχύει.
δ. Προβλέπεται η έντοκη επιστροφή των χρημάτων, που έλαβε λειτουργός
του Ν.Σ.Κ. επιπλέον των τακτικών αποδοχών του, καθώς και των εξόδων
μετάβασης και επιστροφής, σε περίπτωση ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας
του λειτουργού, για τους οριζόμενους πειθαρχικούς λόγους.
ε. Ορίζεται σε έξι (6) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό, από πέντε
(5), όπως ισχύει, για την προαγωγή Παρέδρου σε Νομικό Σύμβουλο του
Κράτους.
στ. Παρακρατείται το ένα δεύτερο (1/2), αντί του ενός τρίτου (1/3), όπως
ισχύει, από τις αποδοχές του λειτουργού που έχει τεθεί σε αργία. Σε περίπτωση
που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που
καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες.
ζ. Θεσμοθετείται η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., η
οποία γίνεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας
των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης.
η. Αυστηροποιείται το καθεστώς των πειθαρχικών ποινών που δύνανται να
επιβληθούν στον λειτουργό του Ν.Σ.Κ.. Συγκεκριμένα: 1) θεσμοθετείται η
επιβολή προστίμου έως του ποσού των συνολικών καθαρών αποδοχών
τεσσάρων (4) μηνών, αντί τριών (3) μηνών, όπως ισχύει, ϋ) προβλέπεται η
προσωρινή παύση μέχρι οκτώ (8) μήνες, αντί από έναν (1) έως έξι (6) μήνες,
όπως ισχύει, με πλήρη στέρηση των αποδοχών, 111) ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της προσωρινής παύσης μπορεί να επιβληθεί από το πειθαρχικό
συμβούλιο επιπλέον διοικητική κύρωση από τρεις χιλιάδες (3.000) έως Τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις της οριστικής παύσης και
εφόσον πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα απόκτησης οικονομικού
οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του λειτουργού του Ν.Σ.Κ. ή
τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών,
το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει επιπλέον διοικητική κύρωση
από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

(άρθρα 61-105)

ΜΕΡΟΣ Γ’

3

320



Γ

1.α. Διατηρείται ο αριθμός των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του
Ν.Σ.Κ. σε εκατόν ενενήντα (190) συνολικά [εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις
μόνιμο προσωπικό και Είκοσι μία (21) θέσεις ι.δ.α.χ.1.
β. Προβλέπεται η εκ νέου κατάταξη του προσωπικού, περιλαμβανομένων
των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων
Διευθύνσεων και Τμημάτων Υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ. καθώς και των
αρμοδιοτήτων, προσόντων διορισμού ή πρόσληψής τους. (άρθρα 106-ΙΙΙ)

2.α. Καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού
του Ν.Σ.Κ. με τη συμμετοχή Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία
συγκροτείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Τροποποιούνται! συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με το υπηρεσιακό
και πειθαρχικό συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ., την
πειθαρχική δικαιοδοσία και την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Ορίζεται
επακριβώς [μέχρι και τις αποδοχές τριών (3) μηνών] το ύψος της πειθαρχικής
ποινής και του προστίμου, που δύναται να επιβληθεί από τον Υπουργό
Οικονομικών ή τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. (άρθρα 112-119)

ΜΕΡΟΣ Δ’

1. Προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την καταγραφή και
αποτίμηση του έργου του Ν.Σ.Κ. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
2. Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διακίνηση των
εγγράφων στις υπηρεσίες του ΝΣΚ.
3. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων που
προβλέπονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και μεταξύ άλλων,
παρέχεται δυνατότητα, με υ.α., χωροταξικού ανασχεδιασμού των υφιστάμενων
υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. με ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργησή τους.
4. Τίθενται μεταβατικές και τελικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ
άλλων, ζητήματα απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, μετάταξης
προς το ΝΣΚ υπαλλήλων που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κ.ά.
5. Προσδιορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις καθώς και η έναρξη
ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρα 120-125)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 34,2 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
- 15 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης
στους προΙσταμένους των νέων οργανικών μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13 και
17)
- 19,2 χιλ. ευρώ Περίπου, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων
των νέων οργανικών μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13, 17 και 19)
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2 Ετήσια δαπάνη, από την ανάληψη του κόστους της παρεχόμενης
υπεράσπισης στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (εν ενεργεία ή συνταξιούχους) που
εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις, κατά την
εκτέλεση των οποιωνδήποτε καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους,
ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσεως διοικητικών δικαστηρίων.
(άρθρο 57)

3. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 41,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την προμήθεια του
απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων οργανικών
μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13, 17 και 19)

4. Ενδεχόμενη δαπάνη ή ενδεχόμενη εξοικονόμηση δαπάνης, κατά
περίπτωση, από την ίδρυση ή συγχώνευση Κατάργηση υφιστάμενων
υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., στο πλαίσιο τυχόν χωροταξικού
ανασχεδιασμού τους. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση
της σχετικής υ.α. (άρθρο 122)

5. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, εξαιτίας:
α) της συγχώνευσης και λειτουργίας, στις έδρες των Περιφερειών, των
Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ., που βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας
Αττικής. (άρθρο 21)
β) του επανακαθορισμού των παρεχόμενων αποδοχών, στον λειτουργό του
Ν.Σ.Κ., που λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην
αλλοδαπή (λήψη επιπλέον ποσού ίσου με τον βασικό του μισθό, αντί του
διπλάσιου των αποδοχών της οργανικής του θέσης, όπως ισχύει σήμερα).
(άρθρο 63)
γ) της παρακράτησης μεγαλύτερου ποσοστού επί των αποδοχών του
λειτουργού του Ν.Σ.Κ., που έχει τεθεί σε αργία [το ένα δεύτερο (1/2) αντί του
ενός τρίτου (1/3), όπως ισχύει σήμερα]. (άρθρο 73)

6. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, εξαιτίας της:
α) έντοκης επιστροφής των χρημάτων, που έλαβε λειτουργός του Ν.Σ.Κ.
επιπλέον των τακτικών αποδοχών του, καθώς και των εξόδων μετάβασης και
επιστροφής, σε περίπτωση ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας, για τους
οριζόμενους πειθαρχικούς λόγους. (άρθρο 63)
β) αναζήτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των αποδοχών
λειτουργών του ΝΣΚ που είχαν τεθεί σε αργία, σε περίπτωση που τους
επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης. (άρθρο 73)
γ) αυστηροποίησης του καθεστώτος των πειθαρχικών ποινών, που
δύνανται να επιβληθούν στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 84)

Αθήνα, 10 Σετιτεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΓΙΑ Α1ΜΑΟΟ
10.09.2021 15:40

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙ\ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματο)

Στο σχέδιο νόμου «Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. προκαλούνται σε
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 34,2 χιλ. ευρώ περίπου. η οποία αναλύεται σε:
- 15 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης
στους προΪσταμένου των νέων οργανικών μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13 και
17)
- 19,2 χιλ. ευρώ περίπου. για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων
των νέων οργανικών μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13, 17 και 19)

2 Ετήσια δαπάνη. από την ανάληψη του κόστους της παρεχόμενης
υπερασπιση στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (εν ενεργεία ή συνταιούχους) που
εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράεις ή παραλείψεις. κατά την
εκτέλεση των οποιωνδήποτε καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους.
ενώπιον των ποινικών ή πολιτικων ή πάσης φύσεως διοικητικών δικαστηρίων.
(άρθρο 57)

3. Εφάπα δαπάνη ποσού 41,5 χιλ. ευρώ περίπου. από την προμήθεια του
απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων οργανικών
μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13, 17 και 19)

4. Ενδεχόμενη δαπάνη. από την ίδρυση ή συγχώνευση ή κατάργηση
υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., στο πλαίσιο τυχόν
χωροταικού ανασχεδιασμού τους. Το ύψο της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται
από την έκδοση τη σχετικής υ.α. (άρθρο 122)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις. του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Ί]ΐΊ5ΓΟ5
10092021 6:46

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

                                  Αριθμ. 259 / 41 / 2021 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Οργανισμός του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και κατάσταση των 

λειτουργών και των υπαλλήλων του» 

 
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου αναμορφώνεται ο Οργανισμός 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), επανακαθορίζονται οι 

αρμοδιότητες, η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας του Ν.Σ.Κ., κατά την 

παροχή νομικής υποστήριξης στο Δημόσιο και σε Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ. 

και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), και ρυθμίζεται η γενική 

υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του. 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής: 

 

 ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

1.α. Διασαφηνίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. υπάγεται η 

υπεράσπιση από λειτουργούς του Ν.Σ.Κ., αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των 

ποινικών δικαστηρίων, των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων 

Αρχών και των ν.π.δ.δ., των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο Ν.Σ.Κ., 

υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.                

β. Εισάγεται υποχρέωση έκδοσης γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. το αργότερο 

σε διάστημα τριών (3) μηνών από την προσήκουσα υποβολή ή τη συμπλήρωση 

του ερωτήματος, εφόσον το ερώτημα, που υποβάλλεται δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις, οπότε καλείται η αρμόδια Υπηρεσία να συμπληρώσει τα 

ελλείποντα στοιχεία.         

γ. Εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. τα πρακτικά σε δικαστικές 

και εξώδικες υποθέσεις του Δημοσίου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που έχουν χρηματικό αντικείμενο, ανά αιτούντα ή 

διάδικο, έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, αντί έως εξήντα 

χιλιάδες (60.000) ευρώ, όπως ισχύει, ενώ από τον Υπουργό Οικονομικών ή το 

κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Α.Α.Δ.Ε., εγκρίνονται τα πρακτικά, με 

χρηματικό αντικείμενο μεγαλύτερο από το παραπάνω, καθώς και εκείνα που 

αφορούν σε υποθέσεις μείζονος σημασίας.      

 Δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε άλλον έλεγχο από όργανο ή Αρχή τα 

Πρακτικά, μετά από την έγκρισή τους, και αναρτώνται στο διαδίκτυο, εφόσον 

αφορούν σε υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των διακοσίων πενήντα 

326



 2 

χιλιάδων (250.000) ευρώ, αντί σε υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των 

εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, όπως ισχύει.        (άρθρα 1-15) 

 

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης, με απόφαση του Προέδρου του 

Ν.Σ.Κ., οκτώ (8) θεματικών Σχηματισμών, με αντικείμενο τον ενιαίο και 

συνολικό χειρισμό ομάδων δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων.  

β. Συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. μία (1) νέα Διεύθυνση 

(Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), και αυξάνεται κατά δύο (2) ο συνολικός 

αριθμός των τμημάτων που λειτουργούν σ’ αυτή [ορίζεται σε δώδεκα (12) από 

δέκα (10) που είναι σήμερα]. 

γ. Συστήνεται στο Ν.Σ.Κ. αυτοτελές γραφείο προστασίας δεδομένων και 

ορίζεται ο τρόπος στελέχωσής του. 

δ. Προβλέπεται η σταδιακή συγχώνευση και λειτουργία στις έδρες των  

Περιφερειών, των Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ. που βρίσκονται εκτός της 

Περιφέρειας Αττικής.                                         (άρθρα 16-22) 

                     

3.α. Βαρύνουν από 1η.1.2023 (ή από μεταγενέστερη ημερομηνία, που 

δύναται να οριστεί με υ.α.) τον προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ. οι δαπάνες για την 

προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και εικονοποιητών, η 

συντήρηση καθώς και η προμήθεια των ανταλλακτικών του εξοπλισμού αυτού,  

για το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. 

β. Προβλέπεται ο ορισμός, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., 

δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων για τον από κοινού με τους λειτουργούς 

του Ν.Σ.Κ., χειρισμό ειδικών διαιτητικών υποθέσεων, οι οποίες είτε είναι 

ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, είτε περιλαμβάνουν ειδικά 

πρωτότυπα ή δυσχερή νομικά ζητήματα.        (άρθρα 23-33) 

 

 ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

1.α. Προβλέπεται τακτική, ανά διετία, προκήρυξη, με απόφαση του 

Προέδρου του Ν.Σ.Κ., η οποία δημοσιεύεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε 

περιττού έτους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ., διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών 

θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ., αντί της διενέργειας 

διαγωνισμού, που προκηρύσσεται οποτεδήποτε, με υ.α, όπως ισχύει. 

β. Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία παροχής νομικής 

υπεράσπισης στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (εν ενεργεία ή συνταξιούχους) που 

εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την 

εκτέλεση των οποιωνδήποτε καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους 

ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσεως διοικητικών δικαστηρίων 

και το σχετικό κόστος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ. 

γ. Προβλέπεται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας 

αποζημίωσης για κάθε είδους μετακίνηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., αντί 

αποκλειστικά για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, όπως ισχύει σήμερα.   

(άρθρα 34-60) 
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2.α. Χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές, 

ύστερα από βεβαίωση ιατρού και του διευθυντή της μονάδας της ιατρικά 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), στις λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. στις 

οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικά υποβοηθούμενης τεκνοποιίας του 

ν.3305/2005.  

β. Χορηγείται άδεια πατρότητας, σύμφωνα με την μνημονευόμενη υ.α., 

στους άνδρες λειτουργούς.  

γ. Παρέχονται στον λειτουργό του Ν.Σ.Κ., που λαμβάνει εκπαιδευτική 

άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή, οι αποδοχές της οργανικής 

του θέσης και επιπλέον ποσό ίσο με τον βασικό του μισθό, αντί του διπλάσιου 

των αποδοχών της οργανικής του θέσης, όπως ισχύει.  

δ. Προβλέπεται η έντοκη επιστροφή των χρημάτων, που έλαβε λειτουργός 

του Ν.Σ.Κ. επιπλέον των τακτικών αποδοχών του, καθώς και των εξόδων 

μετάβασης και επιστροφής, σε περίπτωση ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας 

του λειτουργού, για τους οριζόμενους πειθαρχικούς λόγους. 

ε. Ορίζεται σε έξι (6) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό, από πέντε 

(5), όπως ισχύει, για την προαγωγή Παρέδρου σε Νομικό Σύμβουλο του 

Κράτους.     

στ. Παρακρατείται το ένα δεύτερο (1/2), αντί του ενός τρίτου (1/3), όπως 

ισχύει, από τις αποδοχές του λειτουργού που έχει τεθεί σε αργία. Σε περίπτωση 

που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που 

καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως 

αχρεωστήτως καταβληθείσες.  

ζ. Θεσμοθετείται η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., η 

οποία γίνεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας 

των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης. 

η. Αυστηροποιείται το καθεστώς των πειθαρχικών ποινών που δύνανται να 

επιβληθούν στον λειτουργό του Ν.Σ.Κ.. Συγκεκριμένα: i) θεσμοθετείται η 

επιβολή προστίμου έως του ποσού των συνολικών καθαρών αποδοχών 

τεσσάρων (4) μηνών, αντί τριών (3) μηνών, όπως ισχύει, ii) προβλέπεται η 

προσωρινή παύση μέχρι οκτώ (8) μήνες, αντί από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, 

όπως ισχύει, με πλήρη στέρηση των αποδοχών, iii) ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της προσωρινής παύσης μπορεί να επιβληθεί από το πειθαρχικό 

συμβούλιο επιπλέον διοικητική κύρωση από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα 

χιλιάδες (30.000) ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις της οριστικής παύσης και 

εφόσον πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα απόκτησης οικονομικού 

οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του λειτουργού του Ν.Σ.Κ. ή 

τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, 

το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει επιπλέον διοικητική κύρωση 

από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.  

(άρθρα 61-105) 

 

 ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

328



 4 

1.α. Διατηρείται ο αριθμός των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του 

Ν.Σ.Κ. σε εκατόν ενενήντα (190) συνολικά [εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις 

μόνιμο προσωπικό και είκοσι μία (21) θέσεις ι.δ.α.χ.].      

β. Προβλέπεται η εκ νέου κατάταξη του προσωπικού, περιλαμβανομένων 

των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  

γ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων 

Διευθύνσεων και Τμημάτων Υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ. καθώς και των 

αρμοδιοτήτων, προσόντων διορισμού ή πρόσληψής τους.      (άρθρα 106-111) 

                      

2.α. Καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού 

του Ν.Σ.Κ. με τη συμμετοχή Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.    

β. Τροποποιούνται/ συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με το υπηρεσιακό 

και πειθαρχικό συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ., την 

πειθαρχική δικαιοδοσία και την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Ορίζεται 

επακριβώς [μέχρι και τις αποδοχές τριών (3) μηνών] το ύψος της πειθαρχικής 

ποινής και του προστίμου, που δύναται να επιβληθεί από τον Υπουργό 

Οικονομικών ή τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.     (άρθρα 112-119) 

          

 ΜΕΡΟΣ Δ’ 

 

1. Προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την καταγραφή και 

αποτίμηση του έργου του Ν.Σ.Κ. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  

2. Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διακίνηση των 

εγγράφων στις υπηρεσίες του ΝΣΚ.  

3. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων που 

προβλέπονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και μεταξύ άλλων, 

παρέχεται δυνατότητα, με υ.α., χωροταξικού ανασχεδιασμού των υφιστάμενων 

υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. με ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργησή τους. 

4. Τίθενται μεταβατικές και τελικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ 

άλλων, ζητήματα απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, μετάταξης 

προς το ΝΣΚ υπαλλήλων που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κ.ά.  

5. Προσδιορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις καθώς και η έναρξη 

ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.    (άρθρα 120-125) 

 

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού 

προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 34,2 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε: 

- 15 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης 

στους προϊσταμένους των νέων οργανικών μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13 και 

17) 

- 19,2 χιλ. ευρώ περίπου, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων 

των νέων οργανικών μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13, 17 και 19) 
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2 Ετήσια δαπάνη, από την ανάληψη του κόστους της παρεχόμενης 

υπεράσπισης στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (εν ενεργεία ή συνταξιούχους) που 

εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις, κατά την 

εκτέλεση των οποιωνδήποτε καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους, 

ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσεως διοικητικών δικαστηρίων. 

(άρθρο 57) 

 

3. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 41,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την προμήθεια του 

απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων οργανικών 

μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13, 17 και 19) 

 

4. Ενδεχόμενη δαπάνη ή ενδεχόμενη εξοικονόμηση δαπάνης, κατά 

περίπτωση, από την ίδρυση ή συγχώνευση ή κατάργηση υφιστάμενων 

υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., στο πλαίσιο τυχόν χωροταξικού 

ανασχεδιασμού τους. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση 

της σχετικής υ.α. (άρθρο 122) 

 

5. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, εξαιτίας: 

α) της συγχώνευσης και λειτουργίας, στις έδρες των  Περιφερειών, των 

Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ., που βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας 

Αττικής. (άρθρο 21)  

β) του επανακαθορισμού των παρεχόμενων αποδοχών, στον λειτουργό του 

Ν.Σ.Κ., που λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην 

αλλοδαπή (λήψη επιπλέον ποσού ίσου με τον βασικό του μισθό, αντί του 

διπλάσιου των αποδοχών της οργανικής του θέσης, όπως ισχύει σήμερα). 

(άρθρο 63) 

γ) της παρακράτησης μεγαλύτερου ποσοστού επί των αποδοχών του 

λειτουργού του Ν.Σ.Κ., που έχει τεθεί σε αργία [το ένα δεύτερο (1/2) αντί του 

ενός τρίτου (1/3), όπως ισχύει σήμερα]. (άρθρο 73)  

 

6. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, εξαιτίας της : 

α) έντοκης επιστροφής των χρημάτων, που έλαβε λειτουργός του Ν.Σ.Κ. 

επιπλέον των τακτικών αποδοχών του, καθώς και των εξόδων μετάβασης και 

επιστροφής, σε περίπτωση ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας, για τους 

οριζόμενους πειθαρχικούς λόγους. (άρθρο 63)  

β) αναζήτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των αποδοχών 

λειτουργών του ΝΣΚ που είχαν τεθεί σε αργία, σε περίπτωση που τους 

επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης. (άρθρο 73) 

γ) αυστηροποίησης του καθεστώτος των πειθαρχικών ποινών, που 

δύνανται να επιβληθούν στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 84)  

Αθήνα,   Σεπτεμβρίου 2021 

                    Η Γενική Διευθύντρια 

 

                          Ιουλία  Γ. Αρμάγου 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

Στο σχέδιο νόμου «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

(Ν.Σ.Κ.) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του» 

 

 
 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:  

 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 34,2 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε: 

- 15 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης 

στους προϊσταμένους των νέων οργανικών μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13 και 

17) 

- 19,2 χιλ. ευρώ περίπου, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων 

των νέων οργανικών μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13, 17 και 19) 

 

2 Ετήσια δαπάνη, από την ανάληψη του κόστους της παρεχόμενης 

υπεράσπισης στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (εν ενεργεία ή συνταξιούχους) που 

εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις, κατά την 

εκτέλεση των οποιωνδήποτε καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους, 

ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσεως διοικητικών δικαστηρίων. 

(άρθρο 57) 

 

3. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 41,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την προμήθεια του 

απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων οργανικών 

μονάδων του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 13, 17 και 19) 

 

4. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την ίδρυση ή συγχώνευση ή κατάργηση 

υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., στο πλαίσιο τυχόν 

χωροταξικού ανασχεδιασμού τους. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται 

από την έκδοση της σχετικής υ.α. (άρθρο 122) 

 

            Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021 
       

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              

 

 

 

 

    ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                                 
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