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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΔ ΄, 21 Σεπτεµβρίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση 
των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις
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Άρθρο 51 Διoρισµός επιτυχόντων                                     
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συµβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης
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Άρθρο 92 Ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)                           
Άρθρο 93 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης                        
Άρθρο 94 Προδικασία
Άρθρο 95 Ανάκριση
Άρθρο 96 Ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 97 Κλήση σε απολογία - Ορισµός συνεδρίασης                 
Άρθρο 98 Κύρια διαδικασία - Απόφαση                              
Άρθρο 99 Έφεση
Άρθρο 100 Προσφυγή     
Άρθρο 101 Επανάληψη πειθαρχικής δίκης                            
Άρθρο 102 Εκτέλεση απόφασης                                     
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 103 Αυτοδίκαιη έκπτωση                   
Άρθρο 104 Παραίτηση  
Άρθρο 105 Αποχώρηση από την υπηρεσία                            
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΚΑΤΗ-
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µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου κατά κατηγορία και
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Άρθρο 108 Κατανοµή θέσεων προσωπικού µε σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα         
Άρθρο 109 Κατάταξη προσωπικού                                   
Άρθρο 110 Κλάδοι Προϊσταµένων      
Άρθρο 111 Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑ-

ΜΕΝΩΝ
Άρθρο 112 Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού
Άρθρο 113 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης                             
Άρθρο 114 Επιλογή προϊσταµένων  
Άρθρο 115 Υπερωριακή εργασία                                 
Άρθρο 116 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο
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ΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 120 Ετήσια έκθεση                                           
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Άρθρο 121 Ειδικές ρυθµίσεις                                       
Άρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 123 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις                           
Άρθρο 124 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙ-

ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 125 Μεταφορά ζηµιών - Τροποποίηση του άρ-

θρου 27 του ν. 4172/2013
Άρθρο 126 Ρύθµιση για το «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα

Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου τέ-
ταρτου του ν. 3785/2009
Άρθρο 127 Μείωση ποσοστού παρακράτησης και συµ-

ψηφισµού οφειλών της Ε.Α.Β. Α.Ε. –
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του

ν. 4244/2014
Άρθρο 128 Ειδικές ρυθµίσεις Ε.Α.Β. Α.Ε.
Άρθρο 129 Ειδική ρύθµιση για το προσωπικό της Πολε-

µικής Αεροπορίας που µεταβαίνει στο εξωτερικό στο
πλαίσιο διακρατικής συµφωνίας - Τροποποίηση του άρ-
θρου 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015
Άρθρο 130 Τέλος ταξινόµησης των Μεµονωµένων Ο-

χηµάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) - 
Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001  
Άρθρο 131 Παρακολούθηση της διαδικασίας κατα-

σκευής των Μεµονωµένων Οχηµάτων Ιδιαίτερης Κατα-
σκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) για φορολογικούς σκοπούς - Προσθή-
κη Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου 5α στον ν. 1573/1985
Άρθρο 132 Τέλη κυκλοφορίας των Μεµονωµένων Οχη-

µάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) –
Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 
Άρθρο 133 Επιβολή τέλους ταξινόµησης στα διασκευ-

ασµένα από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορο-
λογικών επιβαρύνσεων  - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου
123 ν. 2960/2001 
Άρθρο 134 Μετατάξεις υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ. 
Άρθρο 135 Αποδοχές και επιµίσθιο Αναπληρωτών Συ-

ντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού - Προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016
Άρθρο 136 Μέτρα επιτάχυνσης έργων και µελετών για

τον έλεγχο και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών - Προ-
σθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 137 Υποστηρικτικά µέτρα των εµβολιασθέντων

ατόµων 15-17 ετών
Άρθρο 138 Αποζηµίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια

εµβολιασµών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α
του ν. 4764/2020
Άρθρο 139 Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος

Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατά-
σταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
Άρθρο 140 Σύναψη συµβάσεων ιδιωτών ιατρών και φο-

ρέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 µε το Υπουργείο
Υγείας για τη διενέργεια εµβολιασµών
Άρθρο 141 Παράταση χρονικού διαστήµατος εµβολια-

σµών κατ’ οίκον  από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
των Υγειονοµικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
Άρθρο 142 Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων - Παρά-

ταση ισχύος του άρθρου τριακοστού δευτέρου του
ν. 4771/2021
Άρθρο 143 Ρυθµίσεις για τη διαδικασία υπολογισµού

εκπτώσεων και ωφεληµάτων των δηµοσίων νοσοκοµεί-
ων από αγορές φαρµάκων - Τροποποίηση των παρ. 1 και
2 και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 3
του άρθρου 90 του ν. 4812/2021
Άρθρο 144 Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόµενων ο-

ρίων δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και
2021 - Τροποποίηση και συµπλήρωση της παρ. 1 του άρ-
θρου 25 του ν. 4549/2018
Άρθρο 145 Συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών

τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού
SARS-COVID-19 της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας
Άρθρο 146 Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων

αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λό-
γω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 147 Παράταση ισχύος συµβάσεων προσωπικού

Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και νοµικών τους προσώ-
πων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 148 Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων

αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 149 Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (Δ.Ο.Α.) - Ο-

λυµπιακή Φλόγα - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του
ν. 2725/1999
Άρθρο 150 Πειθαρχική µεταχείριση Καλαθοσφαιρικής

Ανώνυµης Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση µη χορήγη-
σης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Ε-
παγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) - Τροποποίηση της
παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 151 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης και µη χορή-

γηση πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελµατικού
Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσφαιρική Ανώνυµη Εται-
ρεία (Κ.Α.Ε.) που πρόκειται να λάβει µέρος στο πρωτά-
θληµα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Αν-
δρών της αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022
Άρθρο 152 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθµια εκ-

παίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022
Άρθρο 153 Παραγραφή παραβάσεων κανόνων αντι-

ντόπινγκ - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Άρθρο 154 Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπλη-

ρωτή επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυµπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) - Τροποποίηση του άρθρου 19
του ν. 1646/1986
Άρθρο 155 Έναρξη ισχύος                                          
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπό του παρόντος αποτελεί η ταχύτερη και αρτιό-
τερη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(ΝΣΚ), για την παροχή υψηλού επιπέδου, εξειδικευµέ-
νων νοµικών υπηρεσιών στο Δηµόσιο και στους λοιπούς
φορείς που εκπροσωπεί, η οποία επιτυγχάνεται µε τη µε-
ταρρύθµιση των δοµών και της λειτουργίας του ΝΣΚ. 

Άρθρο 2
Αντικείµενο  

Αντικείµενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισµός
των αρµοδιοτήτων, της διάρθρωσης και του τρόπου λει-
τουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατά
την παροχή νοµικής υποστήριξης στο Δηµόσιο και σε Α-
νεξάρτητες Αρχές, N.Π.Δ.Δ. και ΑΕΙ, καθώς και η ρύθµι-
ση της γενικής υπηρεσιακής κατάστασης των λειτουρ-
γών 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 ε-
δρεύει στην Αθήνα. Αποστολή του, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 100Α του Συντάγµατος, είναι ιδίως, η δικαστική υπο-
στήριξη και εκπροσώπηση του Δηµοσίου, η αναγνώριση
απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου ή ο συµβιβασµός σε δια-
φορές µε αυτό. Στα µέλη του ΝΣΚ που είναι µόνιµοι ανώ-
τατοι 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 ι-
δίως:

α) η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον
των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαιοδοτικών ορ-
γάνων, καθώς και ενώπιον των εθνικών και διεθνών διαι-
τητικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις,

β) η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα της Διοί-
κησης,

γ) η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου,
δ) ο δικαστικός και εξώδικος συµβιβασµός του Δηµο-

σίου, 
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 κα-
τάρτιση συµβάσεων,

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

η) η εισήγηση προς τους αρµόδιους υπουργούς της
θέσπισης διατάξεων αναγκαίων για την προάσπιση του
δηµοσίου συµφέροντος και

θ) η νοµική υποστήριξη της Ελληνικής Δηµοκρατίας
στην Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης
και σε κάθε άλλο ενωσιακό ή διεθνές όργανο ή οργανι-
σµό, πλέον αυτών της περ. α΄, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά από ειδική διάταξη,
ι) η νοµική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Α-

ναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέ-
µατα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διε-
νέργειας των αποκρατικοποιήσεων.

2. Στην αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους ανήκει επίσης η νοµική υποστήριξη των Ανε-
ξάρτητων Αρχών και Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτό προβλέπεται
στον παρόντα ή σε ειδικές διατάξεις.

3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, σε κάθε εί-
δους αντιδικία, όπου η Ελληνική Δηµοκρατία ή το νοµικό
πρόσωπο του Δηµοσίου είναι ή θεωρείται διάδικο ή τρίτο
µέρος, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είναι αντίκλη-
τός του για την παραλαβή των δικογράφων που απευθύ-
νονται σε κάθε είδους πολιτειακό ή διαιτητικό δικαστή-
ριο της αλλοδαπής, καθώς και των σχετικών εγγράφων
και αποφάσεων των παραπάνω δικαστηρίων. Η παράλει-
ψη της επίδοσης αυτών στο ΝΣΚ συνεπάγεται την ακυ-
ρότητα των επιδόσεων.

4. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η υπεράσπι-
ση από λειτουργούς του ΝΣΚ αποκλειστικά και µόνο ε-
νώπιον 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 έ-
γκριση σχετικού αιτήµατος του υπαλλήλου από τον αρ-
µόδιο Υπουργό, στην περίπτωση του Δηµοσίου ή από το
κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο διοίκησης των Ανεξάρ-
τητων 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 διάπρα-
ξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την πράξη
για την οποία διώκονται, γ) δεν εκπροσωπούνται από δι-
κηγόρο κατά την ενώπιον του παραπάνω δικαστηρίου
διαδικασία, και δ) η άσκηση της ποινικής δίωξης δεν έγι-
νε κατόπιν καταγγελίας ή ενέργειας της υπηρεσίας τους
ή άλλης διοικητικής αρχής. Αντί της εκπροσώπησης από
λειτουργό του ΝΣΚ, ο αρµόδιος Υπουργός ή το κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιο όργανο, µπορεί να εγκρίνει την υπερά-
σπιση του υπαλλήλου από δικηγόρο της επιλογής του, η
αµοιβή του οποίου καταβάλλεται από το Δηµόσιο, την Α-
νεξάρτητη 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 εταιρεί-
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ες και τους δικηγόρους της αλλοδαπής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον παρόντα. 

6. Η ανάθεση στους λειτουργούς του ΝΣΚ πρόσθετων
αρµοδιοτήτων και καθηκόντων πέραν των προβλεποµέ-
νων στον παρόντα νόµο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού 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 Πρόε-
δρο, 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 Πρόε-
δρο, τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νοµικούς
Συµβούλους του Κράτους και λειτουργεί σε δυο συνθέ-
σεις, την Α΄ και τη Β΄. Πριν από την έναρξη κάθε δικα-
στικού έτους, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, ορί-
ζονται οι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ και οι Νοµικοί Σύµβουλοι
του Κράτους, που συγκροτούν καθεµιά από τις συνθέ-
σεις της Τακτικής Ολοµέλειας, µε κριτήριο το Τµήµα του
ΝΣΚ όπου αυτοί συµµετέχουν. Επίσης, µε την ίδια από-
φαση, κατανέµονται στις δύο συνθέσεις και οι λειτουρ-
γοί του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης.
Η Τακτική Ολοµέλεια συνεδριάζει νόµιµα, όταν παρίστα-
νται τουλάχιστον τα τρία πέµπτα (3/5) των µελών της.

4. Στην Ολοµέλεια, Πλήρη, Τακτική ή Διακοπών, προ-
εδρεύει ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και αν δεν υπάρχει, είναι α-
πών 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 Προέ-
δρου. Με την ίδια απόφαση, κατανέµονται στις συνθέ-
σεις των Τµηµάτων και οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπη-
ρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης. Τα Τµήµατα συνε-
δριάζουν νόµιµα όταν παρίστανται περισσότερα από τα
µισά µέλη που συµµετέχουν σε αυτά. Στα Τµήµατα προε-
δρεύει Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ και αν δεν υπάρχει, απου-
σιάζει ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους λειτουργούς
του ΝΣΚ που παρίστανται. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορεί
να προεδρεύει σε οποιοδήποτε Τµήµα. Εισηγητής ορίζε-
ται ο λειτουργός του ΝΣΚ που του έχει ανατεθεί ο χειρι-
σµός της υπόθεσης που εισάγεται στο Τµήµα.

6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδί-
δεται µετά την πράξη της παρ. 1 του άρθρου 61, ορίζο-
νται τα Τµήµατα και η Ολοµέλεια που θα λειτουργούν
κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών και οι λει-
τουργοί 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 Πρόε-
δρος 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 άλ-
λης Τακτικής Ολοµέλειας ή άλλου Τµήµατος από αυτά
στα οποία υπάγονται οι υπηρεσιακές µονάδες όπου υπη-
ρετούν, εισηγούνται και εφόσον φέρουν τον βαθµό του
Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή του Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους, συµµετέχουν στη σύνθεση της Τακτικής Ολο-
µέλειας 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 υ-
ποθέσεις 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, Δικαστι-
κός Πληρεξούσιος.

9. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, στα Γραφεία Νο-
µικού Συµβουλίου και στα Ειδικά Γραφεία, λειτουργεί
Τριµελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν Αντι-
πρόεδρο του ΝΣΚ ή Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, από
τον εισηγητή της υπόθεσης και από άλλον έναν λειτουρ-
γό του ΝΣΚ, που υπηρετεί στην υπηρεσιακή αυτή µονά-
δα. Σε Δικαστικά Γραφεία, στα οποία υπηρετούν περισ-
σότεροι από τρεις (3) λειτουργοί του ΝΣΚ, από τους ο-
ποίους ο ένας (1) είναι Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους
ή Πάρεδρος, λειτουργεί Τριµελής Επιτροπή, όπου, υπο-
χρεωτικά, συµµετέχουν ο Νοµικός Σύµβουλος του Κρά-
τους ή ο Πάρεδρος, όπου δεν υπηρετεί Νοµικός Σύµβου-
λος και ο εισηγητής της υπόθεσης. Όλα τα µέλη των Ε-
πιτροπών έχουν δικαίωµα ψήφου. Στην Τριµελή Επιτρο-
πή, προεδρεύει ο ανώτερος κατά βαθµό και µεταξύ οµοι-
όβαθµων λειτουργών, ο αρχαιότερος. 

10. Για υποθέσεις Γραφείων Νοµικού Συµβουλίου, Ει-
δικών και Δικαστικών Γραφείων, στα οποία δεν είναι δυ-
νατή η συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής, λόγω του α-
ριθµού των λειτουργών του ΝΣΚ που υπηρετούν σε αυ-
τά, η Τριµελής Επιτροπή συγκροτείται µε τη συµµετοχή
µέλους ή µελών των παραπάνω Γραφείων και των υπη-
ρετούντων στο καθ’ ύλην αρµόδιο Γραφείο Νοµικού Συµ-
βούλου (ΓΝΣ) Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών,
Ν.Π.Δ.Δ., Αυτοτελών Υπηρεσιών και Ειδικών Γραφείων
που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην του ΓΝΣ
του Πειραιά). Για υποθέσεις της περιφέρειας, όπου δεν
λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία, αποφαίνεται η Τριµελής
Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ. 

11. Τα παραπάνω συλλογικά όργανα, καθώς και τα Υ-
πηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια του άρθρου 10, συ-
νεδριάζουν µε φυσική παρουσία ή από απόσταση, µε τη-
λεδιάσκεψη 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 ανα-

γνώριση απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου και των φορέ-
ων 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 α-
σκήθηκαν, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ένδικων βοη-
θηµάτων που ασκήθηκαν κατά του Δηµοσίου και των πα-
ραπάνω φορέων, εφόσον το οικονοµικό αντικείµενο της
υπόθεσης υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
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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 α-
ντικείµενο 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 πο-
σού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου και
των φορέων των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο
ΝΣΚ ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος ή του προϊό-
ντος της διανοµής αφενός, και του ποσού της κατάταξης
του Δηµοσίου ή των φορέων που η νοµική τους υποστή-
ριξη 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 πρα-
κτικού:

α) Για περιπτώσεις της περ. α΄ της παρ. 1, το οικονο-
µικό αντικείµενο των οποίων δεν υπερβαίνει τις είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ, καθώς και για τη µη άσκηση έν-
δικων µέσων ή την παραίτηση από ένδικα µέσα, που έ-
χουν ασκηθεί για τις υποθέσεις αυτές. Εξαιρούνται οι
διαφορές από περιοδικές παροχές (όπως, µισθοί, συντά-
ξεις, επιδόµατα, χρηµατικές αποζηµιώσεις περιοδικού
χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το ένδικο βοήθηµα µε το ο-
ποίο εισάγονται (προσφυγή, ευθεία αγωγή, αγωγή απο-
ζηµίωσης ή από αδικαιολόγητο πλουτισµό).

β) Για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά αποφάσεων
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν µπο-
ρεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω του ποσού της διαφο-
ράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν συντρέχουν λό-
γοι για την κατ’ εξαίρεση άσκησή τους.

γ) Για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων και την παραίτη-
ση 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 τρί-
των, οι οποίες υποβάλλονται µετά από κατάσχεση που ε-
πιβλήθηκε στα χέρια τους από τις φορολογικές και τελω-
νειακές 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 πο-
σού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου και
των φορέων των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο
ΝΣΚ ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος ή του προϊό-
ντος της διανοµής, αφενός και του ποσού της κατάταξης
του Δηµοσίου ή των φορέων που η νοµική τους υποστή-
ριξη 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 οι-
κείο Τµήµα οποιαδήποτε υπόθεση της αρµοδιότητάς
τους, αν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότη-
τα ή έχει ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.

4. Επισηµειωµατική Πράξη, αντί Πρακτικού ή Πράξης
Τριµελούς Επιτροπής, συντάσσεται στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις:

α) Για περιπτώσεις της περ. α΄ της παρ. 1, όταν το οι-
κονοµικό αντικείµενό τους δεν υπερβαίνει τις τρεις χι-
λιάδες (3.000) ευρώ, καθώς και για τη µη άσκηση ένδι-

κων µέσων ή την παραίτηση από ένδικα µέσα, που έχουν
ασκηθεί για τις υποθέσεις αυτές. Εξαιρούνται οι διαφο-
ρές από περιοδικές παροχές (όπως µισθοί, συντάξεις, ε-
πιδόµατα, χρηµατικές αποζηµιώσεις περιοδικού χαρα-
κτήρα), ανεξάρτητα από το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο
εισάγονται (προσφυγή, ευθεία αγωγή, αγωγή αποζηµίω-
σης 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 εκδίδο-
νται σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις, αγωγές αποζηµίω-
σης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, καταλογι-
στικών αποφάσεων, καθώς και σε υποθέσεις εκτέλεσης,
εφόσον το αµφισβητούµενο µε το ένδικο µέσο ποσό δεν
υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ ή τα νο-
µικά τους ζητήµατα έχουν κριθεί µε αποφάσεις της Ολο-
µέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Ειδικού Δικα-
στηρίου 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 α-
πό την Τριµελή Επιτροπή, β) σε ερωτήµατα της Βουλής
των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, της Διοί-
κησης, των Συντονιστών Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νο-
µική 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 επο-
πτευόµενα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8, γ) για τα σχέδια νό-
µων και κανονιστικών πράξεων, που παραπέµπονται στο
ΝΣΚ για νοµοτεχνική επεξεργασία.

2. Η Πλήρης Ολοµέλεια γνωµοδοτεί: α) για υποθέ-
σεις, οι οποίες παραπέµπονται σε αυτήν από τον Πρόε-
δρο, την Τακτική Ολοµέλεια ή την Ολοµέλεια Διακοπών,
β) για τον ορισµό των µελών του Γραφείου Επιθεώρη-
σης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 74.

3. Η Πλήρης Ολοµέλεια, ως Διοικητική, συνεδριάζει
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εξετάζει νοµι-
κά ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος ή µείζονος σηµα-
σίας, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τη δοµή, την οργά-
νωση και τη λειτουργία του ΝΣΚ και την υπηρεσιακή κα-
τάσταση των λειτουργών του. Η Διοικητική Ολοµέλεια
συγκαλείται και στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί γρα-
πτά από είκοσι (20) τουλάχιστον µέλη της.

4. Η Τακτική Ολοµέλεια ή η Ολοµέλεια Διακοπών
γνωµοδοτεί: α) για την υποβολή διαφορών του Δηµοσί-
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών που η νοµική υπο-
στήριξή τους ανήκει στο ΝΣΚ σε διαιτησία, εφόσον τού-
το δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη, β) για τον ορι-
σµό διαιτητών του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων
Αρχών των οποίων η νοµική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ,
γ) για την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων κατά των δι-
αιτητικών αποφάσεων, καθώς και για τους λόγους που
πρέπει αυτές να προσβληθούν, δ) για υποθέσεις, οι οποί-
ες παραπέµπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή το Τµή-
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µα, στην τελευταία δε περίπτωση, λόγω ισοψηφίας ή ιδι-
αίτερης σπουδαιότητας των υποθέσεων αυτών ή για υ-
ποθέσεις που η απευθείας παραποµπή τους στην Ολοµέ-
λεια ζητείται από την ερωτώσα υπηρεσία, ε) για ερωτή-
µατα, για τα οποία προηγήθηκε γνωµοδότηση Τµήµατος
που δεν έγινε αποδεκτή από το αρµόδιο όργανο και ζη-
τείται 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 αφο-
ρούν σε συµβάσεις που καταρτίζουν το Δηµόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές που η νοµική τους υ-
ποστήριξη 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 ανώτα-
τος δικαστικός λειτουργός ή λειτουργός του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, µε βαθµό τουλάχιστον Νοµι-
κού Συµβούλου του Κράτους, Καθηγητής ή Αναπληρω-
τής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ή Δικηγόρος στον Άρειο
Πάγο, εφόσον ο τελευταίος διαθέτει αποδεδειγµένα ε-
ξειδίκευση στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις διαιτησιών που διέπονται από ειδικό κα-
θεστώς ή διεξάγονται ενώπιον διεθνών διαιτητικών κέ-
ντρων, 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, διαθέ-
τουν αποδεδειγµένα πλούσια εµπειρία και σηµαντική ε-
ξειδίκευση στο αντικείµενο της διαφοράς και στη συγκε-
κριµένη διαιτητική διαδικασία και ο ορισµός τους είναι
συµβατός µε τους κανόνες του διεθνούς κέντρου, ενώ-
πιον του οποίου θα υποβληθεί η διαφορά.

6. Οι υποθέσεις αρµοδιότητας της Τακτικής Ολοµέ-
λειας εισάγονται για συζήτηση στην αντίστοιχη σύνθεση
Α΄ ή Β΄, στην οποία συµµετέχουν οι λειτουργοί του Γρα-
φείου, όπου ανήκει ο χειρισµός της υπόθεσης ή υποβλή-
θηκε 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 Δι-
οίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή
Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ει-
δικό ή Υπηρεσιακό Γραµµατέα, εφόσον οι τελευταίοι εί-
ναι ειδικά εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο και µόνο για θέ-
µατα της αρµοδιότητάς τους, γ) των Ν.Π.Δ.Δ. και των Α-
νεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νοµική υποστήριξη α-
νήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτω-
ση αρµόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε
ζητήµατα της αρµοδιότητάς τους, ενώ ερωτήµατά τους,
µε γενικότερη σηµασία υπογράφονται µόνο από τον αρ-
µόδιο Υπουργό, δ) των Συντονιστών Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, οι οποίοι µπορούν να απευθύνουν, για θέµατα
της αρµοδιότητάς τους, τοπικού µόνο ενδιαφέροντος, ε-
ρωτήµατα στις υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, που λει-

τουργούν στην έδρα τους. Ζητήµατα γενικότερου ενδια-
φέροντος τίθενται υπόψη του αρµόδιου Υπουργείου, το
οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτη-
µα, 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 εξι-
στόρηση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης
και σαφή προσδιορισµό των προβληµατισµών της Υπη-
ρεσίας, για την έννοια και το περιεχόµενο συγκεκριµέ-
νων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, των οποίων ζη-
τείται η ερµηνεία από το ΝΣΚ, προκειµένου η Διοίκηση
να τις εφαρµόσει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Τα
ερωτήµατα συνοδεύονται από τα σχετικά µε το ερώτη-
µα, έγγραφα στοιχεία. Ερωτήµατα µισθολογικού περιε-
χοµένου, καθώς και ερωτήµατα που αφορούν στην υπη-
ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Δηµοσίου, συ-
νοδεύονται υποχρεωτικά από τις απόψεις της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και από τις απόψεις του Υ-
πουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.

3. Εφόσον τα ερωτήµατα που υποβάλλονται δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, καλείται η αρµόδια Υ-
πηρεσία να συµπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία. Η
γνωµοδότηση εκδίδεται το αργότερο σε διάστηµα τριών
(3) µηνών από την προσήκουσα υποβολή ή τη συµπλή-
ρωση του ερωτήµατος, µη περιλαµβανοµένου του δια-
στήµατος της θερινής άδειας του χειριστή του ερωτήµα-
τος. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος, ό-
πως ιδίως η πολυπλοκότητα των νοµικών ή πραγµατικών
ζητηµάτων που τίθενται, µπορεί να χορηγείται εγγρά-
φως, κατόπιν αιτήµατος του χειριστή του ερωτήµατος,
εύλογη κατά τις περιστάσεις παράταση του ως άνω τρι-
µήνου από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα του αρµό-
διου Τµήµατος ή Ολοµέλειας. Η χορήγηση της παράτα-
σης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Σε ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις, το αρµόδιο όργανο µπορεί να
ζητήσει από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, την έκδοση κατεπεί-
γουσας γνωµοδότησης.

Άρθρο 9
Λειτουργία του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου

1. Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, των Τµηµάτων
και των Τριµελών Επιτροπών, οι υποθέσεις και τα ερωτή-
µατα φέρονται για συζήτηση ύστερα από γραπτή εισήγη-
ση, η οποία, µε όλα τα κρίσιµα έγγραφα της υπόθεσης,
διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα µέλη της Ολοµέλειας του-
λάχιστον 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 προφορι-
κή άδεια του Προέδρου του ΝΣΚ ή του Προέδρου του
Τµήµατος ή της Τριµελούς Επιτροπής. 
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2. Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, Πλήρους, Τα-
κτικής ή Διακοπών και των Τµηµάτων συντάσσονται πρα-
κτικά, 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 Πρόε-
δρο του Τµήµατος και τον Εισηγητή. Οι γνωµοδοτήσεις
της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων υπογράφονται από ε-
κείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης.
Τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων της Ολοµέλειας και των
Τµηµάτων για δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, υπο-
γράφονται 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 έγκρι-
ση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 και αποστέλ-
λονται 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 Ολοµέ-
λειας, εκδίδονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών
που συµµετέχουν, τα οποία εκφέρουν τη γνώµη τους και
ψηφίζουν πάντα, κατά σειρά αρχαιότητας, αρχίζοντας α-
πό 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, συγκεντρώ-
νουν ίσο αριθµό ψήφων, γίνεται ψηφοφορία µεταξύ ό-
λων των συµµετεχόντων για να αποκλειστεί µια από αυ-
τές. Όσοι υποστηρίζουν τη γνώµη που αποκλείεται, ο-
φείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις άλλες, µέχρι
να σχηµατισθεί απόλυτη πλειοψηφία. Αν υπάρξει ισοψη-
φία, στην Πλήρη Ολοµέλεια υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου, στην Τακτική Ολοµέλεια και στην Ολοµέλεια
Διακοπών η υπόθεση παραπέµπεται στην Πλήρη Ολοµέ-
λεια, ενώ στα Τµήµατα, η υπόθεση παραπέµπεται στην
Τακτική Ολοµέλεια.

5. Στις γνωµοδοτήσεις και στα πρακτικά γνωµοδοτή-
σεων, καταχωρίζεται η γνώµη της µειοψηφίας, µε την αι-
τιολογία της. Σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων και ι-
δίως για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος ή ε-
πιτακτικών αναγκών, µπορεί κατά την αιτιολογηµένη κρί-
ση της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος, η οποία σχηµατίζε-
ται µε πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4)
των ψηφισάντων, να µην καταχωρίζεται στη γνωµοδότη-
ση ή στο πρακτικό η γνώµη της µειοψηφίας. Στις περι-
πτώσεις αυτές, µε ευθύνη του προεδρεύοντος, συντάσ-
σεται πρακτικό, από τον Γραµµατέα του ΝΣΚ ή τον ειση-
γητή της υπόθεσης, ανάλογα µε το εάν η υπόθεση συζη-
τήθηκε ενώπιον της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος, στο ο-
ποίο καταχωρίζονται τα ονόµατα των µειοψηφούντων
και περιληπτικά η γνώµη που αυτοί διατύπωσαν. Το πρα-
κτικό του προηγούµενου εδαφίου θεωρείται εσωτερικό
έγγραφο, δεν δηµοσιοποιείται, παραµένει στον φάκελο
της υπόθεσης και δεν χορηγείται αντίγραφο σε οποιον-
δήποτε επικαλείται έννοµο συµφέρον. 

6. Η γνωµοδότηση, µετά την υπογραφή της, σύµφω-
να µε την παρ. 2, διαβιβάζεται στο αρµόδιο για την απο-

δοχή της όργανο. Η αποδοχή ή µη της γνωµοδότησης
διατυπώνεται ρητά στο σώµα του αντιτύπου της, µε επι-
σηµειωµατική πράξη, η οποία φέρει ηµεροµηνία και υπο-
γραφή. Το αρµόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει
στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτηµα τη γνωµο-
δότηση µε την παραπάνω επισηµειωµατική πράξη. Μετά
την αποδοχή της, η γνωµοδότηση αποτελεί πράξη δε-
σµευτική 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 Ε-
σόδων (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 αρ-
µόδιο 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 Δη-
µοσίου και της ΑΑΔΕ. Σε υποθέσεις ακυρωτικής διαδικα-
σίας του Δηµοσίου, τα πρακτικά εγκρίνονται από τον αρ-
µόδιο, κατά περίπτωση Υπουργό. Αντίγραφα των γνωµο-
δοτήσεων και των πρακτικών γνωµοδοτήσεων χορηγού-
νται µόνο µετά την έγκρισή τους.

8. Για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, το χρη-
µατικό όριο της παρ. 7 µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών ή του κατά περίπτωση αρµό-
διου οργάνου της ΑΑΔΕ, ύστερα από εισήγηση του Προ-
έδρου του ΝΣΚ. Με όµοια απόφαση µπορεί να ανατίθεται
στον Πρόεδρο του ΝΣΚ η έγκριση πρακτικών συγκεκρι-
µένης κατηγορίας υποθέσεων, ανεξάρτητα από το ποσό. 

9. Τα Πρακτικά, µετά από την έγκρισή τους, δεν υπό-
κεινται σε οποιονδήποτε άλλον έλεγχο από όργανο ή
Αρχή και αναρτώνται στο διαδίκτυο, εφόσον αφορούν
σε υποθέσεις χρηµατικού αντικειµένου άνω των διακο-
σίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών το παραπάνω ποσό µπορεί
να αναπροσαρµόζεται. Το Δηµόσιο, οι Ανεξάρτητες Αρ-
χές και τα Ν.Π.Δ.Δ. συµµορφώνονται υποχρεωτικά προς
το περιεχόµενο των Πρακτικών που έχουν εγκριθεί. Τα
Πρακτικά σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις αποτε-
λούν, µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την έ-
γκρισή τους, εκτελεστούς τίτλους. Για τη συµµόρφωση
προς αυτά και την εκτέλεσή τους, εφαρµόζονται αναλό-
γως τα άρθρα 1, 4 και 5 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274). 

10. Το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 9 ε-
φαρµόζονται για τις Πράξεις των Τριµελών Επιτροπών
και για τις επισηµειωµατικές πράξεις που εκδίδονται
σύµφωνα µε το άρθρο 6. 

Άρθρο 10
Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συµβούλια

1. Για τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, το Πειθαρχικό Συµβού-
λιο αποτελείται από τους Προέδρους του Συµβουλίου
της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, µε αναπληρωτές τους αρχαιότερους Αντι-
προέδρους των αντιστοίχων δικαστηρίων, ενώ για τους
Αντιπροέδρους του ΝΣΚ, αποτελείται από τον Πρόεδρο
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του ΝΣΚ και τους αρχαιότερους Αντιπροέδρους του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, µε ισά-
ριθµους κατ’ αρχαιότητα οµοιόβαθµους αναπληρωµατι-
κούς. Η συγκρότηση των παραπάνω Συµβουλίων γίνεται
µε απόφαση του αρχαιότερου από τους Προέδρους των
ανωτάτων δικαστηρίων και του Προέδρου του ΝΣΚ αντί-
στοιχα, οι οποίοι και προεδρεύουν στα Συµβούλια αυτά.

2. Για τους Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους, το Υ-
πηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από
τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και δύο (2) Αντιπροέδρους του
ΝΣΚ. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο αρχαιότε-
ρος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι και οι αναπληρωτές
τους επιλέγονται µετά από κλήρωση. 

3. Για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρε-
ξούσιους, το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο απο-
τελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, δύο (2) Αντιπροέ-
δρους του ΝΣΚ και οκτώ (8) Νοµικούς Συµβούλους του
Κράτους. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο αρχαι-
ότερος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι, οι Νοµικοί Σύµ-
βουλοι 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 έ-
τους ενώπιον της Τακτικής Ολοµέλειας του ΝΣΚ, µε φυ-
σική παρουσία ή µε τηλεδιάσκεψη των λειτουργών της,
ως εξής:

α) Για τον ορισµό του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού
Συµβουλίου για τους Νοµικούς Συµβούλους του Κρά-
τους, ο Πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα µε τα ονό-
µατα των Αντιπροέδρων τέσσερις (4) κλήρους. Οι ανα-
γραφόµενοι στους δύο (2) πρώτους κλήρους αποτελούν
τα τακτικά µέλη του Συµβουλίου και οι λοιποί τα αναπλη-
ρωµατικά.

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 Συµ-
βούλων 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 Νοµι-
κοί Σύµβουλοι, τα αναπληρωµατικά, αντίστοιχα.

5. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο των Νο-
µικών Συµβούλων του Κράτους και το Υπηρεσιακό και
Πειθαρχικό Συµβούλιο των Παρέδρων και Δικαστικών
Πληρεξουσίων συγκροτούνται µε απόφαση του Προέ-
δρου του ΝΣΚ, που εκδίδεται κάθε δεύτερο Δεκέµβριο
και έχουν διετή θητεία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κά-
θε άρτιου έτους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του περιτ-
τού, 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 πλειο-
ψηφίας και την υπεροχή της ψήφου του Προέδρου, ε-
φαρµόζεται ανάλογα και στην παρ. 3 του άρθρου 10. Αν
κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται για κάποιο ζήτηµα πε-

ρισσότερες από δύο (2) γνώµες, µε αποτέλεσµα να µη
σχηµατίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ της
δυσµενέστερης γνώµης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής,
προσχωρούν στην αµέσως ευνοϊκότερη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ - ΚΑΘΗ-
ΚΟΝΤΑ - 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 λει-
τουργών και του διοικητικού προσωπικού του, ρυθµίζει
οποιοδήποτε θέµα οργάνωσης και λειτουργίας των υπη-
ρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ, κατευθύνει, παρακολουθεί
και ελέγχει τις εργασίες του ΝΣΚ και µπορεί να ασκεί ό-
λα τα καθήκοντα Αντιπροέδρου ή Νοµικού Συµβούλου
του Κράτους, σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή µονάδα. Επι-
πλέον, έχει και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, που προ-
βλέπεται στον παρόντα Οργανισµό ή σε άλλη διάταξη
που είναι αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία των υπη-
ρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ, για την οποία δεν προβλέ-
πεται άλλο όργανο και ιδίως: α) προεδρεύει στην Ολοµέ-
λεια ή στα Τµήµατα, β) τοποθετεί τους λειτουργούς του
ΝΣΚ και το διοικητικό προσωπικό, στις υπηρεσιακές µο-
νάδες του ΝΣΚ, γ) παραγγέλλει την επιθεώρηση των υ-
πηρεσιακών µονάδων και των λειτουργών του ΝΣΚ, κα-
θώς και των δικηγόρων του Δηµοσίου, δ) συγκροτεί οµά-
δες εργασίας για τον χειρισµό υποθέσεων ορισµένου α-
ντικειµένου, ε) κατανέµει τις υποθέσεις στις υπηρεσια-
κές 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 χειρι-
σµού δικαστικής ή εξώδικης υπόθεσης, ενώπιον οποιου-
δήποτε δικαστηρίου ή αρχής της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής, ζ) υπογράφει τα αποδεικτικά των κάθε είδους δι-
κογράφων, δικαστικών αποφάσεων και εγγράφων που ε-
πιδίδονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και τα έγ-
γραφα, 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 πληρεξου-
σιότητες, 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 ηλεκτρο-
νικά, ακόµη και χωρίς γραπτή εντολή ή διαβιβαστικό έγ-
γραφο, σε κάθε υπηρεσιακή µονάδα του ΝΣΚ, καθώς και
ατοµικά σε συγκεκριµένο λειτουργό, δικόγραφα, δικα-
στικές αποφάσεις και κάθε άλλο έγγραφο. Η παραπάνω
ηλεκτρονική προώθηση επέχει θέση εντολής χειρισµού
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της σχετικής υπόθεσης, από τον αποδέκτη της. 
3. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ µπορεί να εισαγάγει ή να πα-

ραπέµψει σε Τµήµα, στην Πλήρη ή στην Τακτική Ολοµέ-
λεια, οποιαδήποτε υπόθεση ή ερώτηµα. Σε περίπτωση
έκδοσης γνωµοδοτήσεων, µε αντίθετο µεταξύ τους πε-
ριεχόµενο, αυτές παραπέµπονται, κατά την κρίση του
Προέδρου του ΝΣΚ, στην Πλήρη ή στην Τακτική Ολοµέ-
λεια, ακόµα και εάν αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από το
αρµόδιο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές, µε την πράξη
της παραποµπής ορίζεται και ο εισηγητής.

Άρθρο 12
Αρµοδιότητες του Προέδρου του ΝΣΚ ως Αντιπροσώ-
που (Agent) της Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ΕΔΔΑ

Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ είναι Αντιπρόσωπος (Agent) της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δι-
καιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και µπορεί να ορίσει
ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους. Τα καθήκοντά του, είναι τα εξής: α) αναθέ-
τει στους λειτουργούς του ΝΣΚ τον χειρισµό των προ-
σφυγών κατά της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον του
ΕΔΔΑ, καθώς και τις εντολές για την άσκηση παρεµβά-
σεων, β) αλληλογραφεί και συνεργάζεται µε το Δικαστή-
ριο για γενικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν ενώπιον
αυτού και ιδίως ενηµερώνει το Δικαστήριο για κάθε ζή-
τηµα που αφορά στην εθνική έννοµη τάξη, εφόσον ερω-
τηθεί, γ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες εθνικές υπηρε-
σίες, καθώς και τις υπηρεσίες του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης, για τον προσδιορισµό των αναγκαίων ατοµικών και
γενικών µέτρων συµµόρφωσης προς τις αποφάσεις του
ΕΔΔΑ και παρακολουθεί την εξέλιξη των σχετικών εθνι-
κών διαδικασιών, δ) χορηγεί την εντολή καταβολής των
χρηµατικών ποσών που επιδικάζονται µε αποφάσεις του
ΕΔΔΑ, ε) ενηµερώνει την Επιτροπή Μονίµων Αντιπρο-
σώπων 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 αρ-
χές για τη σηµαντική νοµολογία του ΕΔΔΑ, µε σκοπό
την καλύτερη εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δι-
καιωµάτων 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 απο-
φάσεων του ΕΔΔΑ, η) συνεργάζεται µε τους αντιπροσώ-
πους (Agents) των άλλων κρατών µελών για κοινή αντι-
µετώπιση ζητηµάτων που αναφύονται, είτε κατά τον χει-
ρισµό των υποθέσεων ενώπιον του ΕΔΔΑ, είτε κατά το
στάδιο της εκτέλεσης των αποφάσεων του δικαστηρίου
αυτού και θ) συµµετέχει, κατά περίπτωση και κατόπιν συ-
νεννόησης µε τη ΜΕΑ, είτε ο ίδιος, είτε άλλος λειτουρ-
γός 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 Οικονο-
µικών.

Άρθρο 13
Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ

1. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ συγκροτείται από
τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες: α) Γραφείο Προέ-
δρου, β) Γραµµατεία ΝΣΚ, γ) Σχηµατισµοί Δικαστικών και
Εξωδικαστικών Υποθέσεων, δ) Διεύθυνση Διοικητικού
και Λειτουργικής Υποστήριξης, ε) Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υποθέσεων και στ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

2. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ στεγάζονται και
λειτουργούν και οι υπηρεσιακές µονάδες του Γραφείου
Επιθεώρησης ΝΣΚ και του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδο-
µένων.  

Άρθρο 14
Γραφείο Προέδρου του ΝΣΚ

Το Γραφείο Προέδρου υπάγεται απευθείας στον Πρό-
εδρο 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 Προέ-
δρου, µε τον οµοιόβαθµο αναπληρωτή του. Στο Γραφείο
λειτουργεί και Γραµµατεία Προέδρου, στην οποία υπηρε-
τούν 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 Δρα-
στηριοτήτων και Δηµοσίων Σχέσεων. Διευθύνεται από
Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, που ορίζεται µε απόφα-
ση του Προέδρου, µε τον αναπληρωτή του. Ο Προϊστά-
µενος της Γραµµατείας, µε πράξη του, µπορεί να εξου-
σιοδοτήσει 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 δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µπορούν να συγκροτού-
νται οι παρακάτω θεµατικοί Σχηµατισµοί, µε αντικείµενο
τον ενιαίο και συνολικό χειρισµό οµάδων δικαστικών ή ε-
ξώδικων υποθέσεων: 

α) Σχηµατισµός διαφορών δικαιοδοσίας Διοικητικών
Δικαστηρίων, καθώς και του συνόλου των διαφορών µε-
ταξύ του Δηµοσίου και των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ
διεξάγει τη νοµική τους υπηρεσία και των απασχολουµέ-
νων σε αυτούς, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

β) Σχηµατισµός φορολογικών-τελωνειακών υποθέσε-
ων και υποθέσεων εκτέλεσης.

γ) Σχηµατισµός διαφορών δικαιοδοσίας Πολιτικών Δι-
καστηρίων (εµπράγµατες, ενοχικές, κληρονοµικές, ε-
κούσια δικαιοδοσία, πτωχευτικές και υποθέσεις απαλλο-
τριώσεων).
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δ) Σχηµατισµός ποινικών υποθέσεων.
ε) Σχηµατισµός συνταξιοδοτικών και κοινωνικοασφα-

λιστικών διαφορών.
στ) Σχηµατισµός συµβάσεων µεγάλων προµηθειών,

έργων και επενδυτικών σχεδίων, αρµόδιος και για τη νο-
µική 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 αλλο-
δαπής.

η) Σχηµατισµός εθνικών και διεθνών διαιτησιών, αρ-
µόδιος και για την επεξεργασία ρήτρας διαιτησίας σε
συµβάσεις που συνάπτουν το Ελληνικό Δηµόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές των οποίων διεξάγει
τη νοµική υπηρεσία.  Η συγκρότηση των παραπάνω Σχη-
µατισµών µπορεί να γίνεται και σταδιακά, ανάλογα µε
τις κρατούσες συνθήκες και υπάρχουσες ανάγκες.

2. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αρµοδιότητες, η
οργάνωση, η έδρα, τα επιµέρους Γραφεία των θεµατικών
Σχηµατισµών, ο τρόπος λειτουργίας, η ανά πενταετία α-
νανέωση του ενός τρίτου (1/3) των λειτουργών που υπη-
ρετούν σε αυτούς και η αντίστοιχη ανακατανοµή τους
στους Σχηµατισµούς και στα Γραφεία Νοµικού Συµβουλί-
ου του Κράτους. Προϊστάµενοι των Σχηµατισµών αυτών
τοποθετούνται λειτουργοί του ΝΣΚ, µε βαθµό Αντιπροέ-
δρου του ΝΣΚ ή Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.

Άρθρο 17
Διευθύνσεις του ΝΣΚ -  Διάρθρωση Διευθύνσεων

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, λειτουργούν οι
Διευθύνσεις: α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήρι-
ξης, β) Οικονοµικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, στις οποίες προΐστανται διοικητικοί υ-
πάλληλοι του ΝΣΚ.    

2. Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υπο-
στήριξης, υπάγονται τα ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Δι-
οικητικού Προσωπικού, β) Τµήµα Αρχείου και γ) Τµήµα
Διεκπεραίωσης.

3. Στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων υπάγονται
τα ακόλουθα Τµήµατα:

α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφο-
ρών, Συµβάσεων, Προµηθειών και Συντήρησης, β) Τµήµα
Εκκαθάρισης Αποδοχών Προσωπικού ΝΣΚ, γ) Τµήµα Οι-
κονοµικής Διαχείρισης, δ) Τµήµα Λογιστικής Παρακο-
λούθησης και Πληρωµών Δαπανών, ε) Τµήµα Εκκαθάρι-
σης Αµοιβών και στ) Τµήµα Εκκαθάρισης Δικαστικών Δα-
πανών. 

4. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπά-
γονται τα ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Υποδοµών Πλη-
ροφορικής, β) Τµήµα Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Συ-
στηµάτων 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 µονά-
δα 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 αυτοτε-
λές και αρµόδιο για: α) Την ορθή εφαρµογή της νοµοθε-
σίας 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 πρό-
σβασης σε έγγραφα που εκδίδονται από το ΝΣΚ ή περιέ-
χονται σε αρχεία του, γ) την εισήγηση για θέµατα που α-
φορούν στη νοµοθεσία περί κρατικών αρχείων.

2. Οι υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, καθώς και όσοι
συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε το ΝΣΚ και εµπλέ-
κονται µε τη λειτουργία του, υποχρεούνται να συνδρά-
µουν το έργο του Γραφείου και να λαµβάνουν υπόψη τις
συµβουλές και τις συστάσεις του.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δηµοσι-
εύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, ορίζεται ως επικεφα-
λής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδοµένων ανεξάρτητος
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων (ΥΠΔ), για την ά-
σκηση 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 λει-
τουργούς του ΝΣΚ, εξειδικευµένους στην πληροφορική
διοικητικούς υπαλλήλους του και ρυθµίζονται οι λεπτο-
µέρειες και τα τεχνικής φύσης θέµατα λειτουργίας του
Γραφείου.

Άρθρο 20
Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

και Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ

1. Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους λει-
τουργούν στη Βουλή των Ελλήνων, στην Προεδρία της
Κυβέρνησης, σε κάθε Υπουργείο, στο Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, στην Ανώτα-
τη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (ΤΠΔ), στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στην Αθήνα, στην Εθνική Αρ-
χή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στον Οργανισµό Προνοιακών Επι-
δοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στον
Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
στην Αθήνα, στην Ακαδηµία Αθηνών, στην Αρχή Πολιτι-
κής Αεροπορίας (ΑΠΑ), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας (ΥΠΑ), στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στον Οργανισµό Διαχείρισης Δη-
µοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και στον Πειραιά.  

2. Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, λει-
τουργούν, επίσης, σε όσες Γενικές και Ειδικές Γραµµα-
τείες Υπουργείων, Τοµείς ή κάθε άλλη υφιστάµενη διάρ-
θρωση 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
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λειτουργούν, ως υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, Ειδικό
Νοµικό Γραφείο Δηµοσίων Εσόδων και Ειδικό Γραφείο Ε-
νωσιακού (πρώην Κοινοτικού) Δικαίου, αντίστοιχα, τα ο-
ποία υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, µε την επι-
φύλαξη των ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουρ-
γία 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 κα-
τάρτιση των σχετικών γνωµοδοτήσεων, β) η καθοδήγηση
των υπηρεσιών, µε ατοµικές γνωµοδοτήσεις του Αντι-
προέδρου του ΝΣΚ ή του Νοµικού Συµβούλου του Κρά-
τους που υπηρετεί στο Γραφείο και συµβουλές και η νο-
µοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης, κατά την κατάρτι-
ση σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων, γ) η ενώ-
πιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών παράσταση και υ-
περάσπιση κάθε κατηγορίας και φύσης υποθέσεων της
αρµοδιότητάς του και η εισήγηση ενώπιον του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου του ΝΣΚ για τις δικαστικές και εξώ-
δικες υποθέσεις που του ανατίθενται, δ) η εκτέλεση,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, των εντολών που
παρέχονται σε αυτό.

5. Στο Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου ή στο Ειδικό Γρα-
φείο ΝΣΚ, προΐσταται Αντιπρόεδρος ή Νοµικός Σύµβου-
λος του Κράτους. Σε περίπτωση κωλύµατος, απουσίας ή
κένωσης της θέσης του Προϊσταµένου, αυτός αναπλη-
ρώνεται από τον αρχαιότερο λειτουργό, Νοµικό Σύµβου-
λο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο Γραφείο, εκτός αν µε
πράξη του Προέδρου οριστεί διαφορετικά. Αντιπρόεδρος
ή Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους µπορεί να προΐστα-
ται δύο ή περισσοτέρων Γραφείων.

6. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου προΐσταται των λει-
τουργών του ΝΣΚ και του διοικητικού προσωπικού του
Γραφείου, κατανέµει τις εργασίες µεταξύ του προσωπι-
κού, καθοδηγεί αυτό ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των
καθηκόντων του, παρακολουθεί τις εργασίες του και εί-
ναι υπεύθυνος για την επιµελή διεξαγωγή των υποθέσε-
ων, την ισοµερή και δίκαιη κατανοµή των υποθέσεων και
την εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου.

7. Η ανάθεση από τον Πρόεδρο οποιασδήποτε υπόθε-
σης ή οµάδας υποθέσεων σε Γραφείο Νοµικού Συµβουλί-
ου ή Ειδικό Γραφείο ή προσωπικά σε λειτουργό του ΝΣΚ
συνεπάγεται την υποχρέωσή τους για εκτέλεση της ε-
ντολής, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή περαιτέρω ανά-
θεσης από αυτό της υπόθεσης ή των υποθέσεων σε άλ-
λο Γραφείο ή σε άλλον λειτουργό του ΝΣΚ ή σε δικηγό-
ρο του Δηµοσίου.

Άρθρο 21
Δικαστικά Γραφεία του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους

1. Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ λειτουργούν στις πό-
λεις: Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Ηρά-
κλειο, 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 Πά-

ντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-
µών, στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστή-
µιο 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 Ανεξάρτη-
τες Διοικητικές Αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.,
εφόσον προβλέπεται από ειδικές οργανικές διατάξεις.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί σε Δι-
καστικά 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 τό-
πο 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 Επι-
τροπή του Γραφείου, αν είναι δυνατή η συγκρότησή της,
διαφορετικά στις Τριµελείς Επιτροπές της παρ. 10 του
άρθρου 5 ή της παρ. 1 του άρθρου 122, γ) η εκτέλεση,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, των εντολών που
παρέχονται σε αυτό, δ) η απάντηση σε ερωτήµατα, σύµ-
φωνα µε τις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 και ε)
η καθοδήγηση των υπηρεσιών της τοπικής ή υλικής αρ-
µοδιότητάς του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

5. Η παρ. 7 του άρθρου 20 έχει εφαρµογή και στα Δι-
καστικά Γραφεία.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί να ιδρύονται,
να συγχωνεύονται ή να καταργούνται Δικαστικά Γρα-
φεία.

7. Τα Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ µετονοµάζονται από
15.9.2023 σε Γραφεία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και όσα βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής συγ-
χωνεύονται σταδιακά και λειτουργούν στις έδρες Περι-
φερειών. Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που
υπάρχει σε πόλη - εφετειακή έδρα που δεν αποτελεί έ-
δρα Περιφέρειας,  µπορεί να διατηρηθεί εφόσον ειδικές
συνθήκες, όπως γεωγραφικές ή ύπαρξη µεγάλου όγκου
υποθέσεων, δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση διατήρησή
του προσωρινά ή µόνιµα.

Η συγχώνευση αφορά µόνο στα Γραφεία της παρ. 1. 

Άρθρο 22
Λειτουργία Γραφείων ΝΣΚ σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες

Αρχές και ΑΕΙ

Ο χειρισµός των δικαστικών και των εξώδικων υποθέ-
σεων, 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 δια-
δικασία που διέπει το ΝΣΚ, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδι-
κών διατάξεων, µε τις οποίες τα Γραφεία αυτά ιδρύθη-
καν. 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 επίδει-
ξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας και χωρίς άλλο α-
ποδεικτικό στοιχείο, την πληρεξουσιότητα που απαιτεί-
ται από τον νόµο για την ενώπιον όλων των Δικαστηρίων
και Αρχών, παράσταση και υπεράσπιση του Δηµοσίου και
των οργάνων που το εκπροσωπούν κατά περίπτωση, κα-
θώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των
οποίων η νοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε ειδικές διατά-
ξεις, διεξάγεται από το ΝΣΚ.

2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ απαλλάσσονται από την κα-
ταβολή 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 Δι-
καστικού Πληρεξούσιου παρίστανται ενώπιον όλων των
δικαστηρίων ουσίας πρώτου και δεύτερου βαθµού, κα-
θώς 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 δικα-
στηρίων και οργάνων διεθνών οργανισµών, καθώς και ε-
νώπιον των διαιτητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 24
Συµµετοχή του Δηµοσίου στις ποινικές δίκες

1. Η υποβολή έγκλησης για λογαριασµό του Δηµοσί-
ου, γίνεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας, στην ο-
ποία ανήκει η αρµοδιότητα της προστασίας του προ-
σβληθέντος εννόµου αγαθού του Δηµοσίου ή από τον
νόµιµο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση περισσότερων
συναρµόδιων υπηρεσιών, αρκεί η υποβολή έγκλησης α-
πό τον προϊστάµενο µιας από αυτές. Η έγκληση περι-
λαµβάνει συνοπτική περιγραφή των πραγµατικών περι-
στατικών 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 Δη-
µόσιο 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 Ποι-
νικής Δικονοµίας (ΚΠΔ) και 464 του Ποινικού Κώδικα
(ΠΚ). Όταν οι διαδικασίες αυτές αφορούν σε κακουργή-
µατα, 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 διατά-
ξεις του παρόντος, λειτουργός του ΝΣΚ, ο οποίος παρί-
σταται 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 α-
ναγκαίο τον ορισµό αυτό, καθώς επίσης και όταν ο αρµό-
διος εισαγγελέας ή το δικαστήριο έχουν ζητήσει την πα-
ράσταση 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 έ-
γκαιρα προς το ΝΣΚ έγγραφο αίτηµα από την αρµόδια υ-
πηρεσία της παρ. 1, στο οποίο περιγράφεται η υλική ζη-
µία ή η ηθική βλάβη που υπέστη το Δηµόσιο από την α-
ξιόποινη πράξη και το οποίο συνοδεύεται µε όλα τα απα-
ραίτητα έγγραφα, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία της υ-
πόθεσης. Ειδικά για τα αδικήµατα που διώκονται µετά α-
πό έγκληση, το παραπάνω αίτηµα πρέπει να συνοδεύε-
ται και από αντίγραφο της έγκλησης του Δηµοσίου και
τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόµιµη άσκησή της.
Κατά τα λοιπά, για τους λειτουργούς του ΝΣΚ εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του παρόντος, σχετικά µε τη δικαστι-
κή 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 λειτουρ-
γούν υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, η ανάθεση των κα-
θηκόντων της παρ. 3 µπορεί να γίνεται σε δικηγόρο, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30.

5. Για την υποβολή της έγκλησης, την άσκηση της
προσφυγής κατά το άρθρο 52 του ΚΠΔ, τη δήλωση πα-
ράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και γενικό-
τερα 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 οικο-
νοµικής επιβάρυνσης. Η αποζηµίωση και τα δικαστικά έ-
ξοδα 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 ανα-
ζητήσει 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 διάδι-
κο, 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 Δικαστη-
ρίων και Αρχών, στον Προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρε-
σίας ή σε υπάλληλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν
ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται ρητά στην απόφαση
της παρ. 8 του άρθρου 122. 

2. Ειδικοί νόµοι που προβλέπουν, σε ορισµένες κατη-
γορίες υποθέσεων, την παράσταση και υπεράσπιση του
Δηµοσίου, ενώπιον των δικαστηρίων από άλλα όργανα
αυτού και όχι από λειτουργούς του ΝΣΚ, εξακολουθούν
να ισχύουν.
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Άρθρο 26
Καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν πίστη και αφοσίω-
ση στην Ελλάδα και στη Δηµοκρατία, απολαύουν προ-
σωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων, τα οποία τους έχουν ανατεθεί ή
ασκούν λόγω της ιδιότητάς τους και υπόκεινται αποκλει-
στικά 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 υπηρε-
τούν 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 εχεµύ-
θεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από
τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληρο-
φορίες που γνωρίζουν από την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους. Η υποχρέωση εχε-
µύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέ-
πεται δικαίωµα των πολιτών να λαµβάνουν γνώση των
διοικητικών εγγράφων ή των εγγράφων που βρίσκονται
στον φάκελο εκκρεµών δικαστικών και εξωδίκων υποθέ-
σεων που χειρίζονται, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται
στο άρθρο 28.

4. Ο λειτουργός του ΝΣΚ εκδίδει επικυρωµένα αντί-
γραφα κάθε εγγράφου απαραίτητου για τον χειρισµό
των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί. Τα αντίγραφα
αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστι-
κής 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 συ-
νταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και ελληνικά έγγραφα
σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η µετάφραση έχει πλήρη
ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, ε-
φόσον συνοδεύεται από επικυρωµένο αντίγραφο του εγ-
γράφου 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 ε-
λέγχει 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 ενηµε-
ρώνει ανελλιπώς το ηλεκτρονικό αρχείο των υποθέσεων
που αυτός χειρίζεται. 

6. Σε περίπτωση υπηρεσιακών µεταβολών ή λήψης α-
δειών λειτουργού του ΝΣΚ που επιβάλλουν την παράδο-
ση των φακέλων των υποθέσεων που του έχουν ανατε-
θεί, 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, ο-
φείλει να προβεί άµεσα στις αναγκαίες ενέργειες για
την εξακρίβωση του πραγµατικού της διαφοράς και τη

συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. Ε-
φόσον από τα στοιχεία αυτά πιθανολογείται από τον χει-
ριζόµενο την υπόθεση και από τον Προϊστάµενο του
Γραφείου η βασιµότητα των αξιώσεων που προβάλλο-
νται 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 καθορι-
σµό 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 ενδει-
κνυόµενη 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 δια-
τάξεις για τη λειτουργία του ΝΣΚ. 

Άρθρο 28
Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του ΝΣΚ και δηµοσίων

υπηρεσιών - Χορήγηση εγγράφων

1. Κάθε δηµόσια Αρχή και Υπηρεσία που η νοµική της
υποστήριξη διεξάγεται από το ΝΣΚ, υποχρεούται: α) σε
άµεση παροχή προς τις υπηρεσιακές µονάδες και τους
λειτουργούς του ΝΣΚ των απόψεων, πληροφοριών και
στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη
των συµφερόντων του Δηµοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Α-
νεξάρτητης Αρχής, β) σε έγκαιρη υπόδειξη των µαρτύ-
ρων του Δηµοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής, η κατάθεση των οποίων, εφόσον είναι ή υπήρξαν υ-
πάλληλοι ή στελέχη αυτών, είναι υποχρεωτική και γ) σε
κάθε άλλη δυνατή συνδροµή και παροχή υπηρεσιών
προς υποβοήθηση του έργου της υποστήριξης των υπο-
θέσεων.

2. Κατά τον χειρισµό από τους λειτουργούς του ΝΣΚ
προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι-
καιωµάτων του Ανθρώπου, τις υποχρεώσεις των περ. α΄
και γ΄ της παρ. 1, υπέχει, ως προς τα ειδικότερα ζητήµα-
τα που τίθενται µε την προσφυγή, και κάθε φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης που υπήρξε διάδικος στη σχετική ε-
θνική δίκη.

3. Σε περίπτωση αναρµοδιότητας ή συναρµοδιότητας
για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, η δη-
µόσια Αρχή ή Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται το σχε-
τικό 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 συ-
ναρµόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στην οικεία υπη-
ρεσιακή µονάδα ή στον αρµόδιο λειτουργό του ΝΣΚ.

4. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν, στο πλαίσιο του χει-
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ρισµού των ανατιθέµενων σε αυτούς υποθέσεων, ακώλυ-
τη πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία, α-
ποδεικτικό στοιχείο ή τεκµήριο βρίσκεται στο αρχείο ο-
ποιασδήποτε κρατικής αρχής ή υπηρεσίας του δηµοσίου
τοµέα και είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση των συµφε-
ρόντων του Δηµοσίου ή του φορέα που η νοµική υποστή-
ριξή του ανήκει στο ΝΣΚ. Έναντι των λειτουργών του
ΝΣΚ, δεν αντιτάσσεται οποιασδήποτε φύσης απόρρητο ή
άλλη απαγόρευση χορήγησης ή χρησιµοποίησης στοι-
χείων, µε την επιφύλαξη του απορρήτου για λόγους ε-
θνικής ασφάλειας. 

5. Άρνηση, ολιγωρία ή πληµµελής εκπλήρωση των υ-
ποχρεώσεων των παρ. 1 έως 4 από τους υπαλλήλους ή
τα στελέχη των παραπάνω υπηρεσιών, συνιστά πειθαρχι-
κό παράπτωµα και δηµιουργεί στις αρµόδιες υπηρεσίες,
ύστερα από σχετικό έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ,
την υποχρέωση ελέγχου των υπευθύνων και ενδεχόµε-
νο 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 κα-
ταργούµενου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή φο-
ρέα από το Δηµόσιο και η άσκηση των αρµοδιοτήτων του
από δηµόσια υπηρεσία ή από άλλο νοµικό πρόσωπο ή Α-
νεξάρτητη 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 υπηρε-
σιακοί µαζί µε αναλυτικό σηµείωµα, στο οποίο αναφέρο-
νται το περιεχόµενό τους και οι ενέργειες που έχουν γί-
νει, διαβιβάζονται από το καταργούµενο νοµικό πρόσω-
πο στη δηµόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχή όπου µετα-
φέρεται η σχετική αρµοδιότητα. Ειδικά το σηµείωµα που
αφορά στους δικαστικούς φακέλους, περιλαµβάνει πλή-
ρη περιγραφή της δικαστικής πορείας της υπόθεσης, τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις υπάρχουσες προ-
θεσµίες. β) Οι δικαστικοί φάκελοι διαβιβάζονται από τη
διοικητική υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχή στην αρµόδια υπη-
ρεσιακή µονάδα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και γ) το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση, ύ-
στερα από σχετικό αίτηµα του εκπροσώπου του Δηµοσί-
ου, αναβάλλει την εκδίκασή της για έξι (6) µήνες. Αν µέ-
σα στο διάστηµα αυτό δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία
παράδοσης του οικείου δικαστικού φακέλου, το Δικαστή-
ριο, ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του εκπροσώπου
του Δηµοσίου, στο οποίο προσδιορίζονται οι λόγοι της
καθυστέρησης, αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης
για τρεις (3) µήνες και µπορεί να επιβάλει στον υπαίτιο
υπάλληλο τη χρηµατική ποινή που προβλέπεται στο άρ-
θρο 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

7. Πρακτικά γνωµοδοτήσεων για δικαστικές και εξώ-
δικες υποθέσεις, µετά την αποδοχή ή την έγκρισή τους,
καθώς και έγγραφα που τηρούνται στο αρχείο των Γρα-
φείων 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 λειτουρ-
γούς του ΝΣΚ στο πλαίσιο της άσκησης της αρµοδιότη-
τάς τους κατά τα άρθρα 6 έως 9. 

Άρθρο 29
Λειτουργικά και οικονοµικά θέµατα

1. Η γραµµατεία των Γραφείων του Νοµικού Συµβουλί-
ου του Κράτους που λειτουργούν σε Υπουργεία,
Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ στελεχώνεται, σε
κάθε περίπτωση, από υπαλλήλους των αντίστοιχων φο-
ρέων, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή Πληροφορι-
κής ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων και Προσωπικού Η/Υ. 

2. Οι δαπάνες εγκατάστασης, στέγασης και λειτουρ-
γίας (αγοράς βιβλίων, συνδροµής σε ηλεκτρονικές βά-
σεις νοµικών πληροφοριών, γραφικής ύλης, θέρµανσης,
καθαριότητας και γενικά υλικοτεχνικής υποδοµής) των
Γραφείων Νοµικού Συµβουλίου και των Ειδικών Γραφεί-
ων Νοµικού Συµβουλίου βαρύνουν τους προϋπολογι-
σµούς των αντίστοιχων Υπουργείων, της δε Κεντρικής
Υπηρεσίας, του Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου Πειραιά
και των λοιπών υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ, βαρύ-
νουν τον προϋπολογισµό του ΝΣΚ. Οι ίδιες δαπάνες των
Γραφείων Νοµικού Συµβουλίου, Ειδικών Γραφείων και
των Δικαστικών Γραφείων που λειτουργούν σε Ανεξάρ-
τητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. βαρύνουν αντίστοιχα τους προϋ-
πολογισµούς αυτών.

3. Οι δαπάνες για την προµήθεια ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών εκτυπωτών και εικονοποιητών, η συντήρηση,
καθώς και η προµήθεια των ανταλλακτικών του εξοπλι-
σµού αυτού, για το σύνολο των υπηρεσιακών µονάδων
του ΝΣΚ, βαρύνουν από την 1η.1.2023 τον προϋπολογι-
σµό του ΝΣΚ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
µετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί να µε-
τατίθεται η έναρξη εφαρµογής της παρούσας.

4. Δαπάνες που αφορούν σε δικαστικά έξοδα, δικα-
στικές 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 δικηγό-
ρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών, µετα-
φραστών, διερµηνέων, πραγµατογνωµόνων, τεχνικών
συµβούλων, δαπάνες για δηµοσιεύσεις στον τύπο, µετα-
κινήσεις λειτουργών του ΝΣΚ και γενικότερα δαπάνες
που σχετίζονται µε τις κάθε φύσης αρµοδιότητες του
ΝΣΚ, στο πλαίσιο ενεργειών ενώπιον των εθνικών, ενω-
σιακών 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 προϋπολογι-
σµού του ΝΣΚ, του εκάστοτε οικονοµικού έτους, εντός
του οποίου εκκαθαρίζονται. Οι ίδιες δαπάνες που αφο-
ρούν στις Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΑΕΙ, των ο-
ποίων, 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 δικαιολο-
γητικά για την αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωµή
των παραπάνω δαπανών, ανεξάρτητα από τον χρόνο
στον οποίο αυτές ανάγονται, υποβάλλονται στη βαρυνό-
µενη Ανεξάρτητη Αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ..

5. Δαπάνες της παρ. 4, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο
διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών στις ο-
ποίες συµµετέχει το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητες
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Αρχές, που εκπροσωπούνται δικαστικά από το ΝΣΚ, βα-
ρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισµών
των αρµόδιων Υπουργείων ή άλλων Αρχών, του εκάστο-
τε οικονοµικού έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται.
Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, µετά από εισήγηση
του λειτουργού του ΝΣΚ που χειρίζεται την υπόθεση, ε-
πιτρέπεται η ανάθεση της σύνταξης γνωµοδοτήσεων, ι-
δίως νοµικών ή τεχνικών, σε Έλληνες ή σε αλλοδαπούς
ειδικούς εµπειρογνώµονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής ή ειδικής διάταξης. Η σχετική δαπάνη και τα λοιπά έ-
ξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή Α-
νεξάρτητης Αρχής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του φορέα που αφορά η
δίκη, όπου και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά
και δικαιολογητικά πληρωµής για αναγνώριση, εκκαθάρι-
ση και πληρωµή, συνοδευόµενα από βεβαίωση του ΝΣΚ
για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Για την κατα-
βολή 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 οριζό-
µενους δικηγόρους, ανατίθενται η δικαστική εκπροσώ-
πηση και η υπεράσπιση των υποθέσεων του Δηµοσίου ε-
νώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των πρω-
τοδικείων που ορίζονται, καθώς και η διεκπεραίωση εξώ-
δικων νοµικών υποθέσεων και σύµπραξης µε τις Αρχές
της έδρας τους, σε κάθε νόµιµη ενέργεια που διασφαλί-
ζει τα συµφέροντα του Δηµοσίου. 

β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί
Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου ή Δικαστικό Γραφείο, εφό-
σον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, εξαιτίας των ο-
ποίων οι υπηρετούντες σε αυτά δεν µπορούν, για δικαιο-
λογηµένη αιτία, να ανταπεξέλθουν στον ιδιαίτερα αυξη-
µένο 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 αµεί-
βονται ανά υπόθεση, έχοντας την υποχρέωση να συνερ-
γάζονται µε τους λειτουργούς του ΝΣΚ. 

γ) Σε έδρες Ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχε-
ρής η πρόσβαση από την έδρα του Γραφείου Νοµικού
Συµβουλίου ή του Δικαστικού Γραφείου, στην τοπική αρ-
µοδιότητα του οποίου ανήκει. Η ανάθεση µπορεί να γίνε-
ται, είτε ανά υπόθεση, εφαρµοζόµενου του δευτέρου ε-
δαφίου της περ. β), είτε για µια τριετία, εφαρµοζοµένων
των παρ. 2 και 3.

2. Μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος 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 αρµο-
δίων κατά τόπον Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(ΔΟΥ) και Κτηµατικών Υπηρεσιών, για µία τριετία. Πριν α-
πό την παρέλευση της τριετίας είναι οποτεδήποτε και
για οποιοδήποτε λόγο δυνατή η αντικατάσταση του δικη-

γόρου 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 ε-
πάρκεια τα καθήκοντά του. Η αντικατάσταση ή η µη ανα-
νέωση της εντολής δεν δηµιουργεί υπέρ του δικηγόρου
οποιοδήποτε δικαίωµα προς αποζηµίωση, πλην της αξίω-
σης για καταβολή της οφειλόµενης κατά την παρ. 5 α-
µοιβής για τις ενέργειές του στις υποθέσεις που του εί-
χαν ανατεθεί, µέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετι-
κής πράξης αντικατάστασης ή µέχρι την εκπνοή της θη-
τείας του. 

3. Ο δικηγόρος του Δηµοσίου, µε τη λήξη της τριε-
τούς 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 αυ-
τούς. Άρνηση παράδοσης των φακέλων συνεπάγεται α-
ξίωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί το
Δηµόσιο, η οποία βεβαιώνεται µε πράξη του Προέδρου
του ΝΣΚ, και µαζί µε σχετικό χρηµατικό κατάλογο απο-
στέλλεται στην αρµόδια ΔΟΥ για την είσπραξή του, ως
δηµοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Οι φάκελοι συνοδεύο-
νται από κατάσταση καταγραφής τους, η οποία υπογρά-
φεται από τον δικηγόρο που παραδίδει και τον αρµόδιο
υπάλληλο που παραλαµβάνει και αναφέρει απαραίτητα,
εκτός των άλλων, το διαδικαστικό στάδιο, στο οποίο βρί-
σκονται οι υποθέσεις και όλες τις ενέργειες, που έχουν
γίνει µέχρι τότε σε αυτές, καθώς και τις τυχόν δικονοµι-
κές προθεσµίες. Αντίγραφο της κατάστασης, θεωρηµέ-
νης από τον προϊστάµενο της παραπάνω υπηρεσίας, κοι-
νοποιείται στην ΚΥ του ΝΣΚ, µε επιµέλεια του παραδίδο-
ντος και συνιστά απαραίτητο παραστατικό στοιχείο για
την εκκαθάριση της αµοιβής του κατά την παρ. 5.

4. Οι δικηγόροι του Δηµοσίου υποχρεούνται να α-
σκούν κάθε ενδεικνυόµενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια
ή παράσταση προς υπεράσπιση του Δηµοσίου στις υπο-
θέσεις που τους ανατίθενται. Ενηµερώνουν την Κεντρι-
κή Υπηρεσία του ΝΣΚ για την παραλαβή της εντολής και
την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων στα διάφορα
στάδια της δίκης και υποχρεούνται, µετά από τη δηµοσί-
ευση οριστικής απόφασης σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας,
να αποστέλλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο ΝΣΚ ε-
πικυρωµένο από το δικαστήριο αντίγραφο της απόφα-
σης, των διαδικαστικών εγγράφων και των λοιπών σχετι-
κών εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης µε εισήγηση
που περιλαµβάνει τους λόγους, για τους οποίους ενδεί-
κνυται η αποδοχή της δικαστικής απόφασης ή η συνέχι-
ση του δικαστικού αγώνα, µε την άσκηση του προβλεπό-
µενου ενδίκου µέσου. Στην περίπτωση που τους δοθεί ε-
ντολή για την άσκηση ενδίκου µέσου, ενηµερώνουν την
ΚΥ του ΝΣΚ για την παραλαβή της εντολής και την εξέ-
λιξη της υπόθεσης µέχρι και την τελεσιδικία της. Άρνη-
ση, ολιγωρία ή πληµµελής εκπλήρωση των υποχρεώσε-
ων 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
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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 α-
µοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους. Οι διατά-
ξεις που αναφέρονται σε αµοιβές, µε βάση ποσοστό
στην αξία του αντικειµένου της δίκης, δεν εφαρµόζονται
για τους δικηγόρους του Δηµοσίου. Στις περιπτώσεις αυ-
τές εφαρµόζεται η γραπτή συµφωνία. Όταν το αντικείµε-
νο της δίκης δεν αποτιµάται σε χρήµα, η αµοιβή καθορί-
ζεται 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 πε-
νήντα τοις εκατό (50%), ιδίως όταν πρόκειται για χειρι-
σµό µεγάλου αριθµού όµοιων υποθέσεων ή όταν ο δικη-
γόρος του Δηµοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση µε την
προσήκουσα επιµέλεια, είτε να αυξηθούν κατά το ίδιο
ποσοστό, όταν επιδείχθηκε αποδεδειγµένα από τον δι-
κηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιµέλεια ή σε υποθέ-
σεις µείζονος σπουδαιότητας. Οι δικηγόροι του Δηµοσί-
ου, για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς αυτό, φορολο-
γούνται µε βάση τις αµοιβές που τους καταβάλλονται α-
πό το Δηµόσιο. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκµαρτό εισό-
δηµα ανώτερο των καταβληθέντων από το Δηµόσιο πο-
σών, δεν εφαρµόζονται ως προς το εισόδηµα που προκύ-
πτει από τις συγκεκριµένες αµοιβές.

6. Στους δικηγόρους του Δηµοσίου, για κάθε µετάβα-
σή τους εκτός της έδρας του γραφείου τους, σε εκτέλε-
ση 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 Δηµοσί-
ου εκκαθαρίζονται από τον αρµόδιο Σχηµατισµό της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, µε επιµέλεια του Τµήµατος
Εκκαθάρισης Αµοιβών του ΝΣΚ, το οποίο και µεριµνά για
τη σύνταξη της οικείας εκκαθαριστικής πράξης, την υπο-
γραφή της από τον Πρόεδρο και την εκτέλεσή της.

8. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικη-
γόροι υπογράφουν δήλωση εµπιστευτικότητας. Σε περί-
πτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σοβαρή ένδειξη για
παραβίαση της υποχρέωσης εµπιστευτικότητας ή ευαί-
σθητων προσωπικών δεδοµένων από δικηγόρο, το γεγο-
νός ανακοινώνεται γραπτά στον οικείο δικηγορικό σύλ-
λογο για τις νόµιµες ενέργειές του, µε την επιφύλαξη ά-
σκησης κάθε άλλου νόµιµου δικαιώµατος του Δηµοσίου
ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχής για την προστασία των συµφερό-
ντων του.                       

9. Για τη νοµιµοποίηση των δικηγόρων του Δηµοσίου,
παρέχεται έγγραφη πληρεξουσιότητα: α) από τον Πρόε-
δρο 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 περίπτω-
ση 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 δικη-
γόρους του Δηµοσίου, για κάθε παράστασή τους ως πλη-
ρεξουσίων του Δηµοσίου.

Άρθρο 31
Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής

1. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που εκδίδε-
ται αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηµα Υπουργείου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής, των οποίων η νοµική υ-
πηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, ορίζονται δικηγορικές
εταιρείες ή δικηγόροι στην αλλοδαπή, είτε για την παρο-
χή νοµικών υπηρεσιών, είτε ειδικότερα για τη δικαστική
εκπροσώπηση του Κράτους ή των λοιπών παραπάνω φο-
ρέων ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδαπή.

2. Η δαπάνη για την αµοιβή των υπηρεσιών των πα-
ραπάνω 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 δικαιολο-
γητικά πληρωµής για αναγνώριση, εκκαθάριση και πλη-
ρωµή. Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αφορά σε υ-
ποθέσεις του ν. 4050/2012 (Α΄ 36), η αναγνώριση, εκκα-
θάριση 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 εφαρ-
µογή του προηγουµένου εδαφίου και για άλλες κατηγο-
ρίες 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 δικη-
γορικής εταιρείας ή του δικηγόρου. Η πρόταση της δικη-
γορικής εταιρείας ή του δικηγόρου συνοδεύεται υποχρε-
ωτικά από εκτίµηση για το ύψος της δικηγορικής αµοι-
βής, καθώς και των εξόδων κάθε προτεινόµενης, για την
υπόθεση, δικαστικής ή εξώδικής ενέργειας.

4. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικη-
γορικές εταιρείες και οι δικηγόροι της αλλοδαπής υπο-
γράφουν δήλωση εµπιστευτικότητας. 

Άρθρο 32
Ειδικές διαιτητικές υποθέσεις

Σε περιπτώσεις διαιτητικών υποθέσεων, µε διάδικο το
Δηµόσιο ή άλλο φορέα που η νοµική του υπηρεσία διε-
ξάγεται από το ΝΣΚ, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα µεγάλο
οικονοµικό αντικείµενο, ειδικά, πρωτότυπα ή δυσχερή
νοµικά ζητήµατα και εφόσον κριθεί επιβεβληµένη η συν-
δροµή εξειδικευµένων δικηγορικών εταιρειών ή δικηγό-
ρων για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη υπε-
ράσπιση 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 αυ-
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τών. Η απόφαση εκδίδεται, εφόσον αυτό ζητηθεί, αιτιο-
λογηµένα από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό ή το όρ-
γανο 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 φο-
ρέας 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 δικηγό-
ροι, υπογράφουν δήλωση εµπιστευτικότητας. Με από-
φαση του Προέδρου του ΝΣΚ καθορίζονται αναλυτικά οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης και κάθε άλλο θέ-
µα που αφορά στις σχέσεις µεταξύ του ΝΣΚ και της δικη-
γορικής 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 συ-
µπαρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων πρώτου και δεύ-
τερου βαθµού και να συνυπογράφει, µε τους λειτουρ-
γούς του ΝΣΚ, τις προτάσεις, τα σηµειώµατα και τα υπο-
µνήµατα, καθώς και να καταθέτει, σε όλα τα δικαστήρια
και να παραλαµβάνει από αυτά τα κάθε φύσης δικόγρα-
φα και διαδικαστικά ή λοιπά έγγραφα, ύστερα από έγ-
γραφη εξουσιοδότηση λειτουργού του ΝΣΚ.

2. Η διάθεση των ασκούµενων δικηγόρων στις υπηρε-
σιακές µονάδες του ΝΣΚ γίνεται µε απόφαση του Προέ-
δρου του ΝΣΚ, ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για
την άσκησή τους. Στους ασκούµενους δικηγόρους κατα-
βάλλονται πάγια µηνιαία έξοδα κίνησης, που ορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η άσκηση δια-
κόπτεται για σπουδαίο λόγο και χωρίς να οφείλεται απο-
ζηµίωση από το Δηµόσιο, µε απόφαση του Προέδρου
του ΝΣΚ.

3. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους στο ΝΣΚ,
οι ασκούµενοι δικηγόροι υπογράφουν δήλωση εµπιστευ-
τικότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σο-
βαρή ένδειξη για παραβίαση της υποχρέωσης εµπιστευ-
τικότητας από ασκούµενο δικηγόρο στο ΝΣΚ ή δικηγόρο
που υπήρξε ασκούµενος στο ΝΣΚ, το γεγονός ανακοινώ-
νεται γραπτά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο για τις νό-
µιµες ενέργειές του, µε την επιφύλαξη άσκησης κάθε
άλλου νόµιµου δικαιώµατος του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των συµφερό-
ντων του.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΘΕΣΕΙΣ - 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 34
Λειτουργοί του ΝΣΚ - Βαθµοί ιεραρχίας -

Αντιστοιχία - Αναπλήρωση

1. Λειτουργοί του ΝΣΚ, κατά βαθµό ιεραρχίας είναι:
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Νοµικός Σύµβουλος του Κρά-

τους, Πάρεδρος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄, Δικαστι-
κός Πληρεξούσιος και Δόκιµος Δικαστικός Πληρεξού-
σιος ΝΣΚ. 

2. Ο βαθµός του Προέδρου του ΝΣΚ αντιστοιχεί µε
αυτόν του Προέδρου του Αρείου Πάγου, του Αντιπροέ-
δρου 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 Πληρε-
ξούσιου Α΄, µε αυτόν του Προέδρου Πρωτοδικών Πολιτι-
κών Δικαστηρίων, του Δικαστικού Πληρεξούσιου, µε αυ-
τόν του Πρωτοδίκη Πολιτικών Δικαστηρίων και του Δόκι-
µου Δικαστικού Πληρεξούσιου, µε αυτόν του Παρέδρου
Πρωτοδικείου. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έπονται στο προ-
βάδισµα των δικαστικών λειτουργών αντίστοιχων βαθ-
µών.

3. Η αναπλήρωση λειτουργού του ΝΣΚ γίνεται σύµ-
φωνα µε τη σειρά των βαθµών της ιεραρχίας τους και µε-
ταξύ λειτουργών του ίδιου βαθµού, σύµφωνα µε τη σει-
ρά αρχαιότητάς τους.

Άρθρο 35
Αρχαιότητα

1. Η αρχαιότητα των λειτουργών του ΝΣΚ, σε κάθε
βαθµό της ιεραρχίας, καθορίζεται από τη χρονολογία δη-
µοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από-
φασης διορισµού ή της πράξης προαγωγής τους. Μετα-
ξύ περισσοτέρων που διορίζονται ή προάγονται µε την ί-
δια απόφαση ή πράξη, αρχαιότερος θεωρείται αυτός που
προηγείται σε αυτήν. Στην περίπτωση προαγωγής στον
βαθµό του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ, στο προεδρικό διά-
ταγµα τηρείται υποχρεωτικά η σειρά που έχει τεθεί από
το Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ για τους λοιπούς βαθ-
µούς, η σειρά που έχει τεθεί στη γνωµοδότηση του οικεί-
ου 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 διορι-
σµού 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 διεύ-
θυνση 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 έν-
σταση και οι τυχόν παρεµβάσεις εξετάζονται από το αρ-
µόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο και εφόσον η ένσταση γί-
νει δεκτή, τροποποιείται ο πίνακας µε πράξη του Προέ-
δρου και ο οριστικός πίνακας κοινοποιείται στην υπηρε-
σιακή ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των λειτουργών του
ΝΣΚ.
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Άρθρο 36
Οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ

1. Ο αριθµός των νοµοθετηµένων οργανικών θέσεων
των λειτουργών του ΝΣΚ είναι συνολικά τετρακόσιες ε-
βδοµήντα 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 Πληρεξου-
σίων, σε διακόσιες πενήντα πέντε (255). 

2. Ειδικές διατάξεις µε τις οποίες ορίζεται συγκεκρι-
µένος αριθµός οργανικών θέσεων λειτουργών του ΝΣΚ,
σε υπηρεσιακές µονάδες αυτού, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 37
Προσόντα διορισµού

1. Ως λειτουργός του ΝΣΚ διορίζεται, κατόπιν διαγω-
νισµού, όποιος: α) έχει την ελληνική ιθαγένεια ή ο οµο-
γενής που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυ-
τό προβλέπεται από ειδικό νόµο, β) ήταν ή είναι δικηγό-
ρος ή είναι δικαστικός λειτουργός, γ) έχει συµπληρώσει
το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσ-
σαρακοστό (40) έτος της ηλικίας του και δ) έχει άριστη
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ισπανι-
κής 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 λη-
ξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενε-
νήντα (90) ηµερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέ-
τοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα µητρώα αρρέ-
νων για τους άνδρες και από το γενικό µητρώο δηµοτών
(δηµοτολόγιο) για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότε-
ρες εγγραφές στα µητρώα, επικρατεί η χρονικά προγε-
νέστερη.

3. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που
βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές
εγ¬γραφές δεν λαµβάνονται υπόψη.

4. Τα απαιτούµενα προσόντα για τον διορισµό πρέπει
να συντρέχουν κατά την ηµέρα της έναρξης του διαγω-
νισµού, όπως αυτή προσδιορίζεται µε την προκήρυξη και
κατά τον χρόνο του διορισµού. Το προσόν της ηλικίας
πρέπει να υπάρχει κατά την ηµέρα έναρξης του διαγωνι-
σµού.

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 ανυπότα-
κτος ή έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για λιποταξία, β)
καταδικάστηκε αµετάκλητα σε ποινή στερητική της ε-
λευθερίας µεγαλύτερη από τρεις (3) µήνες για αδίκηµα
που τελέστηκε µε δόλο, γ) καταδικάστηκε αµετάκλητα
σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, ε-
κβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών,
ψευδή βεβαίωση, νόθευση, ψευδή κατάθεση, ψευδή κα-

ταµήνυση, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία υπαλλήλου,
δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία και δωροληψία δικα-
στικών λειτουργών, δωροδοκία και δωροληψία στον ι-
διωτικό τοµέα, παράνοµη βεβαίωση και είσπραξη δικαιω-
µάτων του δηµοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντι-
κή δυσφήµηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξα-
γωγή εγγράφου, παραβίαση υπηρεσιακού απόρρητου, έ-
γκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονο-
µικής 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 Έ-
νωσης, δ) έχει παραπεµφθεί για κακούργηµα ή πληµµέ-
ληµα από εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ), ε) στε-
ρήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα µε αµετάκλητη κατα-
δίκη και µετά τη λήξη του χρόνου στέρησης, στ) έχει κα-
ταδικαστεί µε οριστική απόφαση για ένα από τα αδικήµα-
τα που αναφέρονται στην περ. γ΄. Το κώλυµα αυτό ισχύ-
ει µέχρι την έκδοση αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης,
ζ) έχει παυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουρ-
γού του ΝΣΚ, δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµι-
κού προσώπου δηµοσίου δικαίου λόγω ποινικής καταδί-
κης, 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 απόφα-
ση του οικείου δικαστηρίου ή του αρµόδιου συµβουλίου
για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια, θ) έχει τεθεί
σε δικαστική συµπαράσταση, και ι) δεν είναι υγιής σωµα-
τικά ή ψυχικά. Η σωµατική υγεία του υποψηφίου πιστο-
ποιείται 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 έλλει-
ψης φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων, εξετάζεται από τον
παραπάνω παθολόγο ή γενικό ιατρό η δυνατότητα του υ-
ποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του λειτουρ-
γού του ΝΣΚ.

2. Τα κωλύµατα της παρ. 1 δεν πρέπει να υπάρχουν
κατά την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού, όπως ορίζε-
ται στην προκήρυξη, ή κατά την ηµέρα του διορισµού. 

Άρθρο 39
Άρση κωλυµάτων

1. Η παραγραφή κακουργήµατος ή πληµµελήµατος α-
πό εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 38, δεν αίρει το κώλυµα. Επίσης δεν αίρει το κώ-
λυµα 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 α-
πόφασης 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 δηµοσι-
εύεται µέχρι τέλος Νοεµβρίου κάθε περιττού έτους στην
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του ΝΣΚ, προκηρύσσεται διαγωνισµός για την
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρε-
ξουσίων 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 δικαι-
ολογητικά συµµετοχής, καθώς και την προθεσµία υποβο-
λής 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 Ε-
πιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ
ή έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, έναν Αντιπρόεδρο ή Νοµι-
κό Σύµβουλο του Κράτους και έναν Καθηγητή Νοµικής
Α΄ βαθµίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Νοµικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Α-
θηνών (ΕΚΠΑ), ο οποίος προτείνεται από τον Πρύτανη
του ΕΚΠΑ. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραµ-
µατέας του ΝΣΚ.

2. Τα µέλη της Επιτροπής, ο Γραµµατέας και οι ανα-
πληρωτές τους ορίζονται µε πράξη του Προέδρου που α-
ναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΝΣΚ, δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του δια-
γωνισµού. 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, κα-
θώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αναφέρεται
στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξα-
γωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε απόφαση της
Eπιτροπής διαγωνισµού. Οι αποφάσεις της Eπιτροπής α-
ναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ. 

Άρθρο 42
Υποβολή αίτησης συµµετοχής - 

Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Οι ενδιαφερόµενοι να µετάσχουν στον διαγωνι-
σµό, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του ΝΣΚ
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από
την έναρξη του διαγωνισµού αίτηση, η οποία απευθύνε-
ται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, µαζί µε τα νόµιµα δικαιολο-
γητικά που καθορίζονται στην προκήρυξη. Ως ηµέρα υ-
ποβολής της αίτησης λαµβάνεται η ηµέρα εισαγωγής και
πρωτοκόλλησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.

2. Η Επιτροπή του διαγωνισµού συνεδριάζει µέσα σε
δύο (2) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της παρ. 1
και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συµµετοχής και τα δικαιο-
λογητικά, καταρτίζει πίνακα, στον οποίο καταχωρίζονται
µε αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπι-

κά προσόντα συµµετοχής. Οι υπόλοιποι αποκλείονται µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παρα-
πάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλειοµένων
από τον διαγωνισµό αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
ΝΣΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστα-
σία των προσωπικών δεδοµένων.

3. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δε-
κτές, καλούνται να εξετασθούν, µε βάση το πρόγραµµα
του διαγωνισµού που καταρτίζεται από την Επιτροπή και
τοιχοκολλάται τρείς (3) ηµέρες πριν από την έναρξη του
διαγωνισµού στην ΚΥ του ΝΣΚ, ενώ αναρτάται και στην
ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

Άρθρο 43
Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: α)
Συνταγµατικό Δίκαιο, β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονοµία,
δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε) Αστικό Δίκαιο στ) Εµπορικό Δί-
καιο, 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 α-
πό κάθε µέλος της Eπιτροπής, µε τους βαθµούς από το
µηδέν (0) έως το είκοσι (20), σε ακέραια µονάδα και τέ-
ταρτα της µονάδας. 

Άρθρο 45        
Προκριµατικό στάδιο - Διεξαγωγή 

γραπτής εξέτασης

1. Το προκριµατικό στάδιο περιλαµβάνει γραπτή εξέ-
ταση στα παρακάτω µαθήµατα του άρθρου 43, κατανεµη-
µένα σε τρεις (3) ενότητες: α) Συνταγµατικό Δίκαιο, Δί-
καιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δί-
καιο και Διοικητική Δικονοµία, β) Αστικό Δίκαιο, Εµπορι-
κό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονοµία και Αναγκαστική Εκτέ-
λεση. 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 επι-
λέξει η Επιτροπή. Η κλήρωση διενεργείται από τον Πρό-
εδρο της Επιτροπής, ενώπιον των εξεταζόµενων. Στους
εξεταζόµενους παρέχεται χρόνος τεσσάρων (4) ωρών
για την ανάπτυξη του θέµατος, ο οποίος υπολογίζεται α-
πό το τέλος της εκφώνησής του.

Άρθρο 46
Κανόνες διεξαγωγής γραπτής εξέτασης

1. Υποψήφιος που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε λό-
γο κατά την έναρξη της εξέτασης ενός από τα µαθήµατα
του προκριµατικού σταδίου, δεν µπορεί να µετάσχει σε
αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 
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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 Ε-
πιτροπής. Απαγορεύεται η αναγραφή στα φύλλα αυτά ο-
ποιουδήποτε ονόµατος ή άλλου διακριτικού σηµείου.
Παράβαση της απαγόρευσης αυτής παρέχει στην Επι-
τροπή την εξουσία να βαθµολογήσει το γραπτό µε τον
βαθµό µηδέν (0).

3. Το όνοµα του εξεταζόµενου γράφεται στο πάνω α-
ριστερό µέρος του πρώτου φύλλου, στο οποίο γίνεται η
ανάπτυξη του θέµατος και καλύπτεται µε αδιαφανές
φύλλο χάρτου. Η κάλυψη γίνεται από τον υποψήφιο, α-
φού προηγηθεί ο έλεγχος της ταυτότητάς του από µέ-
λος της Επιτροπής.

4. Με την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται στους
εξεταζόµενους κάθε επικοινωνία µεταξύ τους ή µε πρό-
σωπα εκτός εξεταστικού κέντρου. Επιτρέπεται η χρήση
των κειµένων των νόµων χωρίς ερµηνευτικά σχόλια ή
νοµολογία. Υποψήφιος που καταλαµβάνεται να αντιγρά-
φει από βιβλίο που δεν επιτρέπεται ή οποιοδήποτε χει-
ρόγραφο 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 πα-
ραδίδει 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  αριθµη-
τικά και ολογράφως τον βαθµό και θέτει την υπογραφή
του. Το άθροισµα των βαθµών, διαιρούµενο µε τον αριθ-
µό 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 ό-
νοµα του εξεταζόµενου.

2. Το άθροισµα των βαθµών που έλαβε ο κάθε υποψή-
φιος 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 βαθµο-
λογίας στις γραπτές δοκιµασίες δώδεκα (12) και σε κα-
µία κάτω από δέκα (10). Στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ αναρ-
τάται ο κατάλογος όσων προκρίνονται στο τελικό-προ-
φορικό στάδιο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

Άρθρο 48
Προφορική εξέταση - τελικός βαθµός

1. Το τελικό - προφορικό στάδιο περιλαµβάνει προφο-
ρική εξέταση στα θέµατα της ύλης που ορίζονται στο άρ-
θρο 43.

2. Οι υποψήφιοι καλούνται στην προφορική εξέταση,
µε αλφαβητική σειρά. Η εξέταση γίνεται σε δηµόσια συ-

νεδρίαση της Επιτροπής, είναι λεπτοµερής και περιλαµ-
βάνει θέµατα που τίθενται από την Επιτροπή από την ε-
ξεταστέα ύλη του άρθρου 43.

3. Μετά από την εξέταση του υποψήφιου, κάθε µέλος
της Επιτροπής τον βαθµολογεί για τη συνολική του επί-
δοση. Ο µέσος όρος των τριών (3) βαθµών αποτελεί τον
τελικό βαθµό της προφορικής εξέτασης κάθε υποψηφί-
ου.

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 ποσο-
στό αξιολόγησης είκοσι τοις εκατό (20%). Η σειρά επιτυ-
χίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθµό.

Άρθρο 49
Ισοβαθµίες

Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων στην  τελι-
κή βαθµολογία, ο υποψήφιος που έχει διδακτορικό τίτλο
νοµικού τµήµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο ή αρµοδίως α-
ναγνωρισµένο της αλλοδαπής, προηγείται όσων έχουν
µεταπτυχιακό τίτλο νοµικού τµήµατος της ηµεδαπής ή ι-
σότιµο ή αρµοδίως αναγνωρισµένο  της αλλοδαπής και
αυτός µε µεταπτυχιακό τίτλο προηγείται όσων δεν  δια-
θέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα.  Στην περί-
πτωση που οι ισοβαθµήσαντες υποψήφιοι δεν διαθέτουν
τα παραπάνω προσόντα ή τα διαθέτουν περισσότεροι,
προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθ-
µολογία στη γραπτή εξέταση του µαθήµατος της ενότη-
τας «Συνταγµατικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονο-
µία». Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που εξακο-
λουθούν να ισοβαθµούν, η σειρά κατάταξής τους καθορί-
ζεται 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 διε-
ξαγωγή του πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέ-
λη της και τον Γραµµατέα. Στο πρακτικό καταχωρίζονται
αναλυτικά για κάθε υποψήφιο, η βαθµολογία και το απο-
τέλεσµα κάθε εξεταστικού σταδίου και το τελικό αποτέ-
λεσµα του διαγωνισµού, µε την τελική βαθµολογία του
υποψήφιου και τη σειρά κατάταξης των διαγωνισθέντων. 

2. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων κατατάσ-
σονται οι διαγωνισθέντες, µε βάση την τελική βαθµολο-
γία που συγκέντρωσαν. Πίνακας επιλαχόντων δεν κα-
ταρτίζεται σε καµία περίπτωση. Ο πίνακας οριστικών α-
ποτελεσµάτων, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής και τον Γραµµατέα, δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 51
Διορισµός επιτυχόντων

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, διορίζο-
νται στον βαθµό του Δόκιµου Δικαστικού Πληρεξούσιου,
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οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαµβάνονται στον πίνακα ο-
ριστικών αποτελεσµάτων, κατά σειρά κατάταξης, µε βά-
ση τη βαθµολογία, έως ότου καλυφθεί ο αριθµός των κε-
νών θέσεων, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. 

2. Η παραπάνω απόφαση δηµοσιεύεται περιληπτικά
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαµ-
βάνει: 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 τό-
πο 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 απο-
δοχή του διορισµού και την ανάληψη υπηρεσίας. Η προ-
θεσµία 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 ο-
ποία δηλώνεται µε την ακόλουθη διαβεβαίωση, ενώπιον
του Προέδρου του ΝΣΚ: «Δηλώνω, επικαλούµενος την
τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα φυλάττω πίστη στην
Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγµα και στους νόµους και ότι
θα εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά
µου». Πριν από την παροχή της διαβεβαίωσης, δεν επι-
τρέπεται ανάληψη υπηρεσίας. Για την παροχή της διαβε-
βαίωσης 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 Πληρεξου-
σίου και σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης στον πίνακα ο-
ριστικών αποτελεσµάτων. Θέσεις που δεν πληρούνται
λόγω µη αποδοχής του διορισµού ή για οποιονδήποτε
άλλον λόγο, καλύπτονται στον επόµενο, µετά διετία δια-
γωνισµό.

6. Οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι πριν από τη
µονιµοποίησή τους, διανύουν δοκιµαστική υπηρεσία δύο
(2) ετών, στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώ-
µατα και τις υποχρεώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ. 

7. Η ανάληψη των καθηκόντων του διοριζόµενου βε-
βαιώνεται µε έκθεση, που συντάσσεται από τον Γραµµα-
τέα του ΝΣΚ και υπογράφεται από αυτόν και από τον διο-
ριζόµενο.

8. Οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, κατά το πρώ-
το εξάµηνο της υπηρεσίας τους, παρακολουθούν υπο-
χρεωτικά, µε φυσική παρουσία ή από απόσταση, επιµορ-
φωτικά 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 διορι-
ζόµενος δεν τον αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά. Η σιωπηρή
µη αποδοχή τεκµαίρεται όταν παρέλθει άπρακτη η προ-
θεσµία παροχής της διαβεβαίωσης της παρ. 4 του άρ-

θρου 51 και ανάληψης καθηκόντων, από υπαιτιότητα του
διοριζοµένου.

2. Διορισµός που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατά-
ξεις του παρόντος µπορεί να ανακληθεί µέσα σε δύο (2)
έτη από τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του άρ-
θρου 51. Αν τον παράνοµο διορισµό προκάλεσε ή υπο-
βοήθησε ο ενδιαφερόµενος, η ανάκληση γίνεται οποτε-
δήποτε. Οµοίως, η ανάκληση χωρεί οποτεδήποτε σε πε-
ρίπτωση έλλειψης τυπικού προσόντος ή συνδροµής κω-
λύµατος 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 ά-
σκησε τα καθήκοντά του. Οι πράξεις που διενήργησε πα-
ραµένουν έγκυρες και δεν αναζητούνται οι αποδοχές
που του καταβλήθηκαν µέχρι την ανάκληση του διορι-
σµού.

Άρθρο 53
Αναδιορισµός

1. Επιτρέπεται ο αναδιορισµός λειτουργού του ΝΣΚ,
που παραιτήθηκε ή απολύθηκε λόγω σωµατικής ανικανό-
τητας, µέχρι και τον βαθµό του Παρέδρου ΝΣΚ, σε κενή
θέση, οµοιόβαθµη µε εκείνη από την οποία είχε παραιτη-
θεί ή απολυθεί, εφόσον: α) είχε τετραετή τουλάχιστον υ-
πηρεσία 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) έ-
χει τα προβλεπόµενα κατά τον χρόνο του αρχικού διορι-
σµού του τυπικά προσόντα διορισµού, πλην της ηλικίας,
δ) δεν έχει κώλυµα διορισµού και ε) ειδικά, στην περί-
πτωση της παραίτησης, η σωµατική ανικανότητα και η α-
δυναµία πλήρους άσκησης των καθηκόντων έχουν πι-
στοποιηθεί, πριν από την παραίτηση, από τη δευτερο-
βάθµια υγειονοµική επιτροπή που προβλέπεται για τους
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

2. Ο αναδιορισµός εκείνου που απολύθηκε ή παραιτή-
θηκε λόγω σωµατικής ανικανότητας γίνεται ύστερα από
τη διαπίστωση της πλήρους αποκατάστασης της σωµατι-
κής του ικανότητας για την άσκηση των καθηκόντων του.
Η διαπίστωση γίνεται από τη δευτεροβάθµια υγειονοµική
επιτροπή που προβλέπεται για τους πολιτικούς διοικητι-
κούς υπαλλήλους, τα µέλη της οποίας ορίζονται µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο λειτουργός του
ΝΣΚ παραπέµπεται στην επιτροπή µέσα σε προθεσµία ε-
νός (1) µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτη-
σης αναδιορισµού.

3. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για
τον αναδιορισµό. Ο αναδιοριζόµενος τοποθετείται στον
βαθµό που κατείχε κατά τον χρόνο της παραίτησης ή α-
πόλυσής 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 άσκη-
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ση έργου ή η παροχή, µε οποιονδήποτε τρόπον, υπηρε-
σίας σε τρίτο µε αµοιβή, καθώς επίσης και η άσκηση ο-
ποιουδήποτε 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 ορι-
ζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 7. Οι παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 882Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για την υ-
ποχρέωση καταβολής ποσοστού από τις αµοιβές των δι-
αιτητών 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 εργα-
σίας ή σε διοικητικά συµβούλια δηµόσιων φορέων, όταν
αυτό προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Ο ορισµός γίνε-
ται 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 συγκρότη-
ση 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, επιτρο-
πές ή οµάδες εργασίας, ο λειτουργός µπορεί να αντικα-
θίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή του
γνώµη του Προέδρου του ΝΣΚ, από συνταξιούχο δικα-
στικό λειτουργό ή συνταξιούχο λειτουργό του ΝΣΚ ή δη-
µόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ Α΄ βαθµού ή αντίστοι-
χης κατηγορίας και βαθµού µε εικοσαετή συνολική υπη-
ρεσία, που ορίζεται από το όργανο που είναι αρµόδιο για
την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή από δικηγόρο µε
δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που υ-
ποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού
συλλόγου.

4. Όπου σε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας προ-
βλέπεται σε Υπουργεία η συγκρότηση επιτροπών ή άλ-
λων συλλογικών οργάνων µε νοµοπαρασκευαστικές αρ-
µοδιότητες, σε αυτές συµµετέχει υποχρεωτικά και λει-
τουργός του ΝΣΚ, µε τον βαθµό τουλάχιστον του Παρέ-
δρου, 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 ειδι-
κές διατάξεις, σε συµβούλια ή επιτροπές ή άλλα συλλο-
γικά όργανα της διοίκησης, προηγούνται των λοιπών υ-
πηρεσιακών παραγόντων που συµµετέχουν σε αυτά, ε-
κτός από τους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και
Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς Υπουρ-
γείων και τους ανώτερους ή αντίστοιχου βαθµού δικα-
στικούς λειτουργούς.

6. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, που ορίζονται ως τακτικά ή
αναπληρωµατικά µέλη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλλη-
λα µε την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους ως λει-
τουργοί του ΝΣΚ.

7. Ειδικές διατάξεις µε βάση τις οποίες προβλέπεται
ή επιτρέπεται η επιλογή λειτουργών του ΝΣΚ σε οποια-
δήποτε 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 δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, δεν έχουν εφαρµογή
στους λειτουργούς του ΝΣΚ.

2. Δεν επιτρέπεται στους λειτουργούς του ΝΣΚ να
παρίστανται ως εκπρόσωποι του Δηµοσίου, των Ανεξάρ-
τητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΑΕΙ σε δίκες στις οποίες µετέ-
χουν, ως διάδικοι ή µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, οι ίδι-
οι, οι σύζυγοί τους, οι συµβίοι τους κατά την έννοια του
άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή συγγενείς εξ αίµα-
τος 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 Πρόε-
δρο 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 α-
σκεί 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 επιφύλα-
ξη τυχόν ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία
τους.

Άρθρο 56
Δωσιδικία

Οι λειτουργοί του ΝΣΚ υπάγονται στην ειδική δωσιδι-
κία της περ. 6 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νοµίας και εφαρµόζονται αναλογικά και γι’ αυτούς τα άρ-
θρα 28 και 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

Άρθρο 57
Νοµική υπεράσπιση λειτουργών του ΝΣΚ

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ δεν εξετάζονται, δεν διώκο-
νται και δεν έχουν αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιου-
δήποτε 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 εκδί-
δεται µετά από αίτησή τους, οι λειτουργοί του ΝΣΚ, σε ε-
νεργό υπηρεσία ή συνταξιούχοι, που εξετάζονται ή διώ-
κονται 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 Συµβου-
λίου του Κράτους. Η εκπροσώπηση από λειτουργό του
ΝΣΚ δεν αποκλείει την εκπροσώπησή τους από πληρε-
ξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγµή.

3. Στην περίπτωση που οι λειτουργοί του ΝΣΚ εκπρο-
σωπούνται στις αναφερόµενες στην παρ. 2 υποθέσεις α-
πό ιδιώτη δικηγόρο και όχι από λειτουργό του ΝΣΚ, µπο-
ρεί, µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, να καταβάλλο-
νται από το ΝΣΚ, τα έξοδα στα οποία αυτοί υποβάλλο-
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νται µέχρι την αµετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υπο-
θέσεων. Στις παραπάνω δίκες, καθώς και σε εκείνες στις
οποίες οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν την ιδιότητα του ε-
νάγοντος και αφορούν στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους ή έχουν ως αφορµή αυτά ή συνδέονται µε την ιδιό-
τητά τους, έχουν εφαρµογή οι εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις περί ατελειών του ΝΣΚ. Σε περίπτωση που δεν γί-
νει δεκτό από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ το αίτηµα για κατα-
βολή των εξόδων κατά τη διάρκεια της δίκης, τα παρα-
πάνω έξοδα καταβάλλονται υποχρεωτικά εκ των υστέ-
ρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί αµετά-
κλητη απόφαση, µε την οποία οι λειτουργοί του ΝΣΚ κη-
ρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή α-
µετάκλητο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου παύει ορι-
στικά την ποινική δίωξη εναντίον τους ή θέτει την υπόθε-
ση στο αρχείο. Για όσους συµµετέχουν στην ποινική δίκη
για υποστήριξη της κατηγορίας απαιτείται να έχει εκδο-
θεί 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 υποθέ-
σεις απαιτείται η έκδοση αµετάκλητης δικαστικής από-
φασης, µε την οποία απορρίπτεται η αγωγή που ασκήθη-
κε εναντίον τους.

4. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισµό
του ΝΣΚ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώ-
σεις. Η καταβολή των παραπάνω δαπανών γίνεται εφό-
σον προσκοµισθούν τα νόµιµα παραστατικά. Το αιτούµε-
νο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του πο-
σού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας,
όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγό-
ρων και των παραρτηµάτων αυτού.

5. Εάν οι λειτουργοί του ΝΣΚ καταδικασθούν αµετά-
κλητα ή γίνει αµετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους
για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ή απορριφθεί αµε-
τάκλητα αγωγή ή η παράσταση για υποστήριξη της κατη-
γορίας που άσκησαν για αδικήµατα και πράξεις ή παρα-
λείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορµής αυτών ή λόγω
της ιδιότητάς τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τις
παραπάνω δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση α-
µετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η παράσταση για υπο-
στήριξη 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 λειτουρ-
γούς των αντίστοιχων βαθµών.

Άρθρο 59
Ατοµικοί φάκελοι - Μητρώο

1. Για κάθε λειτουργό του ΝΣΚ τηρείται από την Κε-
ντρική Υπηρεσία ατοµικός φάκελος, σε ηλεκτρονική ή σε
φυσική µορφή, στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα στοι-
χεία και έγγραφα που αναφέρονται στον διορισµό και
στην προσωπική και υπηρεσιακή του κατάσταση, οι εκθέ-
σεις των επιθεωρητών, οι πειθαρχικές και ποινικές διώ-

ξεις και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά µε αυτές.
Σε κάθε ατοµικό φάκελο περιέχεται και κατάσταση στην
οποία αναγράφονται περιληπτικά η µόνιµη διεύθυνση κα-
τοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, τα προσόντα, τα
στοιχεία του διορισµού, οι µεταβολές της υπηρεσιακής
κατάστασης, οι πειθαρχικές ποινές και κάθε άλλο στοι-
χείο που αφορά στην υπηρεσιακή τους δραστηριότητα.

2. Επιτρέπεται να λαµβάνουν γνώση του φακέλου, ε-
κτός από τον ίδιο τον λειτουργό, ο Υπουργός Οικονοµι-
κών, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και, στο πλαίσιο εξέτασης υ-
πόθεσης που αφορά στον συγκεκριµένο λειτουργό, τα
µέλη του οικείου υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβου-
λίου, οι οριζόµενοι εισηγητές στο Υπηρεσιακό Συµβού-
λιο, οι πειθαρχικοί ανακριτές, οι διενεργούντες Ένορκη
Διοικητική Εξέταση και οι επιθεωρητές. Δεν επιτρέπεται
η ανακοίνωση στοιχείων του φακέλου σε άλλα πρόσω-
πα.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται
και άλλα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους ατοµικούς
φακέλους και στο µητρώο και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρει-
ες για την τήρησή τους.

Άρθρο 60
Μισθός

1. Η αξίωση του λειτουργού του ΝΣΚ για λήψη του µι-
σθού του αρχίζει: α) σε περίπτωση διορισµού ή αναδιορι-
σµού ή επανόδου στα καθήκοντά του από την κατάστα-
ση της διαθεσιµότητας ή της αργίας, από την ηµεροµη-
νία ανάληψης των καθηκόντων του, σύµφωνα µε την οι-
κεία έκθεση εµφάνισης, β) σε περίπτωση προαγωγής
του, από τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Δεν οφείλεται µισθός για το χρονικό διάστηµα, κα-
τά το οποίο ο λειτουργός του ΝΣΚ, µε υπαιτιότητά του,
δεν παρέχει υπηρεσία. 

3. Στην περίπτωση της παρ. 2, πέρα από την τυχόν
πειθαρχική ευθύνη του λειτουργού, ο µισθός περικόπτε-
ται 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 µπο-
ρεί 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 α-
ποφαίνεται αµετάκλητα και, αν κάνει δεκτή την προσφυ-
γή, εξαφανίζει την πράξη περικοπής και η πράξη αυτή α-
φαιρείται από τον ατοµικό φάκελο του λειτουργού και
δεν λαµβάνεται υπόψη για την προαγωγή του, ενώ δια-
τάσσεται 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 ενέρ-
γειας 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 ολο-
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κληρώσει τη σχετική διαδικασία. 
6. Για τη µετακίνηση των λειτουργών του ΝΣΚ προς ε-

κτέλεση υπηρεσίας, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα
και ηµερήσια αποζηµίωση, που εκκαθαρίζονται µε από-
φαση του Προέδρου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις.

7. Η αξίωση καταβολής του µισθού παύει από τη λύση
της δηµόσιας υπηρεσιακής σχέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 61
Δικαστικές διακοπές -  Άδειες

1. Κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών, οι λει-
τουργοί του ΝΣΚ απολαύουν διακοπές, που καθορίζονται
χρονικά µε πράξη της Ολοµέλειας του ΝΣΚ που εκδίδε-
ται µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Ο χρόνος των δια-
κοπών λειτουργού του ΝΣΚ, µπορεί, µε απόφαση του
Προέδρου, να περιορίζεται, διακόπτεται ή µεταβάλλεται,
εάν συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες και, ι-
δίως, όταν παρίσταται ανάγκη επείγοντος χειρισµού ιδι-
αίτερα σοβαρής υπόθεσης που δεν µπορεί, κατά την κρί-
ση του Προέδρου, να αντιµετωπισθεί από τους ήδη υπη-
ρετούντες λειτουργούς του ΝΣΚ ή πρόκειται περί υπόθε-
σης, 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, ε-
φόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και το επιτρέπουν οι
ανάγκες της υπηρεσίας, να του χορηγηθεί άδεια: α) µέ-
χρι 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 ηµε-
ρολογιακό έτος. Δεν χορηγείται η παραπάνω άδεια, ε-
κτός 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 µετα-
κίνηση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα του
θέση. Η έναρξη της παραπάνω άδειας µπορεί, µε απόφα-
ση του Προέδρου του ΝΣΚ, να αναβάλλεται, να διακό-
πτεται ή να ανακαλείται αν συντρέχει εξαιρετική υπηρε-
σιακή 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 δηµοσί-
ου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί στο πλαίσιο αυ-
τής, για παροχή υπηρεσιών µε οποιαδήποτε σχέση. Με

την ίδια διαδικασία, η άδεια αυτή µπορεί να παρατείνε-
ται. 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 φο-
ρά στον βαθµό της οργανικής του θέσης. 

Άρθρο 62
Αναρρωτική άδεια -  Άδεια µητρότητας, ανατροφής τέ-

κνου και άδεια πατρότητας -  Περίθαλψη

1. Στους λειτουργούς του ΝΣΚ που ασθενούν ή έχουν
ανάγκη ανάρρωσης, χορηγείται από τον Πρόεδρο αναρ-
ρωτική άδεια, µε πλήρεις αποδοχές.

2. Για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο χο-
ρήγησης και τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας, καθώς
και για τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς διοικη-
τικούς υπαλλήλους. Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε
επαναλαµβανόµενα αιτήµατα χορήγησης αναρρωτικών
αδειών, η άδεια µπορεί να χορηγείται µόνο µετά από θε-
τική γνωµάτευση Τριµελούς Επιτροπής, η οποία αποφαί-
νεται µετά από µελέτη των στοιχείων του ιατρικού φακέ-
λου του αιτούντος λειτουργού του ΝΣΚ. Η Επιτροπή συ-
γκροτείται κατά περίπτωση, µε απόφαση του Προέδρου
του ΝΣΚ και αποτελείται από ιατρούς δηµόσιου νοσοκο-
µείου, µε βαθµό τουλάχιστον Επιµελητή Α΄, που προτεί-
νονται µε τους αναπληρωµατικούς τους, από τον Διοικη-
τή του νοσοκοµείου.

3. Στις λειτουργούς του ΝΣΚ στις οποίες εφαρµόζο-
νται µέθοδοι ιατρικά υποβοηθούµενης τεκνοποιίας του ν.
3305/2005 (Α΄ 17) χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιµων
ηµερών, µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση ια-
τρού και του διευθυντή της µονάδας της ιατρικά υποβοη-
θούµενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

4. Στις λειτουργούς του ΝΣΚ που κυοφορούν χορη-
γείται 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 λειτουρ-
γούς. 

5. Οι αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς έχουν υποχρέωση, κα-
τά τις κείµενες διατάξεις, να παρέχουν νοσοκοµειακή,
ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη, καθώς και να κατα-
βάλλουν τα έξοδα κηδείας των λειτουργών του ΝΣΚ,
των συζύγων ή συµβίων αυτών κατά την έννοια του άρ-
θρου 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 πραγµατοποί-
ηση µεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήµιο της αλλο-
δαπής, η διάρκεια της οποίας µπορεί να παραταθεί για έ-
να (1) ακόµη έτος, σε περίπτωση συνδροµής σπουδαίου
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λόγου, ιδίως αιτιολογηµένης ανάγκης συµπλήρωσης του
εκπαιδευτικού προγράµµατος. Σε κάθε λειτουργό δύνα-
ται να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, µόνο µία φορά κα-
τά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο ΝΣΚ. Εκπαιδευτική
άδεια δεν χορηγείται µετά τη συµπλήρωση του τεσσαρα-
κοστού πέµπτου (45ου) έτους της ηλικίας. Ο περιορι-
σµός της ηλικίας δεν ισχύει για εκείνους που λαµβάνουν
υποτροφία από εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυµα της
αλλοδαπής.

2. Ο αριθµός των χορηγούµενων εκπαιδευτικών αδει-
ών ανά έτος, δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις (3). Εντός
δέκα (10) ηµερών από τον ορισµό του αριθµού των εκ-
παιδευτικών 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 α-
ποδεικνύει ότι έχει γίνει δεκτός σε αναγνωρισµένο µε-
ταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών.

4. Ο λειτουργός στον οποίο χορηγήθηκε εκπαιδευτι-
κή άδεια οφείλει να αναφέρει µε δήλωσή του, στη Γραµ-
µατεία του ΝΣΚ, την ηµεροµηνία εγκατάστασής του στην
αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσής του, καθώς και
τη διεύθυνση της διαµονής του. Οφείλει, επίσης, στο τέ-
λος 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 εκπαιδευτι-
κή άδεια παρέχονται οι αποδοχές της οργανικής του θέ-
σης και επιπλέον ποσό ίσο µε τον βασικό του µισθό, κα-
θώς 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 Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου: 

α) αν ο λειτουργός δεν υποβάλλει έγκαιρα την έκθε-
ση της παρ. 4, 

β) αν ο λειτουργός δεν παρουσιάζει την αναµενόµενη
επίδοση, 

γ) αν το επιβάλλουν ανυπέρβλητες υπηρεσιακές ανά-
γκες και 

δ) αν ο λειτουργός υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτω-
µα. 

Η ανακλητική απόφαση εκδίδεται µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋπο-
θέσεων της ανάκλησης. Σε περίπτωση ανάκλησης της
χορηγηθείσας άδειας για κάποιον από τους παραπάνω υ-
πό 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 Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

7. Ο Υπουργός Οικονοµικών ή ο Πρόεδρος του ΝΣΚ
µπορούν να αναθέτουν σε λειτουργό που έχει λάβει εκ-
παιδευτική άδεια τη µελέτη ή την έρευνα ζητηµάτων που
αφορούν στη σχετική µε αρµοδιότητες του Υπουργείου
Οικονοµικών ή του ΝΣΚ νοµοθεσία, ή άλλων ειδικών θε-
µάτων.

8. Ο λειτουργός του ΝΣΚ που έλαβε εκπαιδευτική ά-
δεια είναι υποχρεωµένος µετά την επιστροφή του να υ-
πηρετήσει για χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της αδεί-
ας του. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυ-
τής, οφείλει να επιστρέψει εντός τριµήνου έντοκα στο
Δηµόσιο τις επιπλέον αποδοχές που έλαβε κατά τον
χρόνο της άδειας, καθώς και τα έξοδα µετάβασης και ε-
πιστροφής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 

9. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της εκ-
παιδευτικής 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 εκ-
δίδεται, µετά από πρόσκληση λειτουργών του ΝΣΚ για
εκδήλωση ενδιαφέροντος και σύµφωνη γνώµη του Υπη-
ρεσιακού Συµβουλίου, µπορεί να αποστέλλονται στην
αλλοδαπή λειτουργοί του ΝΣΚ για συµµετοχή σε συνέ-
δρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεµιναρίων σε ε-
ξειδικευµένα θέµατα. Στην περίπτωση αυτή, η απουσία
του λειτουργού από τα καθήκοντά του, δεν δύναται να υ-
περβαίνει τον ένα (1) µήνα ανά έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 64
Μονιµοποίηση Δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων

1. Οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι µονιµοποιού-
νται και προάγονται στον βαθµό του Δικαστικού Πληρε-
ξούσιου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά
από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου. Η γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου προκαλείται µε ερώτηµα του Υπουργού, µε-
τά τη συµπλήρωση διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. Δεν
υπολογίζεται το διάστηµα κατά το οποίο ο/η δόκιµος/η έ-
λαβε εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης,
λοχείας ή ανατροφής τέκνου. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ορί-
ζει Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως εισηγητή, ο οποί-
ος υποβάλλει εισήγηση στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, ό-
που λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθεώρησης, η έγ-
γραφη γνώµη του Προϊσταµένου των δοκίµων, το ήθος,
η επιστηµονική κατάρτιση, η φιλοπονία που επέδειξαν,
καθώς και η ικανότητα και καταλληλότητά τους να αντα-
ποκριθούν µε επάρκεια στα καθήκοντα και στις υποχρε-
ώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ. 

2. Αν το Συµβούλιο κρίνει ότι ο δόκιµος δεν πρέπει να
µονιµοποιηθεί σε Δικαστικό Πληρεξούσιο, λόγω υπηρε-
σιακής ανεπάρκειας ή έλλειψης ήθους, γνωµοδοτεί αι-
τιολογηµένα για την απόλυσή του από την υπηρεσία, για
την οποία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών. 
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3. Εφόσον κριθούν ικανοί για την προαγωγή και µονι-
µοποίησή τους, οι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι κα-
τατάσσονται 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 συµπλήρω-
ση της παράτασης και εφόσον κριθούν ικανοί για προα-
γωγή και µονιµοποίηση, κατατάσσονται αναδροµικά σύµ-
φωνα µε τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισµό.

4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, µε ειδικά αιτιο-
λογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τη δοκιµαστική υ-
πηρεσία Δοκίµου Δικαστικού Πληρεξουσίου, µέχρι και έ-
να (1) έτος, αν κρίνει ότι δεν είναι ικανός να προαχθεί σε
Δικαστικό Πληρεξούσιο. Μετά την πάροδο του πρόσθε-
του χρονικού διαστήµατος, τηρείται η διαδικασία του
δεύτερου έως και τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 και το Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο αποφασίζει, είτε για τη µονιµοποί-
ηση και προαγωγή του, είτε για την απόλυσή του για την
οποία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Σε περίπτωση µονιµοποίησης κατά την παρούσα, η προα-
γωγή δεν έχει αναδροµική ισχύ και η κατάταξη γίνεται
µετά τον τελευταίο Δικαστικό Πληρεξούσιο στην επετη-
ρίδα. Εφόσον µετά το πρόσθετο χρονικό διάστηµα κρί-
νονται περισσότεροι Δόκιµοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι,
αυτοί κατατάσσονται µετά τον τελευταίο Δικαστικό Πλη-
ρεξούσιο της επετηρίδας χωρίς να µεταβάλλεται η µετα-
ξύ τους κατάταξη, όπως αυτή διαµορφώθηκε από τη σει-
ρά επιτυχίας τους στον διαγωνισµό. 

Άρθρο 65
Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ    

1. Για την προαγωγή λειτουργού του ΝΣΚ σε ανώτερο
βαθµό απαιτούνται: α) η ύπαρξη κενής θέσης στον ανώ-
τερο βαθµό, εφόσον οι θέσεις είναι οργανικά διακεκριµέ-
νες, β) η συµπλήρωση του νόµιµου χρόνου παραµονής
στον κατεχόµενο βαθµό. Στον χρόνο αυτόν δεν υπολογί-
ζεται 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 απαι-
τούνται 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 Σύµβου-
λος, που έχει τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθµό του Νο-
µικού Συµβούλου.

3. Σε Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, προάγεται Πά-
ρεδρος 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 Παρέ-
δρου σε υπηρεσιακή µονάδα της Αθήνας ή του Πειραιά
για τουλάχιστον δυο (2) έτη πριν την ηµεροµηνία υποβο-
λής του σχετικού ερωτήµατος και δύο (2) τουλάχιστον έ-
τη στην επαρχία, σε οποιονδήποτε βαθµό. 

4. Σε Πάρεδρο του ΝΣΚ, προάγεται Δικαστικός Πλη-
ρεξούσιος Α΄, που έχει πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπη-
ρεσίας στον βαθµό του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α΄. 

5. Σε Δικαστικό Πληρεξούσιο Α΄, προάγεται Δικαστι-
κός Πληρεξούσιος που έχει επτά (7) έτη συνολικής υπη-
ρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του
Δοκίµου Δικαστικού Πληρεξούσιου.

6. Η προαγωγή στις θέσεις του Προέδρου και των Α-
ντιπροέδρων πραγµατοποιείται µε προεδρικό διάταγµα,
το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου, το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, επιλέγει τους προακτέους, µεταξύ ε-
κείνων που έχουν τα νόµιµα προσόντα. 

7. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ, µέχρι και
τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, πραγ-
µατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύ-
στερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. Η γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβου-
λίου 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 προ-
θεσµίας, εκτός αν η προαγωγή συντελεστεί νωρίτερα.

8. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθµό
του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους γίνεται κατ` από-
λυτη εκλογή. Κρίνονται ως κατ’ απόλυτη εκλογή προα-
κτέοι, µεταξύ εκείνων, που έχουν τα τυπικά προσόντα,
τα µέλη που συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθµό τα προ-
σόντα: 

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 εισηγή-
σεων και των δικογράφων, 

ε) επιµέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτι-
κής υπηρεσιακής απόδοσης, 

στ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και
εκκρεµοτήτων και ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρ-
µογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα. 

Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και σύ-
γκριση µεταξύ τους, συνεκτιµώµενης της εξοικείωσης
και της ευχέρειας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών, επιλέγονται οι λειτουργοί που προάγο-
νται για την κάλυψη των κενών θέσεων των Νοµικών
Συµβούλων του Κράτους.

9. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθµό
του Παρέδρου γίνεται κατ` εκλογή µεταξύ όσων συγκε-
ντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα µε βά-
ση: 

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 εισηγή-
σεων και των δικογράφων, 

ε) την επιµέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική
υπηρεσιακή απόδοση, 

στ) την ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και
εκκρεµοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρµο-
γής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα Για την προ-
αγωγή συνεκτιµάται η πολύ καλή εξοικείωση και ευχέ-
ρεια των υποψηφίων στη χρήση τεχνολογιών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
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10. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθµό
του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α΄, γίνεται κατ’ εκλογή
µεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστι-
κά 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 εισηγή-
σεων και των δικογράφων, 

ε) την επιµέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική
υπηρεσιακή απόδοση, 

στ) την ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και
εκκρεµοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρµο-
γής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα. 

Είναι δυνατή η προαγωγή στον παραπάνω βαθµό και
όταν ο κρινόµενος αξιολογείται σε ένα µόνο από τα πα-
ραπάνω κριτήρια από (β) έως (στ), µε βαθµό καλό. Για
την προαγωγή συνεκτιµάται η πολύ καλή εξοικείωση και
ευχέρεια των υποψηφίων στη χρήση τεχνολογιών πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

11. Για την εκτίµηση των ουσιαστικών προσόντων
των κρινόµενων, λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθε-
ώρησης, 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) πειθαρ-
χικές 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 α-
σκούν τα καθήκοντα της θέσης και του προηγούµενου
βαθµού τους.

Άρθρο 66
Αποχή από προαγωγή

Εφόσον εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη κατά του κρινόµε-
νου για προαγωγή Δόκιµου Δικαστικού Πληρεξουσίου,
Δικαστικού Πληρεξουσίου, Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄
και Παρέδρου ΝΣΚ και µέχρι την έκδοση τελεσίδικης α-
πόφασης για τη δίωξη αυτή, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
απέχει από την κρίση. Αν ο διωκόµενος απαλλαγεί τελε-
σίδικα, το Συµβούλιο, εφόσον τον κρίνει προακτέο, τον
προάγει αναδροµικά και τον αποκαθιστά στη σειρά αρ-
χαιότητάς του. Αν δεν υπάρχει κενή θέση στον βαθµό
που προάγεται, παραµένει υπεράριθµος και καταλαµβά-
νει την πρώτη θέση του βαθµού αυτού που θα κενωθεί.     

Άρθρο 67
Προσφυγή για παράλειψη από προαγωγή

1. Το πρακτικό γνωµοδότησης του Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου για µη προαγωγή Δόκιµου Δικαστικού Πληρε-
ξουσίου ή Δικαστικού Πληρεξούσιου ή Δικαστικού Πλη-
ρεξουσίου Α΄ ή Παρέδρου στον επόµενο βαθµό κοινο-
ποιείται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος µπορεί να κατα-
θέσει προσφυγή στην Πλήρη Ολοµέλεια, µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες. Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη
Γραµµατεία του ΝΣΚ, η δε προθεσµία άσκησής της, κα-
θώς και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την ολοκλήρωση

της διοικητικής διαδικασίας και την έκδοση της απόφα-
σης 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 Συµβου-
λίου, που εξέδωσε τη γνωµοδότηση που προσβλήθηκε,
καθώς και όσοι άσκησαν καθήκοντα επιθεωρητών ή προϊ-
σταµένου του προσφεύγοντος, δεν κωλύονται να συµ-
µετάσχουν, για τον λόγο αυτό, στην Ολοµέλεια.

4. Εφόσον γίνει δεκτή η προσφυγή, η Πλήρης Ολοµέ-
λεια ακυρώνει ή µεταρρυθµίζει το πρακτικό γνωµοδότη-
σης του Υπηρεσιακού Συµβούλιου και ακολουθείται η πε-
ραιτέρω διοικητική διαδικασία.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άρθρο 68
Τοποθετήσεις -  Μεταθέσεις -  Μετακινήσεις

1. Οι τοποθετήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ που διο-
ρίζονται ή προάγονται διενεργούνται µε απόφαση του
Προέδρου.

2. Οι µετακινήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ από µία
υπηρεσιακή µονάδα του ΝΣΚ σε άλλη, εντός της Περιφέ-
ρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης, διενεργούνται µε απόφαση του Προέδρου του
ΝΣΚ. 

3. Οι µεταθέσεις των λειτουργών του ΝΣΚ, διενερ-
γούνται µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ µετατίθενται:
α) Με αίτησή τους και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρε-
σιακές ανάγκες, β) χωρίς αίτησή τους, εφόσον συντρέ-
χουν υπηρεσιακές ανάγκες και γ) όταν από την συµπερι-
φορά του λειτουργού του ΝΣΚ ή τον τρόπον εκτέλεσης
των καθηκόντων του, προκαλούνται προβλήµατα που δυ-
σχεραίνουν την οµαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

4. Μετάθεση λειτουργού, χωρίς αίτησή του, γίνεται
µόνο µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του οικείου Υπη-
ρεσιακού Συµβουλίου κατά της οποίας ασκείται αίτηση
ανάκλησης ενώπιον της Ολοµέλειας του ΝΣΚ, για σπου-
δαίο λόγο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη
Γραµµατεία του ΝΣΚ µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
τηλεφωνική ή µέσω της προσωπικής υπηρεσιακής ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης ειδοποίηση του µετατιθέµενου,
στην οποία προβαίνει ο Γραµµατέας του ΝΣΚ. Αν η µετά-
θεση 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 υπη-
ρεσιακές ανάγκες, η αρχαιότητα, µε προτίµηση µετάθε-
σης του νεότερου έναντι του αρχαιότερου, ο συνολικός
χρόνος υπηρεσίας σε περιφερειακή µονάδα, η τυχόν αί-
τηση προτίµησης ή αίτηση αµοιβαίας µετάθεσης και η α-
τοµική και οικογενειακή κατάσταση του λειτουργού.

6. Για τις τακτικές µεταθέσεις, που υλοποιούνται
στην έναρξη του δικαστικού έτους, οι λειτουργοί καλού-
νται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία ΝΣΚ,
µέχρι τις 15 Μαρτίου, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
µετάθεσης. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, ανακοινώνονται
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στους λειτουργούς του ΝΣΚ τα πιθανά προς κάλυψη κε-
νά σε υπηρεσιακές µονάδες εκτός Αθηνών και Πειραιά
και µέχρι τις 15 Απριλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις µετά-
θεσης. Για τις έκτακτες µεταθέσεις, ανακοινώνεται σε ό-
λους 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., Ανε-
ξάρτητης Αρχής ή ΟΤΑ, σύζυγος ή συµβίος/α κατά την
έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), λειτουρ-
γού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µετατίθεται
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από
αίτησή του στην περιφέρεια του Γραφείου όπου υπηρε-
τεί 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 λειτουρ-
γού του ΝΣΚ για αντιµετώπιση υπηρεσιακής ανάγκης µέ-
χρι 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 σχε-
τική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικείου Υ-
πουργείου, 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 από-
φαση του Προέδρου, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου για την αντιµετώπιση σοβαρής και επείγου-
σας υπηρεσιακής ανάγκης. Η διάρκεια της απόσπασης
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις, µπορεί η απόσπαση να παραταθεί για
άλλους έξι (6) µήνες.

2. Κατά της απόφασης απόσπασης, ο ενδιαφερόµε-
νος 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 επιτρέπε-
ται πριν περάσουν τρία (3) χρόνια από την πρώτη, ανε-
ξάρτητα από τον βαθµό που είχε όταν αποσπάστηκε.

4. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της απόσπασης, ο
λειτουργός του ΝΣΚ επανέρχεται αυτοδίκαια και υπο-
χρεωτικά στη θέση του.

5. Λειτουργοί του ΝΣΚ, µε βαθµό τουλάχιστον Δικα-
στικού Πληρεξουσίου Α΄, µπορούν να αποσπώνται σε Υ-
πουργείο για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περί-
πτωση 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 πα-
ραταθεί 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 από-
σπαση λειτουργών του ΝΣΚ, µε βαθµό τουλάχιστον Δι-
καστικού Πληρεξουσίου Α΄ για την ανάληψη καθηκό-
ντων στις Μόνιµες Ελληνικές Αντιπροσωπείες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης ή σε
όργανα, οργανισµούς, µονάδες και επιτροπές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και οποι-
ουδήποτε άλλου διεθνούς οργάνου ή οργανισµού. Ο
χρόνος της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαίνει την
τριετία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπα-
σης µπορεί να παραταθεί για µία ακόµη διετία. Σε κάθε
περίπτωση, η απόσπαση σύµφωνα µε την παρούσα πα-
ράγραφο 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 λή-
ξη 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 επη-
ρεάζει δυσµενώς την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη
των λειτουργών.

Άρθρο 71
Εµφάνιση

1. Λειτουργοί του ΝΣΚ που τοποθετούνται, µετατίθε-
νται, αποσπώνται ή επανέρχονται στην Υπηρεσία, οφεί-
λουν 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 δι-
καίωµα να συντέµνει την προθεσµία αυτή στις πέντε (5)
ηµέρες. Για την εµφάνιση συντάσσεται έκθεση από το
Γραφείο όπου παρουσιάζεται ο λειτουργός του ΝΣΚ, α-
ντίγραφο 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, στε-
ρείται τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ηµέρες απου-
σίας 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 τουλάχι-
στον πραγµατική δηµόσια υπηρεσία τίθεται, αυτεπάγ-
γελτα ή µε αίτησή του, σε διαθεσιµότητα λόγω ασθένει-
ας, όταν αυτή παρατείνεται πέρα από τον µέγιστο χρόνο
αναρρωτικής άδειας που ισχύει για τους διοικητικούς υ-
παλλήλους, εφόσον κρίνεται από την αρµόδια υγειονο-
µική 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) έ-
τη.

2. Η θέση σε διαθεσιµότητα και η επάνοδος στην υ-
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πηρεσία γίνονται µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ
που εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του οικείου Υπη-
ρεσιακού Συµβουλίου.

3. Κατά το τελευταίο δίµηνο, πριν από τη λήξη του α-
νώτατου ορίου διαθεσιµότητας, η αρµόδια κατά τις δια-
τάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα Επιτροπή υποχρεούται,
ύστερα από ερώτηµα του Προέδρου του ΝΣΚ, να γνωµο-
δοτήσει για την ικανότητα του λειτουργού του ΝΣΚ να ε-
πανέλθει 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 ε-
ξέταση στην αρµόδια υγειονοµική Επιτροπή, ύστερα από
αίτησή του ή αυτεπάγγελτα και πριν από τον χρόνο λή-
ξης της διαθεσιµότητας. Στην περίπτωση αυτή, αν η Επι-
τροπή γνωµατεύσει αρνητικά σχετικά µε την ικανότητα
του λειτουργού του ΝΣΚ να επανέλθει αµέσως στα κα-
θήκοντά του, αυτός απολύεται υποχρεωτικά µε τη λήξη
του χρόνου της διαθεσιµότητας.

5. Στον λειτουργό του ΝΣΚ που τέθηκε σε διαθεσιµό-
τητα λόγω νόσου, καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4)
του συνόλου των αποδοχών του. Ο χρόνος διαθεσιµότη-
τας δεν λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη. 

Άρθρο 73
Αργία

1. Λειτουργός του ΝΣΚ που στερήθηκε την προσωπι-
κή του ελευθερία µε ένταλµα προσωρινής κράτησης, µε
βούλευµα ή µε δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύ-
θηκε 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 προσω-
ρινή αργία, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που
εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, µέχρι και τον βαθµό του Νοµικού Συµβού-
λου του Κράτους ή του Πειθαρχικού Συµβουλίου για βαθ-
µό ανώτερο του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, αν
εκκρεµεί εναντίον του ποινική δίωξη για έγκληµα που
µπορεί να επισύρει την οριστική παύση ή πειθαρχική δίω-
ξη 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 από-
φασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

4. Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης για τη λήξη της
αργίας, αν εκδοθεί αµετάκλητη απαλλακτική δικαστική
απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή τελε-
σίδικη πειθαρχική απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
ευρισκόµενος σε αργία επανέρχεται αυτοδίκαια. Επίσης
επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία, αν καταδικάστη-
κε αµετάκλητα για έγκληµα ή τιµωρήθηκε τελεσίδικα για
πειθαρχικό παράπτωµα που δεν συνεπάγονται την ορι-
στική παύση από την υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές
εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών.

5. Στον λειτουργό που τελεί σε κατάσταση αργίας κα-
ταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του και ο χρόνος αρ-

γίας δεν λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική του εξέ-
λιξη. 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 α-
πόφαση του ίδιου Συµβουλίου, αν καταδικαστεί για έ-
γκληµα ή τιµωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωµα που δεν
συνεπάγεται την οριστική παύση. Σε περίπτωση που επι-
βληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι
αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστηµα
της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθεί-
σες.

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 Κρά-
τους, ως Προϊστάµενο µε αναπληρωτή του οµοιόβαθµο
λειτουργό του ΝΣΚ και από τρεις (3) Νοµικούς Συµβού-
λους 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 Τµή-
µατα και στην Ολοµέλεια του ΝΣΚ.

2. Αποστολή του Γραφείου Επιθεώρησης είναι η διε-
νέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των λει-
τουργών και η αξιολόγηση των υπηρεσιακών µονάδων
του ΝΣΚ, µε σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθµης και απο-
τελεσµατικής λειτουργίας αυτού.

3. Το Γραφείο Επιθεώρησης: 
α) ελέγχει την υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτι-

κών 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 σο-
βαρότητα των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που
χειρίζεται το ΝΣΚ, 

δ) διενεργεί, µετά από σχετική απόφαση του Προέ-
δρου του ΝΣΚ και για το επιθεωρούµενο διάστηµα που ο-
ρίζεται από αυτήν, επιθεώρηση των Παρέδρων, των Δικα-
στικών Πληρεξουσίων Α΄, των Δικαστικών Πληρεξου-
σίων 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 κα-
θηκόντων τους, 
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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 α-
ριθµό των λειτουργών του ΝΣΚ που έχουν επιθεωρηθεί, 

δ) συντάσσει από κοινού µε τους Επιθεωρητές και υ-
ποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ τον Ιανουάριο κάθε έ-
τους, αναλυτική έκθεση για την ποιοτική και ποσοτική α-
ξιολόγηση του έργου όσων υπηρεσιακών µονάδων του
ΝΣΚ ελέγχθηκαν, µαζί µε προτάσεις για τη βελτίωση της
οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι οποίες ενσωµατώ-
νονται στην Ετήσια Έκθεση του άρθρου 120, 

ε) διενεργεί την επιθεώρηση των Παρέδρων του ΝΣΚ
που του ανατίθεται µε την αναφερόµενη στην περ. δ΄
της παρ. 3 του άρθρου 74, απόφαση του Προέδρου του
ΝΣΚ, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 78, 

στ) εκδίδει τις αναγκαίες εντολές επιθεώρησης για
τους Επιθεωρητές και κατανέµει ισοµερώς τους Παρέ-
δρους 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, ε-
φόσον 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 υπηρεσια-
κές 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 ανα-
γκαίο από τον ίδιο ή από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, 

θ) εκδίδει εντολές ελέγχου των φακέλων που χειρί-
ζονται οι εξωτερικοί συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, µε-
τά από απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, 

ι) θεωρεί τις Εκθέσεις Επιθεώρησης, τις υποβάλλει
στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και επιµελείται για την κοινοποί-
ησή τους, 

ια) συντάσσει ειδική έκθεση σε περίπτωση που κατά
την επιθεώρηση διαπιστωθεί υπηρεσιακή ανεπάρκεια του
λειτουργού του ΝΣΚ, την οποία υποβάλλει στον Πρόε-
δρο του ΝΣΚ, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία της ο-
ριστικής 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 επιθεωρούµε-
νου, 

γ) αξιολογούν, µε την επιφύλαξη της περ. η΄ του άρ-
θρου 75, όλες τις υπηρεσιακές µονάδες του ΝΣΚ, πλην
της Κεντρικής του Υπηρεσίας και

δ) ελέγχουν τους φακέλους που χειρίζονται οι εξω-
τερικοί συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, ύστερα από έγ-
γραφη εντολή του Προϊσταµένου του Γραφείου Επιθεώ-
ρησης.

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 καθορισµέ-
νο χρονικό διάστηµα, η ενηµερότητα της υπηρεσιακής
µονάδας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ορθολογι-
κή 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 υποστήρι-
ξη του Γραφείου.

2. Οι Προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων, αφού
ενηµερωθούν έγκαιρα από το Γραφείο Επιθεώρησης για
τον χρόνο διεξαγωγής της αξιολόγησης, συγκεντρώ-
νουν και παρέχουν στους Επιθεωρητές όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία για την αξιολόγηση. Κατά την αξιολόγηση
των υπηρεσιακών µονάδων, λαµβάνεται υποχρεωτικά υ-
πόψη η γνώµη των µελών του ΝΣΚ που υπηρετούν σε
αυτές, η οποία διατυπώνεται µε προσωπική και κατ’ ιδίαν
επικοινωνία καθενός από αυτά, µε το µέλος του Γραφεί-
ου Επιθεώρησης το οποίο διενεργεί την επιθεώρηση. 

3. Για τη λειτουργία της αξιολογούµενης υπηρεσια-
κής µονάδας, συντάσσεται από το Γραφείο Επιθεώρησης
έκθεση στην οποία περιλαµβάνονται οι απόψεις των υ-
πηρετούντων λειτουργών, η αξιολόγησή τους και προτά-
σεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της.

4. Η αξιολόγηση των υπηρεσιακών µονάδων που ε-
δρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής διενεργείται από τον
Προϊστάµενο του Γραφείου Επιθεώρησης και δυο (2)
τουλάχιστον Επιθεωρητές, όταν σε αυτές προΐσταται Α-
ντιπρόεδρος του ΝΣΚ, ενώ η αξιολόγηση των λοιπών υ-
πηρεσιακών µονάδων διενεργείται από δύο (2) Επιθεω-
ρητές.       

Άρθρο 78
Επιθεώρηση λειτουργών ΝΣΚ

1. Η επιθεώρηση των Δοκίµων Δικαστικών Πληρεξου-
σίων, 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 Πληρε-
ξούσιοι, γ) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α΄. Η ειδικότερη, ι-
σοµερής 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) Παρέ-
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δρων στην επετηρίδα διενεργείται από τον Προϊστάµενο
του Γραφείου Επιθεώρησης. Στα λοιπά µέλη του Γραφεί-
ου, κατανέµεται µε πράξη του Προϊσταµένου, ίσος αριθ-
µός των λοιπών Παρέδρων για επιθεώρηση.

3. Δεν επιτρέπεται η επιθεώρηση λειτουργού του
ΝΣΚ που είναι σύζυγος ή συµβίος ή συµβία κατά την έν-
νοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (A΄ 181) ή συγγενής
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραµµή απεριόρι-
στα και πλάγια έως και τον τέταρτο βαθµό ή έχει ιδιαίτε-
ρο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τον Επιθε-
ωρητή. Στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάµενος του Γρα-
φείου Επιθεώρησης αναθέτει την επιθεώρηση του λει-
τουργού αυτού σε άλλον Επιθεωρητή, τηρουµένου του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 ή στην περίπτωση που η
απαγόρευση αφορά στον Προϊστάµενο του Γραφείου Ε-
πιθεώρησης, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ αναθέτει την επιθεώ-
ρηση στον αναπληρωτή Προϊστάµενο του Γραφείου. Σε
κάθε περίπτωση, εφαρµόζεται το άρθρο 7 του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α΄ 45)].

4. Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής ήταν και προϊ-
στάµενος του επιθεωρούµενου λειτουργού ΝΣΚ κατά το
επιθεωρούµενο διάστηµα, ο Προϊστάµενος του Γραφεί-
ου Επιθεώρησης αναθέτει την επιθεώρηση του λειτουρ-
γού αυτού σε άλλον Επιθεωρητή και εάν ο επιθεωρούµε-
νος 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) εξετά-
ζουν την υπηρεσιακή απόδοση των λειτουργών που επι-
θεωρούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια και την κλίµακα α-
ξιολόγησης 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 επι-
κοινωνία µε αυτόν, η οποία µπορεί να γίνεται και µε τη
χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφορικής, έ-
χουν συνεχή και ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
αρχείο υποθέσεων, καθώς και στο Ολοκληρωµένο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα του ΝΣΚ (ΟΠΣ), προκειµένου να λά-
βουν κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά µε τον χειρι-
σµό υποθέσεων από τον επιθεωρούµενο και µπορούν να
απευθύνονται στη Διοίκηση και στα Δικαστήρια της περι-
φέρειας του Γραφείου, στο οποίο υπηρετεί ο επιθεωρού-
µενος, προκειµένου να σχηµατίσουν ακριβή εικόνα και
γνώση για τη συνεργασία του επιθεωρούµενου µε τη Δι-
οίκηση και την παράστασή του στα ακροατήρια των Δικα-
στηρίων, γ) οι Επιθεωρητές ζητούν και λαµβάνουν υπο-
χρεωτικά 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 Παρέ-
δρων του ΝΣΚ λαµβάνουν υπόψη τους και την έγγραφη
γνώµη του Προέδρου του Τµήµατος, στο οποίο µετέχουν
οι επιθεωρούµενοι, µπορούν δε να ζητούν και την έγγρα-
φη 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 συ-
νολικός αριθµός τους), οι ενέργειές του, το τυχόν απο-
τέλεσµα του χειρισµού αυτών (έκδοση απόφασης ή γνω-
µοδότησης), καθώς και οι εκκρεµείς προς ενέργεια υπο-
θέσεις του. Στην κατάσταση αυτή, οι λειτουργοί επιση-
µαίνουν τις υποθέσεις, στις οποίες, κατά την κρίση τους,
επεξεργάστηκαν πρωτότυπα νοµικά ζητήµατα κατά το ε-
πιθεωρούµενο χρονικό διάστηµα ή αντιµετώπισαν ιδιαί-
τερα δυσχερή νοµικά θέµατα. Οι Πάρεδροι ΝΣΚ κάνουν
ειδική αναφορά, εκτός από τις υποθέσεις που χειρίστη-
καν στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στις εκκρεµείς ε-
νώπιον 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 ε-
ρωτήµατα που εισήγαγαν στο αρµόδιο τµήµα και των
γνωµοδοτήσεων που εκδόθηκαν για αυτά.

Άρθρο 79
Εκθέσεις Επιθεώρησης

1. Οι λειτουργοί του Γραφείου Επιθεώρησης, συντάσ-
σουν Έκθεση Επιθεώρησης για την αξιολόγηση κάθε επι-
θεωρούµενου. 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 κοινω-
νική παράσταση, β) το σθένος και η υπηρεσιακή συµπερι-
φορά, 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 κα-
τάρτιση, όπως ιδίως γνώση και ορθή χρήση της νοµοθε-
σίας, πρόσφατης και προσήκουσας νοµολογίας και θεω-
ρίας κατά τον χειρισµό των υποθέσεων, η συστηµατική
χρέωση ειδικών και πολύπλοκων υποθέσεων, η συµµετο-
χή σε οµάδες εργασίας, επιστηµονική/συγγραφική δρα-
στηριότητα, η συµµετοχή σε σεµινάρια, ηµερίδες, διαλέ-
ξεις, δ) οι νοµικές δεξιότητες όπως ιδίως η κρίση, η αντί-
ληψη, η ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, η ι-
κανότητα 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 υ-
ποθέσεων, η µη άσκηση απαράδεκτων ή καταχρηστικών
ένδικων µέσων, στ) η ικανότητα διαχείρισης φόρτου υ-
ποθέσεων και εκκρεµοτήτων, η ικανότητα ανταπόκρισης
και προσαρµογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκο-
ντα, η χρήση και εξοικείωση µε τεχνολογίες πληροφορι-
κής και επικοινωνιών, όπως, ιδίως, ο χειρισµός ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή, µε έµφαση στην επεξεργασία κειµέ-
νων, στη λειτουργία σε περιβάλλον ΟΠΣ, στη διαχείριση
υπολογιστικών φύλλων, στη χρήση υπηρεσιών διαλει-
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τουργικότητας και διαδικτύου. Στις Εκθέσεις Επιθεώρη-
σης των προς προαγωγή Δικαστικών Πληρεξουσίων Α΄
και Παρέδρων του ΝΣΚ µπορεί να διαλαµβάνεται και κρί-
ση του Επιθεωρητή για την ικανότητα του επιθεωρούµε-
νου να ασκήσει τα καθήκοντα του επόµενου βαθµού. 

3. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιθεωρού-
µενων, ως προς τα κριτήρια της παρ. 2, τα µέλη του Γρα-
φείου Επιθεώρησης οφείλουν να χρησιµοποιούν την ε-
ξής κλίµακα: α) εξαίρετη, β) πολύ καλή, γ) καλή, δ) µέ-
τρια, 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 Επι-
θεώρησης, καθιερώνεται για τις Εκθέσεις Επιθεώρησης
των λειτουργών του ΝΣΚ ενιαίο σχέδιο, στο οποίο περι-
λαµβάνονται 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 Ε-
πιθεώρησης για τη µονιµοποίηση των Δόκιµων Δικαστι-
κών Πληρεξουσίων, περιορίζονται στην κρίση της ικανό-
τητας και καταλληλότητας αυτών για την άσκηση των
καθηκόντων και των υποχρεώσεων του λειτουργού του
ΝΣΚ, µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) ήθος, β) επιστη-
µονική κατάρτιση, γ) επιµέλεια και εργατικότητα.

6. Για την επιθεώρηση των Δικαστικών Πληρεξουσίων
και Δικαστικών Πληρεξουσίων Α΄, οι οποίοι κατά το διά-
στηµα για το οποίο κρίνονται, υπηρετούσαν στην Κεντρι-
κή Υπηρεσία του ΝΣΚ εφαρµόζονται όσα ισχύουν και για
την επιθεώρηση των οµοιόβαθµών τους, πλην όµως, ε-
ξαιτίας των ειδικών συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί
υπηρετούν, για την αξιολόγησή τους λαµβάνεται υπο-
χρεωτικά υπόψη: α) η φύση της παρεχόµενης από τον ε-
πιθεωρούµενο υπηρεσίας, β) η εργασία τους, ιδίως αυτή
που αποτυπώνεται γραπτά, γ) η ειδικά αιτιολογηµένη έγ-
γραφη γνώµη για τον επιθεωρούµενο, που συνυπογρά-
φεται από τον Προϊστάµενο του Σχηµατισµού στον ο-
ποίο υπηρετούσαν και τον αρµόδιο Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ. Τα πα-
ραπάνω 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 ΕΟ-
ΠΥΥ. Την ειδικά αιτιολογηµένη έγγραφη γνώµη, υπογρά-
φει στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάµενος του ΓΝΣ στον
ΕΦΚΑ ή στον ΕΟΠΥΥ.

7. Οι Πάρεδροι του ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεω-
ρούµενο χρονικό διάστηµα, υπηρετούσαν µε αποκλειστι-
κά καθήκοντα σε υπηρεσιακές µονάδες της Κεντρικής Υ-
πηρεσίας του ΝΣΚ, καθώς και οι Πάρεδροι και ο Γραµµα-
τέας 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 αιτιολογη-
µένη γνώµη, στην οποία περιγράφεται η φύση και αξιο-
λογείται η εργασία που ο λειτουργός του ΝΣΚ προσέφε-
ρε. Η γνώµη υπογράφεται, για τους µεν Παρέδρους του
ΝΣΚ που υπηρετούν µε αποκλειστικά καθήκοντα σε υπη-
ρεσιακές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, από τον
Προϊστάµενο ή τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της Γραµ-
µατείας του ΝΣΚ, Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους που υ-

πηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, για τους δε Παρέ-
δρους και τον Γραµµατέα του ΝΣΚ που υπηρετούν στο
Γραφείο Προέδρου, από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. 

8. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεω-
ρούµενο χρονικό διάστηµα, υπηρετούσαν µε απόσπαση
σε υπηρεσία της αλλοδαπής ή σε Υπουργείο, για την ε-
κτέλεση ειδικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6
του άρθρου 70, δεν επιθεωρούνται από το Γραφείο Επι-
θεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται στον υπηρεσια-
κό τους φάκελο, ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη για την ερ-
γασία που προσέφεραν κατά τον χρόνο της απόσπασής
τους, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάµενό τους
στη θέση στην οποία είχαν αποσπαστεί.

9. Εφόσον κατά το επιθεωρούµενο χρονικό διάστηµα,
οι λειτουργοί του ΝΣΚ που αναφέρονται στις εξαιρέσεις
των παρ. 7 και 8, είχαν υπηρετήσει για τουλάχιστον εν-
νιά (9) µήνες σε θέση που δεν εµπίπτει στις παραγρά-
φους 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 Γραφεί-
ου Επιθεώρησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Πρόε-
δρο του ΝΣΚ και κοινοποιούνται, επίσης ηλεκτρονικά, µε
αποδεικτικό επίδοσης στους επιθεωρούµενους και στη
Γραµµατεία του ΝΣΚ. Ο επιθεωρούµενος µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από την παραπά-
νω ηλεκτρονική επίδοση έχει δικαίωµα να ασκήσει προ-
σφυγή ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε ηλε-
κτρονική υποβολή της στη Γραµµατεία του ΝΣΚ και να
ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή διαγραφή ανάρµοστων
χαρακτηρισµών ή επανάκριση, ιδίως αν η έκθεση: α) πε-
ριέχει ανακριβή περιστατικά, β) είναι αναιτιολόγητη ή
περιέχει ελλιπείς ή ανακριβείς αιτιολογίες ή βρίσκεται
σε αντίθεση µε ειδική και αιτιολογηµένη κρίση του Προϊ-
στάµενου του επιθεωρούµενου, γ) περιέχει δυσµενείς
κρίσεις και χαρακτηρισµούς που δεν δικαιολογούνται α-
πό τις διαπιστώσεις που αναφέρονται σε αυτήν ή στηρί-
ζονται σε στοιχεία αντικειµενικά ανακριβή. 

2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που εµπίπτουν στην εξαίρε-
ση 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 προθε-
σµίας και ενώπιον του οργάνου που προβλέπονται στην
παρ. 1. 

3. Ο Πάρεδρος του ΝΣΚ που επιθεωρήθηκε από τον
Προϊστάµενο του Γραφείου Επιθεώρησης ή τον αναπλη-
ρωτή του, έχει δικαίωµα µέσα στην ίδια παραπάνω απο-
κλειστική 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 κρί-
νει αναγκαία την επανάληψη της επιθεώρησης, οπότε
διατάσσει επανάκριση σχετικά µε τους λόγους της προ-
σφυγής από άλλο µέλος του Γραφείου Επιθεώρησης. Αν
τα παράπονα κριθούν αβάσιµα, το Συµβούλιο απορρίπτει
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την προσφυγή µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Οι απο-
φάσεις του Συµβουλίου, οι οποίες είτε διορθώνουν, είτε
διατάσσουν επανάκριση είτε απορρίπτουν την προσφυ-
γή του επιθεωρούµενου, τίθενται µε επιµέλεια της Γραµ-
µατείας του ΝΣΚ, στον υπηρεσιακό του φάκελο, επιδίδο-
νται στον προσφεύγοντα ηλεκτρονικά µε αποδεικτικό ε-
πίδοσης και αντίγραφό τους διαβιβάζεται στο Γραφείο Ε-
πιθεώρησης. Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από ε-
πανάκριση δεν υπόκειται σε προσφυγή και αντικαθιστά
την προηγούµενη έκθεση, η οποία αποσύρεται από τον
φάκελό του. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το πρώτο εδά-
φιο της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 81
Γενικές αρχές

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ διέπονται ως προς την πει-
θαρχική τους ευθύνη, από τις διατάξεις του παρόντος
και όταν µετέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, σε συµβού-
λια 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 πειθαρχι-
κή ποινή µπορεί να επιβληθεί. 

3. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώµα-
τος, 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 δε-
σµεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλ-
λακτικό βούλευµα, ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία των
πραγµατικών περιστατικών στα οποία θεµελιώνεται η
πειθαρχική δίωξη.

5. Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται από την προα-
γωγή ή άλλη µεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του
διωκόµενου, εκτός αν επιφέρει και µεταβολή στην αρµο-
διότητα 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 ποινι-
κής καταδίκης, δεν αίρουν το πειθαρχικά κολάσιµο της
πράξης.

8. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική δια-
δικασία. Το πειθαρχικό όργανο, όµως, µπορεί µε απόφα-
σή 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 υπη-
ρεσίας. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας έχει υποχρέωση να α-
νακοινώνει αµέσως στον Πρόεδρο του ΝΣΚ κάθε ποινική
δίωξη που ασκείται κατά λειτουργού του ΝΣΚ. Στον Πρό-
εδρο του ΝΣΚ ανακοινώνεται επίσης από τον αρµόδιο Ει-

σαγγελέα η απόφαση ή το βούλευµα µε το οποίο τερµα-
τίζεται η δίωξη. Σε περίπτωση εγκλεισµού σε σωφρονι-
στικό 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 πει-
θαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις
του παρόντος και συνάδουν µε τη φύση και τον σκοπό
της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφαρµόζονται ιδίως, οι κα-
νόνες και οι αρχές που αφορούν: α) στους λόγους απο-
κλεισµού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς κα-
ταλογισµό, β) στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περι-
στάσεις για την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής, γ)
στην έµπρακτη µετάνοια, δ) στο δικαίωµα σιγής του πει-
θαρχικώς διωκοµένου, ε) στην πραγµατική και νοµική
πλάνη, στ) στο τεκµήριο αθωότητας του πειθαρχικά διω-
κοµένου, ζ) στην επιείκεια υπέρ του πειθαρχικά διωκοµέ-
νου, η) στην προστασία των δικαιολογηµένων συµφερό-
ντων του πειθαρχικά διωκοµένου ή της υπηρεσίας, εφό-
σον από τις εκδηλώσεις, δυσµενείς κρίσεις και εκφρά-
σεις του λειτουργού, δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό
παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας
για λειτουργό του ΝΣΚ συµπεριφοράς.

Άρθρο 82
Πειθαρχικά παραπτώµατα

1. Πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά κάθε υπαίτια και
καταλογιστή πράξη ή συµπεριφορά γενικά του λειτουρ-
γού του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας, εφόσον είναι α-
ντίθετη 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 καθο-
ρίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και από
διατάξεις της νοµοθεσίας που αναφέρονται στο ΝΣΚ και
στη νοµική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερό-
ντων 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 έλ-
λειψη πίστης και αφοσίωσης προς την Ελλάδα και το δη-
µοκρατικό πολίτευµα της Χώρας ή υπονοµεύουν τη δη-
µοκρατική 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 α-
φορµής 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 αδικαιολό-
γητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους, ζ) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης σε ιατρι-
κή εξέταση, όταν λόγοι υγείας περιορίζουν ουσιαστικά ή
παρεµποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του λει-
τουργού, 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 απο-
χή από τα καθήκοντα.
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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’ εξα-
κολούθηση τελούµενου πειθαρχικού παραπτώµατος αρ-
χίζει 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 ηµεροµη-
νία 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 α-
µετάκλητης απόφασης ή αµετάκλητου απαλλακτικού
βουλεύµατος διακόπτεται η παραγραφή του πειθαρχικού
παραπτώµατος.

3. Ο χρόνος της παραγραφής διακόπτεται από την ε-
πίδοση της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος όµως της δια-
κοπής 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 δια-
κόπτεται επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού παρα-
πτώµατος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την πα-
ρεµπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην πε-
ρίπτωση αυτήν, το πρώτο παράπτωµα παραγράφεται ό-
ταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του
δεύτερου συντελείται σε χρόνο µεταγενέστερο της πα-
ραγραφής του πρώτου.

5. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωµα για
το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει
πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθµό.

Άρθρο 84
Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που µπορούν να επιβληθούν
στον λειτουργό του ΝΣΚ είναι: α) Η έγγραφη επίπληξη,
β) η επιβολή προστίµου έως του ποσού των συνολικών
καθαρών αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών, γ) η προσωρι-
νή 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 περίπτω-
ση, η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση υπηρεσια-
κών 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 λειτουρ-
γό του ΝΣΚ για οποιοδήποτε παράπτωµα, αν κατά την
προηγούµενη της διάπραξής του διετία, του είχαν επι-
βληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτε-
ρες 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 α-
ποδοχών 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 τριά-
ντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρ-
χική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για πει-
θαρχικά παραπτώµατα της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 82 που σχετίζονται µε οικονοµικό αντικείµενο, το
Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει επιπλέον δι-
οικητική κύρωση από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενή-
ντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

4. Το είδος της ποινής που θα επιβληθεί και η επιµέ-
τρησή της προσδιορίζονται από τη βαρύτητα του παρα-
πτώµατος, τον βαθµό και την πείρα του λειτουργού, τις
περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέστηκε το παρά-
πτωµα και την ένταση του δόλου ή τον βαθµό της αµέ-
λειας του διωκόµενου. Κατά την επιµέτρηση των πειθαρ-
χικών ποινών λαµβάνονται υπόψη οι κανόνες και οι αρ-
χές των περ. β΄, γ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 9 του άρθρου 81, τηρουµένης της αρχής της α-
ναλογικότητας. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβα-
ρυντική περίπτωση για τη επιµέτρηση της πειθαρχικής
ποινής. 

5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολού-
θηση του ίδιου παραπτώµατος θεωρούνται ως ενιαίο σύ-
νολο, 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, ε-
πιβάλλεται µια συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από
την πιο βαριά ή αν οι ποινές είναι ίσες, από µία από αυ-
τές, που προσαυξάνεται µέχρι το ανώτατο όριό της. Η
προσαύξηση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από τα τρία
τέταρτα (3/4) του αθροίσµατος των άλλων πειθαρχικών
ποινών.

Άρθρο 85
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης

1. Η πειθαρχική ευθύνη του λειτουργού του ΝΣΚ αρ-
χίζει 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 έκδο-
ση τελεσίδικης απόφασης, µε εξαίρεση την περίπτωση
του θανάτου.

2. Όταν συντρέχει η περίπτωση του δευτέρου εδαφί-
ου της παρ. 1, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να επι-
βάλλει 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 παραπτώµα-
τος, σε ποινή προστίµου αποδοχών έως δώδεκα (12) µη-
νών, µε δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου
84.

3. Πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια προγε-
νέστερης υπηρεσίας του διωκόµενου στον δηµόσιο το-
µέα ή υπό την ιδιότητα του δικηγόρου, τιµωρούνται πει-
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θαρχικά, εφόσον δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής
που ορίζεται γι’ αυτές. Στην περίπτωση αυτήν, ο τυχόν ε-
κτός υπηρεσίας στο ΝΣΚ χρόνος, εφόσον δεν υπερβαί-
νει την πενταετία, δεν υπολογίζεται στον χρόνο της πα-
ραγραφής.

4. Η τέλεση κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού και έ-
ως την αποδοχή του διορισµού παράνοµης πράξης σχε-
τικής µε τη συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού
ή τις προϋποθέσεις διορισµού, συνιστά για τον λειτουρ-
γό πειθαρχικό παράπτωµα. Ο χρόνος της παραγραφής
αρχίζει από την αποδοχή του διορισµού και λήγει µε τη
συµπλήρωση πενταετίας από την αποδοχή του διορι-
σµού. Η παρ. 4 του άρθρου 46 δεν θίγεται από την εφαρ-
µογή της παρούσας.

Άρθρο 86
Πειθαρχικά όργανα

Πειθαρχικά όργανα είναι: α) Ο Υπουργός Οικονοµι-
κών, β) ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, γ) τα Πειθαρχικά Συµβού-
λια του άρθρου 10, δ) η Ολοµέλεια του ΝΣΚ ως δευτερο-
βάθµιο πειθαρχικό Όργανο για τους Παρέδρους και τους
Δικαστικούς Πληρεξούσιους και ε) το Συµβούλιο της Επι-
κρατείας. 

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 επί-
πληξης και του προστίµου, έως τις αποδοχές τεσσάρων
(4) µηνών µετά από προηγούµενη κλήση του διωκόµενου
σε απολογία, η οποία συνιστά και άσκηση πειθαρχικής α-
γωγής.

Άρθρο 88
Κώλυµα συµµετοχής σε Πειθαρχικό Συµβούλιο

1. Δεν µπορούν να µετάσχουν σε Πειθαρχικό Συµβού-
λιο για την εκδίκαση ορισµένης πειθαρχικής υπόθεσης:

α) Οι λειτουργοί του ΝΣΚ κατά των οποίων στρέφεται
η πειθαρχική αγωγή, β) οι συγγενείς εξ αίµατος σε ευ-
θεία 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 µάρτυ-
ρες στην ίδια υπόθεση και ε) όσοι συνδέονται µε ιδιαίτε-
ρη φιλία ή βρίσκονται σε οξεία αντίθεση µε τον διωκόµε-
νο ή έχουν ιδιαίτερη σχέση µε την υπόθεση που κρίνε-
ται, ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί αµφιβολία για την
αµεροληψία τους.

2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που κωλύονται κατά τα πα-

ραπάνω, έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονοµίας, το οποίο εφαρµόζεται ανάλο-
γα.

3. Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων µελών, ώστε να
µην είναι δυνατή η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου 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 διωκό-
µενου.

4. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, που φέρο-
νται ότι έχουν διαπραχθεί από τον λειτουργό του ΝΣΚ,
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο πειθαρχικής δίω-
ξης µε την άσκηση µιας µόνο πειθαρχικής αγωγής. Αν ό-
µως το Πειθαρχικό Συµβούλιο κρίνει, ότι η συνεκδίκαση
θα προξενήσει βλάβη, διατάσσει τον χωρισµό.

5. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, για τα ο-
ποία ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές αγωγές, µπορούν
να συνεκδικαστούν από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, εφό-
σον 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 αρ-
µόδιο για τον ανώτερο κατά βαθµό διωκόµενο.

7. Για την επίδοση κλήσεων και λοιπών εγγράφων κα-
τά την πειθαρχική διαδικασία συντάσσεται έκθεση.

8. Τα έγγραφα προς τον διωκόµενο, επιδίδονται µε
δικαστικό επιµελητή ή µε υπάλληλο της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του ΝΣΚ ή αποστέλλονται µε το υπηρεσιακό ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική δι-
εύθυνση του διωκόµενου λειτουργού του ΝΣΚ, µε από-
δειξη παραλαβής τους. Σε περίπτωση άρνησης παραλα-
βής, αυτός που διενεργεί την επίδοση, συντάσσει πράξη,
στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση. 

Άρθρο 90
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

1. Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι:
α) ο Υπουργός Οικονοµικών για τους λειτουργούς όλων
των βαθµών και β) ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ή, εάν αυτός κω-
λύεται 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, υπο-
χρεούται, είτε να κινήσει τη διαδικασία άσκησης πειθαρ-
χικής 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
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τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος ή αν τα πραγ-
µατικά περιστατικά που βεβαιώνονται, δεν συνιστούν
πειθαρχικό παράπτωµα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύ-
ρωση, λόγω εξάλειψης του αξιόποινου ή λήξης της πει-
θαρχικής ευθύνης, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε αι-
τιολογηµένη πράξη. Σε περίπτωση καταφανώς αστήρι-
κτης καταγγελίας, σε βάρος λειτουργού του ΝΣΚ, ο Πρό-
εδρος µπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, χωρίς
να τηρηθεί η διαδικασία του πρώτου εδαφίου και να ενη-
µερώσει σχετικά τον καταγγέλλοντα. 

4. Αν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώµατα που ο-
φείλονται σε ελαφρά αµέλεια και δικαιολογούν µόνο
ποινή επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική ευχέ-
ρεια 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, ε-
φόσον περιέλθει σε γνώση του η διάπραξη πειθαρχικού
παραπτώµατος από λειτουργό του ΝΣΚ, που υπηρετεί
στην υπηρεσιακή µονάδα, οφείλει να το ανακοινώσει ά-
µεσα µε έγγραφό του στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

6. Αν, κατά τη διάρκεια πειθαρχικής ανάκρισης, προ-
κύπτουν 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 προκα-
ταρκτική 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 ελεγ-
χόµενο λειτουργό, β) µπορεί να ζητά πληροφορίες ή τη
διαβίβαση συναφών στοιχείων από κάθε αρχή, γ) µερι-
µνά 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 ε-
ξηγήσεων.

4. Για την προκαταρκτική εξέταση συντάσσεται αιτιο-
λογηµένη έκθεση. Αν ο Πρόεδρος εκτιµά, µετά τη διε-
νέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, ότι δεν συντρέ-
χει λόγος να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη: α) θέτει την υπό-
θεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη του, εφόσον ε-
µπίπτει στην πειθαρχική του αρµοδιότητα, σύµφωνα µε
την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 90 ή β) υποβάλλει
στον Υπουργό Οικονοµικών το πόρισµα, µε αιτιολογηµέ-
νη γνώµη για τη µη άσκηση πειθαρχικής αγωγής. Σε α-
ντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος µπορεί, είτε να διατάξει
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), σύµφωνα µε το άρ-
θρο 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 άρ-
θρου.

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 εν-
δείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος. Η ε-
ντολή διενέργειας ΕΔΕ δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής
δίωξης.

2. Η ΕΔΕ διενεργείται από λειτουργό του ΝΣΚ, µε
βαθµό τουλάχιστον Παρέδρου και σε κάθε περίπτωση α-
νώτερο του ελεγχόµενου λειτουργού και αποσκοπεί στη
συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πει-
θαρχικού παραπτώµατος και των προσώπων που τυχόν
ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών
κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί.

3. Στη διαδικασία της ένορκης διοικητικής εξέτασης
εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα 95 και 96.

4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται µε
την υποβολή αιτιολογηµένης έκθεσης προς το όργανο
που τη διέταξε, µαζί µε τα στοιχεία που συγκεντρώθη-
καν. Εφόσον µε την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο λειτουρ-
γό, ο αρµόδιος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίω-
ξη.

Άρθρο 93
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης

1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται µε την έκδοση και επί-
δοσή 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 επακρι-
βή καθορισµό, κατά τόπο και χρόνο, των πραγµατικών
περιστατικών, τα οποία συνιστούν το αποδιδόµενο πει-
θαρχικό 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, συ-
νοδεύεται από τον πειθαρχικό φάκελο και επιδίδεται
στον διωκόµενο. Η παράλειψη επίδοσης της πειθαρχικής
αγωγής συνεπάγεται ακυρότητα της πειθαρχικής διαδι-
κασίας, εκτός αν ο λειτουργός που διώκεται έλαβε απο-
δεδειγµένα πλήρη γνώση της µε άλλον τρόπο. Στην πε-
ρίπτωση αυτήν, η άσκηση της πειθαρχικής αγωγής ανα-
τρέχει στον χρόνο που ο διωκόµενος έλαβε αποδεδειγ-
µένα πλήρη γνώση της πειθαρχικής αγωγής. Η αρµοδιό-
τητα του Συµβουλίου κρίνεται από τον βαθµό του διωκο-
µένου κατά τον χρόνο άσκησης της πειθαρχικής αγω-
γής, 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 σχη-
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µατιστεί. Η σχετική πράξη επιδίδεται στον διωκόµενο η-
λεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυν-
ση, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την συνε-
δρίαση του Συµβουλίου.

2. Ο εισηγητής αντικαθίσταται σε περίπτωση κωλύµα-
τος ή στην περίπτωση αποδοχής από το Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο αίτησης εξαίρεσης εκ µέρους του διωκοµένου, η
οποία υποβάλλεται µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την ε-
πίδοση της πράξης. Στη σχετική συζήτηση δεν συµµετέ-
χει ο εισηγητής. Αίτηµα εξαίρεσης και άλλου εισηγητή
δεν επιτρέπεται.

3. Ο Πρόεδρος ορίζει ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε πράξη του που αποστέλλε-
ται στα µέλη του µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην υπη-
ρεσιακή 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 παρα-
στεί ενώπιον του Συµβουλίου και µε δικηγόρο για να α-
ναπτύξει τις απόψεις του.

4. Το Συµβούλιο, αφού ακούσει τον εισηγητή, αποφα-
σίζει αν η υπόθεση είναι ώριµη για συζήτηση ή αν θα διε-
ξαχθεί ανάκριση. Αν το Συµβούλιο αποφασίσει ότι η υπό-
θεση 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 α-
ντικειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος
προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπον αναµφισβήτη-
το, 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 α-
δίκηµα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωµα, ε) έχει
διενεργηθεί, πριν την άσκηση της πειθαρχικής αγωγής,
ΕΔΕ ή άλλη ένορκη εξέταση, κατά την οποία διαπιστώ-
θηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκε-
κριµένο λειτουργό. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πει-
θαρχικού παραπτώµατος προκύπτει από έκθεση δικαστι-
κού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της Διοίκη-
σης.

Άρθρο 95
Ανάκριση

1. Ο Πρόεδρος ορίζει µε πράξη του, ως ανακριτή, λει-
τουργό του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθµόν ή αρχαιότερο
του διωκοµένου που µπορεί να είναι και µέλος του Πει-
θαρχικού 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 πρόσφο-
ρου αποδεικτικού στοιχείου και στη διερεύνηση όλων
των πραγµατικών περιστατικών για τον σχηµατισµό της
κρίσης του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

3. Ο ανακριτής ενεργεί αυτοπροσώπως τις ανακριτι-
κές πράξεις στην έδρα του. Αν πρόκειται να διενεργηθεί

ανακριτική πράξη έξω από την έδρα του, µε την επιφύ-
λαξη της παρ. 6 του άρθρου 96 ο ανακριτής µπορεί, εφό-
σον δεν κρίνει αναγκαία τη µετακίνησή του, να παραγ-
γείλει την ενέργειά της σε λειτουργό του ΝΣΚ, ανώτερο
κατά βαθµό ή αρχαιότερο από τον διωκόµενο, που υπη-
ρετεί στην περιφέρεια όπου πρόκειται να διενεργηθεί
αυτή.

4. Ο ανακριτής δικαιούται να ζητήσει από κάθε δηµό-
σια αρχή την παροχή στοιχείων ή την αποστολή πιστο-
ποιητικών ή βεβαιώσεων ή αντιγράφων των εγγράφων
που βρίσκονται στην κατοχή της.

Άρθρο 96
Ανακριτικές πράξεις

1. Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η αναζήτηση εγγρά-
φων, β) η εξέταση µαρτύρων, γ) η αυτοψία, δ) η πραγµα-
τογνωµοσύνη και ε) η εξέταση του διωκοµένου. 

2. Για τις παραπάνω πράξεις συντάσσεται έκθεση που
υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Δεν µπορεί να α-
ποτελέσει 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 ε-
πιθυµούν 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 µάρ-
τυρα, χωρίς εύλογη αιτία, τιµωρείται κατά το άρθρο 169
του Ποινικού Κώδικα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγ-
γένεια του µάρτυρα µε τον διωκόµενο σε ευθεία γραµµή
ή σε πλάγια γραµµή µέχρι και τον τρίτο βαθµό. Η εξέτα-
ση µαρτύρων πέρα από αυτούς που προτείνει ο διωκόµε-
νος απόκειται στην κρίση του ανακριτή.

4. O διωκόµενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια της πει-
θαρχικής ανάκρισης και της ΕΔΕ και µέχρι το τέλος της
εξέτασής του, να ζητήσει εγγράφως την εξέταση µαρτύ-
ρων. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει πέντε (5)
τουλάχιστον από τους προτεινόµενους µάρτυρες.

5. Αν η ΕΔΕ δεν στρεφόταν κατά συγκεκριµένου προ-
σώπου, το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να διε-
νεργήσει 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 µαρτύ-
ρων.

6. Η αυτοψία διενεργείται αυτοπρόσωπα από τον α-
νακριτή, µε την παρουσία γραµµατέα, για να διαπιστω-
θούν οι πραγµατικές συνθήκες τέλεσης του πειθαρχικού
παραπτώµατος ή άλλα συναφή µε αυτό στοιχεία. Η αυ-
τοψία δηµόσιων εγγράφων ή ιδιωτικών εγγράφων που έ-
χουν κατατεθεί σε δηµόσια αρχή, διενεργείται στο γρα-
φείο, όπου αυτά φυλάσσονται. Έγγραφα, τα οποία κατέ-
χει ιδιώτης, µπορούν να ζητηθούν από τον ανακριτή και
επιστρέφονται υποχρεωτικά µετά το τέλος της πειθαρχι-
κής δίκης. Ο ανακριτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από
αίτηση του ιδιώτη να χορηγήσει ατελώς, εκτός από από-
δειξη παραλαβής, και επίσηµο αντίγραφο ή απόσπασµα
των εγγράφων που παρέλαβε. Αν πρόκειται για έγγραφα
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αναγκαία στον ιδιώτη για την εξυπηρέτηση συµφέρο-
ντός του, αυτά εξετάζονται στον τόπο, όπου βρίσκονται.
Η άρνηση της παράδοσης ή ανακοίνωσης τιµωρείται κα-
τά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα.

7. Ως πραγµατογνώµονες ορίζονται λειτουργοί του
ΝΣΚ ή δηµόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή άλ-
λοι επιστήµονες ή τεχνικοί από τον πίνακα του άρθρου
185 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Κατά τα λοιπά,
στην αυτοψία και στην πραγµατογνωµοσύνη εφαρµόζο-
νται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας.

8. Κατά την ανάκριση εξετάζεται χωρίς όρκο ο διωκό-
µενος, ο οποίος δικαιούται πριν από την εξέτασή του να
λάβει γνώση των εγγράφων του φακέλου. Η µη προσέ-
λευση ή η άρνηση του διωκοµένου να εξεταστεί δεν ε-
µποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.

Άρθρο 97
Κλήση σε απολογία - Ορισµός συνεδρίασης

1. Μετά το τέλος της ανάκρισης και τη σύνταξη του
σχετικού πορίσµατος, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, α-
φού 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 παρατα-
θεί µέχρι πέντε (5) ακόµη ηµέρες, µε απόφαση του Προ-
έδρου.

2. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη
πάροδο της παραπάνω προθεσµίας, ο Πρόεδρος, ορίζει
µε πράξη του, ηµεροµηνία για τη συζήτηση της υπόθε-
σης ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η πράξη αυτή
αποστέλλεται στα µέλη του, µε ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική τους διεύθυνση και ε-
πιδίδεται µε τον ίδιο τρόπο και στον διωκόµενο, µε κλή-
ση να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης. Η η-
µεροµηνία της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει λι-
γότερο από πέντε (5) ηµέρες από την επίδοση της πρά-
ξης. Ο διωκόµενος δικαιούται να παραστεί αυτοπρόσω-
πα 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 α-
νωτέρας βίας, η συζήτηση αναβάλλεται και ορίζεται νέα
ηµεροµηνία. Το Συµβούλιο µπορεί να αναβάλει τη συζή-
τηση και για άλλους λόγους. Αν δεν συντρέχει περίπτω-
ση αναβολής, το Συµβούλιο προχωρά στη συζήτηση της
υπόθεσης παρά την απουσία του διωκοµένου.

2. Αίτηση εξαίρεσης µελών του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου µπορεί να υποβληθεί µόνο γραπτά και πρέπει να εί-
ναι αιτιολογηµένη. Αίτηση εξαίρεσης του συνόλου των
µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή τόσων µελών ώ-
στε να µην είναι δυνατή η συγκρότησή του, είναι απαρά-
δεκτη. Η αίτηση αυτή, που υποβάλλεται δύο (2) τουλάχι-
στον ηµέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, πρέ-
πει να περιέχει κατά τρόπον σαφή και συγκεκριµένο

τους λόγους της εξαίρεσης και να συνοδεύεται από τα
στοιχεία µε τα οποία αυτοί αποδεικνύονται. Για την αίτη-
ση αποφασίζει το Συµβούλιο, χωρίς τη συµµετοχή του
µέλους, του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση, µε αιτιολογη-
µένη απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα τα-
κτικά µέλη, την εξαίρεση των οποίων αποφάσισε το Συµ-
βούλιο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά. Η εξαί-
ρεση 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 πει-
θαρχική αγωγή και το πόρισµα της ανάκρισης, αν έχει ε-
νεργηθεί, και στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στον διωκό-
µενο να αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να
απαντήσει στα ερωτήµατα των µελών του Συµβουλίου. Ο
Πρόεδρος του Συµβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, απευ-
θύνει ερωτήσεις και δίνει την άδεια στα µέλη του Συµ-
βουλίου και στον διωκόµενο να υποβάλουν ερωτήσεις.
Για τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου συντάσ-
σεται από τον Γραµµατέα πρακτικό, το οποίο υπογράφε-
ται από αυτόν και τον Πρόεδρο και περιέχει, µε συντο-
µία, την τυχόν προφορική ανάπτυξη της απολογίας του
διωκόµενου, τα όσα συζητήθηκαν µεταξύ των µελών του
Συµβουλίου, τη γνώµη όσων µειοψήφησαν και την απαλ-
λαγή του διωκοµένου ή την ποινή που του επιβάλλεται.
Επίσης, περιλαµβάνεται στο Πρακτικό και κάθε αξιόλογο
γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος µπορεί να διατάξει καταχώριση ουσιωδών
µερών των δηλώσεων που γίνονται κατά τη συνεδρίαση. 

4. Το Συµβούλιο εκτιµά ελεύθερα τις αποδείξεις και
µπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που
δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία, αλλά α-
πό άλλη νόµιµη διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση τους ο
διωκόµενος. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγ-
µένα πραγµατικά γεγονότα και να είναι ειδικά αιτιολογη-
µένη. Αν το Συµβούλιο κρίνει ανεπαρκείς τις αποδείξεις,
µπορεί να διατάξει συµπληρωµατική ανάκριση.

5. Κατά τη διάσκεψη, αν διατυπώνονται σε κάποιο ζή-
τηµα περισσότερες από δύο (2) γνώµες, µε αποτέλεσµα
να µη σχηµατίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υ-
πέρ της δυσµενέστερης για τον διωκόµενο γνώµης ή υ-
πέρ 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 διω-
κοµένου, 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 ενο-
χής, όσο και ως προς την επιµέτρηση της ποινής, και δια-
τακτικό, τη γνώµη των µελών του Συµβουλίου που µειο-
ψήφησαν και την απαλλαγή του διωκοµένου ή την ποινή
που του επιβάλλεται.

7. Η οριστική απόφαση του Συµβουλίου για την πει-
θαρχική αγωγή κοινοποιείται, µε επιµέλεια του Γραµµα-
τέα, στον διωκόµενο και τίθεται στον υπηρεσιακό του
φάκελο.
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Άρθρο 99
Έφεση

1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 είναι τελεσίδικες και εκτε-
λούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102. Το
πρώτο εδάφιο ισχύει αναλόγως για τις αποφάσεις του Υ-
πουργού Οικονοµικών ή του Προέδρου του ΝΣΚ της παρ.
2 του άρθρου 87 κατά των λειτουργών του ΝΣΚ, µε βαθ-
µό τουλάχιστον Νοµικού Συµβούλου του Κράτους. 

2. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων της
παρ. 3 του άρθρου 10, καθώς και οι αποφάσεις του Υ-
πουργού 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 απαλ-
λακτικής απόφασης έχουν: α) ο Υπουργός Οικονοµικών
και το αρµόδιο για την πειθαρχική δίωξη όργανο και β)
αυτός που τιµωρήθηκε ή απαλλάχθηκε µε µειωτική αιτιο-
λογία. 

4. Η έφεση ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ηλεκτρονική επίδοση της απόφα-
σης, µε ηλεκτρονική υποβολή στη Γραµµατεία της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, η οποία κινεί τη διαδικασία
σύγκλησης του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου.

5. Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση µεταβιβά-
ζεται στην Ολοµέλεια ως Δευτεροβάθµιο Συµβούλιο, το
οποίο δεν µπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του διωκόµε-
νου, αν έχει ασκήσει έφεση µόνο αυτός.

6. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η ά-
σκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

7. Ως προς τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθµι-
ου Πειθαρχικού Συµβουλίου, τα δικαιώµατα του διωκόµε-
νου, την έκδοση και επίδοση της απόφασης σ` αυτόν, ι-
σχύουν ανάλογα όσα ορίζονται για τα Πρωτοβάθµια Πει-
θαρχικά Συµβούλια. Στο Δευτεροβάθµιο Συµβούλιο δεν
είναι υποχρεωτικό ο διωκόµενος να κληθεί και πάλι σε α-
πολογία, µπορεί όµως, αν το ζητήσει, να αναπτύξει προ-
φορικά τις απόψεις του.

Άρθρο 100
Προσφυγή

1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων για
τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νοµικούς
Συµβούλους του Κράτους, οι αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών και του Προέδρου του ΝΣΚ κατά λειτουρ-
γών µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου του Κράτους ή ανώ-
τερο και οι αποφάσεις της Ολοµέλειας του ΝΣΚ, όταν δι-
κάζει εφέσεις ως δευτεροβάθµιο πειθαρχικό όργανο, υ-
πόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας, 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 Συµ-
βούλου του Κράτους η προσήκουσα πειθαρχική ποινή εί-
ναι 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 Επικρα-
τείας.

Άρθρο 101
Επανάληψη πειθαρχικής δίκης

1. Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης αρµόδιου
πειθαρχικού οργάνου, είναι δυνατή η επανάληψη πει-
θαρχικής δίκης: α) αν µετά την καταδικαστική πειθαρχική
απόφαση εκδόθηκε για την ίδια πράξη αµετάκλητη ποινι-
κή αθωωτική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βού-
λευµα, β) αν µετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µε
την οποία απαλλάσσεται ο λειτουργός του ΝΣΚ ή επι-
βάλλεται ποινή κατώτερη από την οριστική παύση, εκδο-
θεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικα-
στηρίου µε την οποία διαπιστώνονται πραγµατικά περι-
στατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση πα-
ραπτώµατος των περ. α΄, β΄, γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
82, γ) αν εκδόθηκε καταδικαστική πειθαρχική απόφαση,
χωρίς να έχει λάβει υπόψη καταδικαστική ποινική από-
φαση που προηγήθηκε και δ) αν µετά την έκδοση καταδι-
καστικής πειθαρχικής απόφασης αποκαλύφθηκαν νέα α-
ποδεικτικά στοιχεία ή ανατράπηκε, µε αµετάκλητη δικα-
στική απόφαση, η αποδεικτική δύναµη στοιχείων που εί-
χαν ληφθεί υπόψη. 

2. Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητεί στις
περ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1, αυτός που διώχθηκε πει-
θαρχικά και στις περ. β΄ και γ΄ ο Υπουργός Οικονοµικών,
κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΝΣΚ. Η αίτηση α-
πευθύνεται προς το Συµβούλιο που είχε εκδώσει την
προσβαλλόµενη απόφαση και κατατίθεται στη Γραµµα-
τεία 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 α-
ποδεικτικά στοιχεία.

3. Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού
που τιµωρήθηκε, δεν επιδρά στην αρµοδιότητα του Συµ-
βουλίου που είχε εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφα-
ση.

4. Κατά την επανάληψη της δίκης, τηρείται η διαδικα-
σία 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 επιβλη-
θεί. Η απόφαση που εκδίδεται, εξαφανίζει την αρχική α-
πόφαση.

Άρθρο 102
Εκτέλεση απόφασης

1. Η τελεσίδικη απόφαση κοινοποιείται στον διωκόµε-
νο 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 πει-
θαρχικής απόφασης, µε εξαίρεση τις πειθαρχικές απο-
φάσεις που επιβάλλουν την ποινή της οριστικής παύσης
ή του υποβιβασµού, µπορεί όµως να χορηγηθεί αναστο-
λή 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, εκτελεί-
ται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή µε εντολή του, από τον
οικείο εκκαθαριστή των αποδοχών. Το ποσό του προστί-
µου παρακρατείται από τις αποδοχές του πρώτου µήνα
από την υποβολή της πειθαρχικής απόφασης στον Πρόε-
δρο και αν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των καθαρών
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µηνιαίων αποδοχών του τιµωρηθέντος, παρακρατείται
σε περισσότερες µηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται στην α-
πόφαση περί εκτέλεσης. Καµιά δόση δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των µηνιαίων αποδοχών.
Αν ο τιµωρηµένος αποχωρήσει από την υπηρεσία, τα ο-
φειλόµενα ποσά εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Το πρόστι-
µο 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 τελεσί-
δικης απόφασης, ο λειτουργός που τιµωρήθηκε δεν µπο-
ρεί 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 απορρί-
πτει την τυχόν ασκηθείσα προσφυγή επέρχεται αυτοδί-
καια 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, αντί-
στοιχα, από την τελεσίδικη επιβολή τους και δεν λαµβά-
νονται υπόψη κατά τις κρίσεις. Αν στον παραπάνω χρόνο
επιβληθεί νέα ποινή, η διαγραφή επέρχεται µετά την πά-
ροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτήν, ο οποίος υ-
πολογίζεται από τη λήξη εκείνου που προβλέπεται για
την πρώτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 103
Οριστική παύση

1. Εκτός από την περίπτωση της επιβολής πειθαρχι-
κής ποινής οριστικής παύσης, λόγω πειθαρχικού παρα-
πτώµατος, ο λειτουργός του ΝΣΚ παύεται οριστικά αν
καταδικάστηκε αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για α-
δίκηµα 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 πέ-
ρα από τον χρόνο που ορίζεται από τις κείµενες διατά-
ξεις 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 εισή-
γηση του Προέδρου του ΝΣΚ.

4. Μετά την κίνηση της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του

αρµόδιου Συµβουλίου ορίζει ένα από τα µέλη του, ως ει-
σηγητή. Ο εισηγητής: α) συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία
τα σχετικά µε τον λόγο της παύσης, β) εξετάζει µάρτυ-
ρες ή διατάζει τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, γ) καλεί
τον λειτουργό που αφορά η διαδικασία για παροχή εξη-
γήσεων και υποβάλλει στον Πρόεδρο του Συµβουλίου αι-
τιολογηµένο πόρισµα. Ο παραπάνω λειτουργός µπορεί
να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου οποτεδήπο-
τε.

5. Μετά την υποβολή του πορίσµατος, ο Πρόεδρος
του Συµβουλίου ορίζει ηµεροµηνία συζήτησης της υπό-
θεσης και απευθύνει έγγραφη κλήση στον παραπάνω
λειτουργό που περιέχει τον λόγο της παύσης και λεπτο-
µερή αναφορά στα πραγµατικά περιστατικά που συνι-
στούν τον λόγο αυτόν. Η κλήση κοινοποιείται, σύµφωνα
µε τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 89 τουλάχιστο δέκα (10)
ηµέρες πριν από τη συζήτηση στον ως άνω λειτουργό, ο
οποίος έχει δικαίωµα να παραστεί στο Συµβούλιο αυτο-
πρόσωπα ή µε πληρεξούσιο δικηγόρο.

6. Η απόφαση του Συµβουλίου για την παύση επιδίδε-
ται το συντοµότερο στον λειτουργό που αφορά, ο οποί-
ος δικαιούται, αν έχει τον βαθµό του Παρέδρου ή του Δι-
καστικού Πληρεξουσίου, να υποβάλει ηλεκτρονικά στη
Γραµµατεία του ΝΣΚ προσφυγή, σε προθεσµία δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από την κοινοποίησή της, ενώπιον της
Ολοµέλειας του ΝΣΚ.

7. Η προθεσµία της προσφυγής και η άσκησή της α-
ναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης οριστικής παύ-
σης.

8. Για την εκτέλεση της απόφασης οριστικής παύσης,
κατά της οποίας, είτε δεν προβλέπεται η άσκηση προ-
σφυγής, είτε δεν ασκήθηκε προσφυγή, είτε η ασκηθείσα
απορρίφθηκε, εκδίδεται, ανάλογα µε τον βαθµό του παυ-
θέντος, είτε προεδρικό διάταγµα, µε πρόταση του Υ-
πουργού 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 δηµοσί-
ευση της απόφασης.

Άρθρο 104
Παραίτηση

1. Ο λειτουργός του ΝΣΚ έχει το δικαίωµα να παραι-
τηθεί 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 προ-
θεσµία, ο λειτουργός που παραιτήθηκε µπορεί να ανακα-
λέσει εγγράφως την παραίτησή του, εφόσον η πράξη
της αποδοχής δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.

3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Οικονοµι-
κών η αποδοχή της παραίτησης και δεν εφαρµόζεται η
παρ. 5, αν κατά τον χρόνο υποβολής της παραίτησης εί-
ναι εκκρεµής σε βάρος του παραιτούµενου: α) πειθαρχι-
κή δίωξη ή β) ποινική δίωξη για κακούργηµα ή για πληµ-
µέληµα από αυτά που αναφέρονται στην περ. γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 38.

4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από
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την εποµένη της κοινοποίησης της πράξης αποδοχής
της παραίτησης.

5. Λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση, τεκµαι-
ροµένης της αποδοχής της παραίτησης, αν παρέλθουν
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή της χωρίς να δη-
µοσιευθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της µέχρι
την ηµέρα αυτή.

Άρθρο 105
Αποχώρηση από την υπηρεσία

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ αποχωρούν αυτοδικαίως α-
πό την υπηρεσία: α) µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού
πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, οι Δικαστικοί
Πληρεξούσιοι, οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α΄ και οι Πά-
ρεδροι του ΝΣΚ και β) µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού
έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας τους, οι Νοµικοί Σύµ-
βουλοι του Κράτους, οι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ και ο Πρό-
εδρος του ΝΣΚ.

2. Εφόσον ο Πρόεδρος του ΝΣΚ συµπληρώσει τετρα-
ετή υπηρεσία στον βαθµό του Προέδρου, πριν από τη συ-
µπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλι-
κίας του, αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία, µε τη
συµπλήρωση της τετραετίας. Ο χρόνος που υπολείπεται
µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου έτους λο-
γίζεται 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 λει-
τουργού του ΝΣΚ.

4. Για τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης του Προέ-
δρου και των Αντιπροέδρων του ΝΣΚ εκδίδεται προεδρι-
κό διάταγµα, µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών,
των δε λειτουργών των υπολοίπων βαθµών απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών. Οι παραπάνω πράξεις δηµο-
σιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοι-
νώνονται στους λειτουργούς που αποχωρούν δεκαπέντε
(15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία αποχώρησης.

5. Ο λειτουργός που συµπλήρωσε πραγµατική υπηρε-
σία τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ή αποχωρεί λόγω συ-
µπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρεί τιµητικά τον τίτ-
λο της θέσης που κατείχε και µετά από τη λύση της υπη-
ρεσιακής σχέσης, τούτο δε αναφέρεται στην πράξη της
παρ. 4. Τον τίτλο στερείται ο λειτουργός ο οποίος: α)
παύθηκε οριστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος ή υ-
πηρεσιακής ανεπάρκειας και β) τιµωρήθηκε στον βαθµό
εξόδου από την υπηρεσία, µε πειθαρχική ποινή προσωρι-
νής παύσης.

6. Από τον τίτλο αυτόν, εκπίπτει αυτοδικαίως ο λει-
τουργός που καταδικάστηκε αµετάκλητα για µια από τις
πράξεις που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 38.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Άρθρο 106
Οργανικές θέσεις

1. Στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους υπηρετεί µόνι-
µο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικό
προσωπικό.

2. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ εί-
ναι συνολικά εκατόν ενενήντα (190) και κατανέµονται
ως εξής: α) εκατόν εξήντα τρείς (163) οργανικές µε σχέ-
ση δηµοσίου δικαίου, β) έξι (6) οργανικές µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, γ) έξι (6)
προσωποπαγείς µε σχέση δηµοσίου δικαίου και δ) δεκα-
πέντε (15) προσωποπαγείς µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. 

3. Από τις υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος τέσσερις (4) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Η/Υ, διατηρείται
στον κλάδο αυτόν η µία (1), οι δε υπόλοιπες µετατρέπο-
νται σε θέσεις κλάδου Προσωπικού Η/Υ.

4. Οι οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού κατηγο-
ρίας ΥΕ των κλάδων Ταξινόµων, Επιµελητών και Προσω-
πικού Καθαριότητας, ενοποιούνται σε κλάδο Βοηθητικού
Προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι ειδικότητες Τα-
ξινόµων, Επιµελητών και Προσωπικού Καθαριότητας. Α-
πό 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 ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) όλων των ειδικο-
τήτων µετατρέπονται σε οργανικές θέσεις δηµοσίου δι-
καίου και θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, α-
ντίστοιχα. 

6. Κάθε οργανική θέση του διοικητικού προσωπικού
του ΝΣΚ που µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, κενώνε-
ται µε οποιονδήποτε τρόπον, µετατρέπεται σε οργανική
θέση δηµοσίου δικαίου.  Οι κενούµενες θέσεις του κλά-
δου ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, µετατρέπονται κατά
σειρά και εναλλάξ στους κλάδους ΠΕ Νοµικών, ΠΕ Διοι-
κητικού-Οικονοµικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ
Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής στους Κλάδους ΠΕ
Νοµικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής.

7. Η πλήρωση των θέσεων που κενώνονται γίνεται εί-
τε µε διαγωνισµό µέσω ΑΣΕΠ, είτε µε µετάταξη, είτε µε
βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την κινητι-
κότητα των υπαλλήλων. 
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8. Όλες οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού ανή-
κουν 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 προσω-
πικού ανέρχονται σε εκατόν εξήντα εννέα (169) και κα-
τανέµονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ) 65

Κλάδος Διοικητικού-Οικονοµικού 47

Κλάδος Νοµικών 10

Κλάδος Πληροφορικής 8

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ) 24

Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού 15

Κλάδος Πληροφορικής 8

Κλάδος Βιβλιοθηκονόµων 1

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (ΔΕ) 70

Κλάδος Διοικητικών Γραµµατέων 60

Κλάδος Προσωπικού Η/Υ 3

Κλάδος Χειριστών Η/Υ 1

Κλάδος Ταξινόµων  - Επιµελητών 5

Κλάδος Οδηγών 1

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (ΥΕ) 10

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού των ειδικοτήτων 
Ταξινόµων, Επιµελητών, 
Προσωπικού Καθαριότητας 10

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 169

Άρθρο 108
Κατανοµή θέσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 
κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε
είκοσι µία (21) και κατανέµονται, κατά εκπαιδευτική βαθ-
µίδα και ειδικότητα, ως εξής:

Βαθµίδα ΠανεπιστηµιακήςΕκπαίδευσης (ΠΕ)

Ειδικότητα Διοικητικού - Οικονοµικού 6

Βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού 1

Βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Ειδικότητα Διοικητικών Γραµµατέων 1

1

Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 1

Ειδικότητα Οδηγού 1

Βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Ειδικότητα Προσωπικού Καθαριότητας 1

Άρθρο 109
Κατάταξη προσωπικού

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο ΝΣΚ κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατατάσσονται αυ-
τοδικαίως στις αντίστοιχες θέσεις των κλάδων ή ειδικο-
τήτων τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 107 και 108. Ειδικό-
τερα, οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κλάδων ή ει-
δικοτήτων που καταργούνται µε το παρόν, κατατάσσο-
νται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρ-
θρων 107 και 108, ως εξής:

α) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου:
αα) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ κα-

τατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
αβ) Ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ4 Τεχνικού µε ειδι-

κότητα Οδηγών κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Οδηγών.
αγ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ1 Ταξινόµων, ΥΕ2 Ε-

πιµελητών και ΥΕ3 Καθαριστριών κατατάσσονται στον
κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και στις αντίστοιχες
ειδικότητες.

β) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου.

βα) Οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικού,
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού κατατάσσονται στην ειδικό-
τητα ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.

ββ) Ο υπάλληλος της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού-Οδη-
γών κατατάσσεται στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών.

2. Για την παραπάνω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτι-
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κή 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 Υ-
ποστήριξης και Οικονοµικών Υποθέσεων επιλέγονται,
ως προϊστάµενοι, διοικητικοί υπάλληλοι Κατηγορίας Πα-
νεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

2. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων της παρ. 1 τοποθε-
τούνται, ως προϊστάµενοι, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ
Νοµικών, ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. 

3. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το-
ποθετείται ως προϊστάµενος, διοικητικός υπάλληλος κα-
τηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νοµικής, ενώ στα
Τµήµατα της παραπάνω Διεύθυνσης προΐστανται υπάλ-
ληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νοµικής.

4. Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης έχει τις εξής αρµο-
διότητες:

α) Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το έργο της
Διεύθυνσης, της οποίας προΐσταται, σύµφωνα µε τις ε-
ντολές του Προέδρου του ΝΣΚ και σε συνεργασία µε αυ-
τόν ή µε τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή τον Πάρε-
δρο του ΝΣΚ που έχει οριστεί από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

β) Προΐσταται και εποπτεύει τους διοικητικούς υπαλ-
λήλους 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 ωρα-
ρίου εργασίας και τις απουσίες όλων των διοικητικών υ-
παλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του
ΝΣΚ.

6. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υ-
ποθέσεων ασκεί τις αρµοδιότητες και επιτελεί τα καθή-
κοντα 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 Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης και του Προέδρου του ΝΣΚ,
υπ’ αριθµ. 408/27.12.2016 (Β΄ 182) «Μεταφορά και κατα-
νοµή αρµοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014
στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και µε-
τονοµασία Τµηµάτων της Διεύθυνσης αυτής». 

7. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης είναι αρµόδιος για τις υποδοµές της
πληροφορικής, για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συ-
στηµάτων και των βάσεων δεδοµένων και την υποστήρι-
ξη των χρηστών, καθώς και για την ηλεκτρονική διαχείρι-
ση 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 περισσό-

τερες ειδικότητες, ο αριθµός των θέσεων ανά ειδικότητα
καθορίζεται κατά περίπτωση µε την προκήρυξη για την
πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή µε την από-
φαση µετάταξης, εάν η θέση πληρούται µε µετάταξη. 

3. Ως προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στους κλά-
δους ΠΕ Νοµικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορι-
κής ορίζονται τα προβλεπόµενα στην παρ. 12 του άρ-
θρου 66 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 112
Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού

Το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ υπόκειται σε αξιο-
λόγηση κατά τις διατάξεις που ρυθµίζουν την αξιολόγη-
ση των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων. Στην περίπτωση
που προϊστάµενος διοικητικού υπαλλήλου είναι λειτουρ-
γός του ΝΣΚ, αυτός είναι αξιολογητής. 

Άρθρο 113
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την εφαρµογή
των διατάξεων αξιολόγησης του διοικητικού προσωπι-
κού του ΝΣΚ, συγκροτείται από τα τακτικά, µη αιρετά µέ-
λη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, µε ισάριθµους
αναπληρωτές τους, µε την υποχρεωτική συµµετοχή ε-
νός προϊστάµενου Γενικής Διεύθυνσης προερχόµενου α-
πό άλλον φορέα, κατόπιν επιλογής, µε τον αναπληρωτή
του. Η επιλογή γίνεται µε δηµόσια κλήρωση, η οποία διε-
νεργείται από τα λοιπά µέλη της Επιτροπής µεταξύ πέ-
ντε (5) τουλάχιστον υποψηφίων, προερχόµενων από πέ-
ντε (5) διαφορετικούς φορείς. Γραµµατέας ορίζεται διοι-
κητικός υπάλληλος µε βαθµό Α΄. Στην Επιτροπή µετέ-
χουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, και δύο (2) διοικητικοί υ-
πάλληλοι, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλή-
λων του ΝΣΚ, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται και
για την εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου του συνδικα-
λιστικού οργάνου αυτού.

Άρθρο 114
Επιλογή Προϊσταµένων

1. Για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής Προϊ-
σταµένων 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 Υπουρ-
γείου 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 α-
πό το Υπηρεσιακό Συµβούλιο των διοικητικών υπαλλή-
λων του ΝΣΚ, πλην της διεξαγωγής της δοµηµένης συ-
νέντευξης που διενεργείται από το οικείο ΣΕΠ. 
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Άρθρο 115
Υπερωριακή εργασία

Σε περίπτωση έκτακτης ή ειδικής υπηρεσιακής ανά-
γκης, µετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ µπορεί
ο Υπουργός Οικονοµικών, µε απόφασή του, να καταρτί-
ζει οµάδα υπερωριακής εργασίας από διοικητικό προσω-
πικό του ΝΣΚ προς αντιµετώπισή της. Στην απόφαση
προσδιορίζεται η έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη και καθο-
ρίζεται 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 δι-
οικητικό προσωπικό του ΝΣΚ συγκροτείται µε απόφαση
του Προέδρου του ΝΣΚ για δύο (2) έτη και αποτελείται
από: α) Έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως Πρό-
εδρο, µε αναπληρωτή οµοιόβαθµό του, β) δύο (2) Παρέ-
δρους του ΝΣΚ, µε ισάριθµους οµοιόβαθµους αναπληρω-
τές τους, γ) τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης του ΝΣΚ, που
έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταµέ-
νου Διεύθυνσης, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο Διεύ-
θυνσης µε τον αµέσως λιγότερο χρόνο, δ) έναν διοικητι-
κό 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 συνδικαλι-
στικού οργάνου αυτού. Ο τακτικός και ο αναπληρωτής
διοικητικός υπάλληλος πρέπει να ανήκουν σε διαφορετι-
κή κατηγορία. Για τον λόγο αυτόν, πριν από τη συγκρό-
τηση του Συµβουλίου, απευθύνεται από τη Διεύθυνση Δι-
οικητικού πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να
εκλέξει το παραπάνω µέλος του Συµβουλίου µε τον ανα-
πληρωτή του. Εφόσον δεν εκλεγεί εντός τριάντα (30) η-
µερών, το Συµβούλιο συγκροτείται χωρίς το αιρετό µέ-
λος. Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται διοικητικός υ-
πάλληλος 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 από-
λυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, στα οποία οπωσ-
δήποτε συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρω-
τής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες από
δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφεί-
λουν να ακολουθήσουν µία από τις επικρατέστερες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 117
Πειθαρχική δικαιοδοσία

1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στο διοικητικό προσωπι-
κό 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 Οικονοµι-
κών ή τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Κατά των αποφάσεων αυ-

τών δεν επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου του άρθρου 116.

Άρθρο 118
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στο δι-
οικητικό προσωπικό του ΝΣΚ είναι αποκλειστικά ο Υ-
πουργός Οικονοµικών και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ. Γενικές
ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν αρµοδιότητα άσκη-
σης πειθαρχικής δίωξης από άλλα κρατικά όργανα, δεν ι-
σχύουν 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 δικαιώ-
µατα, στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα, στην πειθαρ-
χική ευθύνη και στη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, ε-
φαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της νοµοθεσίας
για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δηµοσίου, εφό-
σον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται
διαφορετική ρύθµιση. Ειδικά για τη µισθολογική κατά-
σταση και εξέλιξη του παραπάνω προσωπικού εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις που ρυθµίζουν το µισθολογικό καθε-
στώς των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών.

2. Οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται για τα
θέµατα του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, υπογρά-
φονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, εφόσον στις διατά-
ξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµι-
ση.

3. Ανάθεση σε διοικητικό υπάλληλο καθηκόντων άλ-
λης κατηγορίας, κλάδου ή βαθµού είναι δυνατή µε από-
φαση του οικείου Προϊσταµένου ή του Προέδρου του
ΝΣΚ, σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης, µε τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις της κεί-
µενης νοµοθεσίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους
του Δηµοσίου. Η άρνηση εκτέλεσης της απόφασης ή η
πληµµελής εκτέλεσή της συνιστούν πειθαρχικό παρά-
πτωµα.

4. Δηµόσιος υπάλληλος και υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο-
ΤΑ, σύζυγος ή συµβίος ή συµβία κατά την έννοια του άρ-
θρου 1 του ν. 4356/2015 (A΄ 181), διοικητικού υπαλλή-
λου του ΝΣΚ, µπορεί να µετατίθεται ή να αποσπάται, κα-
τά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από
αίτησή του, στην περιφέρεια Γραφείου του ΝΣΚ όπου υ-
πηρετεί 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 Υ-
πουργό Οικονοµικών, παραδίδεται στον Πρόεδρο της
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Βουλής των Ελλήνων και παρουσιάζεται στη Διαρκή Επι-
τροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιο-
σύνης της Βουλής των Ελλήνων, µέχρι τα τέλη Νοεµβρί-
ου κάθε έτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονι-
σµό της Βουλής. Στην έκθεση αυτή γίνεται καταγραφή
και αποτίµηση του έργου του ΝΣΚ για το δικαστικό έτος
που πέρασε και περιλαµβάνονται παρατηρήσεις και προ-
τάσεις για τις ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για τη βελ-
τίωση της λειτουργίας και της οργάνωσης του ΝΣΚ, την
αντιµετώπιση των προβληµάτων σχετικά µε τη λειτουρ-
γία 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 εγ-
γράφων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των
λειτουργών του ΝΣΚ ή στην πειθαρχική διαδικασία, αυτή
µπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά, µέσω της υπη-
ρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης των λειτουργών του
ΝΣΚ, µε αποδεικτικό παραλαβής. Εάν ο λειτουργός δεν
επιστρέψει υπογεγραµµένο το αποδεικτικό παραλαβής,
η αποστολή επαναλαµβάνεται άλλες δυο φορές. Εφό-
σον 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 κα-
τάσταση 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 υπο-
βολή ή η διαβίβαση από τις υπηρεσίες του ΝΣΚ, προς ο-
ποιαδήποτε κρατική ή άλλη υπηρεσία, αρχείων, εγγρά-
φων ή κάθε άλλου στοιχείου, αυτή µπορεί να γίνεται µε
ψηφιοποιηµένα έγγραφα και ασφαλή ηλεκτρονικά αρ-
χεία. 

4. Εφόσον, το ΝΣΚ, ως φορέας, υποχρεούται για την
υποβολή, σε περιοδική βάση προς οποιονδήποτε άλλον
κρατικό φορέα ή Αρχή εγγράφων, στοιχείων ή πληροφο-
ριών, η υποχρέωση αυτή µπορεί να εκπληρωθεί και µε τη
διαβίβαση σχετικού ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου, µε
όµοιο περιεχόµενο, εάν ο φορέας στον οποίο αφορά η υ-
ποβολή δεν επιθυµεί τη χορήγηση πρόσβασης στο πλη-
ροφοριακό σύστηµα του ΝΣΚ για τον έλεγχό τους. 

Άρθρο 122
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών,
ρυθµίζονται, και κατά τροποποίηση κειµένων διατάξεων,
οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων του άρθρου 17.

2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µπορεί: α) να παραπέ-
µπονται στις Τριµελείς Επιτροπές υποθέσεις, µολονότι

το αντικείµενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρµο-
διότητά 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 υποθέσε-
ων, στις οποίες οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε
Πράξη, καθώς και οι λεπτοµέρειες που αφορούν στο πε-
ριεχόµενο και στον τρόπο έκδοσής της, γ) να ορίζονται
και άλλα είδη υποθέσεων για τα οποία συντάσσεται Επι-
σηµειωµατική Πράξη, καθώς και οι λεπτοµέρειες που α-
φορούν στο περιεχόµενο και τον τρόπο έκδοσής της. Με
όµοια απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, συγκροτούνται οι Τριµε-
λείς Επιτροπές του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρ-
θρου 5 και καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια ή ειδικότερο ζήτηµα για τη λειτουρ-
γία τους.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µπορεί να ορίζονται τα επιµέ-
ρους καθήκοντα των λειτουργών και του διοικητικού
προσωπικού του ΝΣΚ, ο τύπος και το περιεχόµενο των η-
λεκτρονικών 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 δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, µπορεί: α) να µεταβιβάζει
συγκεκριµένες αρµοδιότητές του ή ειδικές αρµοδιότη-
τες που ανήκουν στο ΝΣΚ, σε λειτουργούς ή σε διοικητι-
κούς υπαλλήλους του ΝΣΚ, ανάλογα µε την περίπτωση,
β) να εξουσιοδοτεί λειτουργούς ή διοικητικούς υπαλλή-
λους του ΝΣΚ, να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου
του ΝΣΚ», µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρ-
θρα 24, 65 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και προϊ-
στάµενο 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 υπηρε-
σιακών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας σε Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στην
Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ή την εποπτεία οµάδας υπη-
ρεσιακών 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 χω-
ροταξικός ανασχεδιασµός των υφιστάµενων υπηρεσια-
κών µονάδων του ΝΣΚ, ιδίως λόγω του ψηφιακού µετα-
σχηµατισµού του ΝΣΚ και των δικαστηρίων της Χώρας
και να ιδρύονται ή να συγχωνεύονται ή να καταργούνται
ή να διατηρούνται υφιστάµενες µονάδες. 

6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δηµοσι-
εύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, καθορίζονται: α) οι επι-
µέρους αρµοδιότητες, η στελέχωση και κάθε άλλο τεχνι-
κό 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
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και εξωδίκων υποθέσεων που χειρίζονται και τα επιµέ-
ρους Γραφεία τους. Με την ίδια διαδικασία, δηµιουργού-
νται, διασπώνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται Σχη-
µατισµοί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ή Γραφεία
Σχηµατισµών ή ανατίθενται σε Σχηµατισµό ή Γραφείο
Σχηµατισµού νέες υποθέσεις ή κατηγορίες υποθέσεων ή
αρµοδιότητες άλλων Σχηµατισµών ή Γραφείων. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Προέ-
δρου του ΝΣΚ, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζή-
τηµα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, για την εφαρµογή
του άρθρου 24 για τη συµµετοχή του Δηµοσίου στις ποι-
νικές 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 Δηµο-
σίου, της Ανεξάρτητης Αρχής ή του Ν.Π.Δ.Δ. και η παρά-
σταση, 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 προ-
βλέπεται 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 υπε-
ράσπισης 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, καθορί-
ζεται 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 τα-
µεία, 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 εκ-
παιδευτική άδεια του άρθρου 63.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα
από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται ανα-
λυτικά, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρµοδιο-
τήτων του Γραφείου Επιθεώρησης, τα επιµέρους καθή-
κοντα των επιθεωρητών, τα κριτήρια αξιολόγησης των υ-
πηρεσιακών 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 υπηρεσια-
κές ανάγκες, οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού που
αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 106, β) ορίζονται
οι κατηγορίες και ο αριθµός των υπαλλήλων που υπηρε-
τούν στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που λειτουργούν
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και γ) ορίζονται οι επι-
χειρησιακοί στόχοι, τα περιγράµµατα θέσεων των προϊ-
σταµένων και των στελεχών των οργανικών µονάδων,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά α-
πό πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, µπορεί να αναστα-
λεί η έναρξη λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τµηµά-
των των περ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 και
του άρθρου 17. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά α-
πό γνώµη του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζονται ο τρόπος,
το όργανο και η διαδικασία χορήγησης της άδειας πα-
τρότητας στους λειτουργούς του ΝΣΚ, καθώς και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.

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 Υ-
ποθέσεων. Ως Προϊστάµενοι των Σχηµατισµών ορίζονται
από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ λειτουργοί του ΝΣΚ, µε βαθ-
µό τουλάχιστον Παρέδρου και προϊστάµενοι των επιµέ-
ρους Γραφείων των Σχηµατισµών, Πάρεδροι ΝΣΚ ή Δικα-
στικοί Πληρεξούσιοι µε επταετή τουλάχιστον υπηρεσία. 

2. Μέχρι την έκδοση του διατάγµατος των υπουργι-
κών 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 πειθαρ-
χικών συµβουλίων που λειτουργούν κατά την έναρξη ι-
σχύος 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 πραγ-
µατοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
εφεξής.

7. Πειθαρχικά παραπτώµατα που τελέστηκαν πριν α-
πό 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 τέ-
λεση της τελευταίας πράξης ή παράλειψης. Διαδικαστι-
κές πράξεις που έχουν διενεργηθεί έγκυρα µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, µε το προηγούµενο νοµικό
καθεστώς, δεν επαναλαµβάνονται.

8. Στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ που υπη-
ρετούν ή θα υπηρετούν στα Δικαστικά Γραφεία που πρό-
κειται να συγχωνευθούν, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρ-
θρου 21, παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κά-
θε γενικής ή ειδικής διάταξης, να µεταταχθούν στις κατά
τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή της Α-
ΑΔΕ, µε αντίστοιχη µεταφορά των θέσεων που κατέ-
χουν.

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 άρ-
θρου 66 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). 
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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 διατά-
ξεις, αποφάσεις και πράξεις που ρυθµίζουν, κατά τον
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, τα αντίστοιχα θέµα-
τα.

Άρθρο 124
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και µε την επι-
φύλαξη των οριζοµένων στις παρ. 2 και 10 του άρθρου
123 αυτού, καταργούνται: α) ο ν. 3086/2002 (Α΄ 324), µε
την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 66 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148), β) το π.δ. 238/2003 (Α΄ 214), γ) το
άρθρο 13 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143) και δ) κάθε γενική ή
ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή που ρυθµίζει µε δια-
φορετικό τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε τον νόµο αυ-
τόν.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 125
Μεταφορά ζηµιών - Τροποποίηση 
του άρθρου 27 του ν. 4172/2013

Μετά από την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013
(Α΄167), προστίθεται παρ. 3Α και το άρθρο 27 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 27
Μεταφορά ζηµιών

1. Εάν µε τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα το αποτέλεσµα είναι ζηµία εντός
του φορολογικού έτους, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για
να συµψηφισθεί µε τα επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά
στα επόµενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζηµία του προ-
γενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτεραιότητα έ-
ναντι της ζηµίας µεταγενέστερου έτους.

2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των
νοµικών προσώπων των περ. α΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 45
από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου
ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµο-
σίου, κατ΄ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακα-
θάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις,
αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία πραγ-
µατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα α-
πό τον χρόνο διακράτησης των οµολόγων. Για την εφαρ-
µογή του προηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφο-
ρά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας
των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κό-
στους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περί-
πτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προ-
έκυψε ζηµία από την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει
συµψηφιστεί µε αποθεµατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δη-
µοσίευση του Κ.Φ.Ε. λαµβάνεται το αρχικό κόστος από-
κτησης.

3.α. Η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου
η οποία προκύπτει για τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρο-
νται στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του παρόντος και
τα οποία εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή,
κατά περίπτωση, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό, από:

αα) τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους,
i) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 61 του

ν. 4307/2014 (Α΄ 246),
ii) κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130),
iii) ή ως αποτέλεσµα οριστικής διαγραφής ή συµφω-

νίας ρύθµισης χρεών των οφειλετών δανείων ή πιστώσε-
ων,
ββ) τη µεταβίβαση, δηλαδή την πώληση ή την εισφορά

δανείων ή πιστώσεων κατά τις διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ή του ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή τη
µεταβίβασή τους σε χρηµατοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή
σε άλλη εταιρεία ή νοµική οντότητα εφόσον τη διαχείρι-
σή τους πραγµατοποιεί πιστωτικό ίδρυµα κατά τις διατά-
ξεις του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή Εταιρεία Διαχείρισης Α-
παιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 4354/2015,
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε είκοσι (20) ι-
σόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης από τη χρή-
ση στην οποία πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή του χρέ-
ους ή η µεταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης, αντι-
στοίχως, ανεξάρτητα από τον χρόνο λογιστικής από α-
ναγνώριση των οικείων περιουσιακών στοιχείων. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, η χρεωστική δια-
φορά ισούται µε το συνολικό ποσό της διαγραφής µείον
τους µη εγγεγραµµένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγ-
γράφονται ή, αντιστοίχως, µε το ποσό της ζηµίας στην
περίπτωση µεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων.
β. Τυχόν λογιστικές διαγραφές δανείων ή πιστώσεων

των νοµικών προσώπων των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου
26, οι οποίες αφορούν διαγραφές χρέους ή µεταβιβά-
σεις κατά τα οριζόµενα στην περ. α΄, που δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του εκάστοτε φορολο-
γικού έτους της λογιστικής διαγραφής, δεν επηρεάζουν
το φορολογικό αποτέλεσµα του έτους αυτού έως την ε-
πέλευση των γεγονότων της περ. α΄, οπότε και µετατρέ-
πονται σε χρεωστικές διαφορές, εφαρµοζοµένης της
περ. α΄ της παρούσας παραγράφου.
γ. Το συνολικό ποσό της ανωτέρω χρεωστικής διαφο-

ράς της περ. α΄, καθώς και της προσωρινής διαφοράς
της περ. β΄ της παρούσας παραγράφου δεν θα υπερβαί-
νει το ποσό των αναφεροµένων στην περ. γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 27Α, συσσωρευµένων προβλέψεων και λοι-
πών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποί-
ες έχουν λογιστεί έως τις 30 Ιουνίου 2015. Η απόσβεση
της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς καταχωρείται σε
χρέωση των αποτελεσµάτων της οικείας χρήσης. Σε πε-
ρίπτωση που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα έχουν σχηµα-
τίσει και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά τους, για το
χρέος που διαγράφεται ή µεταβιβάζεται, πρόσθετη ειδι-
κή πρόβλεψη, η εν λόγω πρόβλεψη αντιλογίζεται σε πί-
στωση των αποτελεσµάτων του φορολογικού έτους στο
οποίο πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή ή η µεταβίβαση
του δανείου ή της πίστωσης και αποτελεί για αυτά φορο-
λογητέο κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζο-
νται από 1.1.2016.

3Α. Για τα νοµικά πρόσωπα των παρ. 5, 6 και 7 του άρ-
θρου 26, η χρεωστική διαφορά της παρ. 2 εκπίπτει κατά
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προτεραιότητα έναντι της χρεωστικής διαφοράς της
παρ. 3. Το ποσό της ετήσιας έκπτωσης της χρεωστικής
διαφοράς της παρ. 3 περιορίζεται στο ποσό των κερδών
που προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις του παρό-
ντος πριν από την έκπτωση αυτών των χρεωστικών δια-
φορών και µετά την έκπτωση της χρεωστικής διαφοράς
της παρ. 2. Το υπολειπόµενο ποσό ετήσιας έκπτωσης
που δεν συµψηφίστηκε, µεταφέρεται προς έκπτωση σε
επόµενα φορολογικά έτη της χρονικής περιόδου που
προβλέπεται στην παρ. 3, στα οποία θα αποµένει υπόλοι-
πο κερδών µετά την ετήσια έκπτωση των χρεωστικών
διαφορών των παρ. 2 και 3 που αντιστοιχούν στα έτη αυ-
τά. Στη σειρά έκπτωσης των µεταφερόµενων ποσών
προηγούνται τα παλαιότερα υπόλοιπα χρεωστικής δια-
φοράς έναντι των νεότερων. Αν στο τέλος της εικοσαε-
τούς περιόδου απόσβεσης αποµένουν υπόλοιπα που δεν
έχουν συµψηφιστεί, αυτά αποτελούν ζηµία που υπόκει-
ται στον κανόνα της πενταετούς µεταφοράς της παρ. 1.
Η παρούσα εφαρµόζονται από 1η.1.2021 και αφορά

χρεωστικές διαφορές της παρ. 3 που έχουν προκύψει α-
πό την 1η.1.2016.

4. Ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την ά-
σκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω µόνιµης ε-
γκατάστασης δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τον
υπολογισµό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους
ούτε να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη, µε εξαίρε-
ση τις ζηµιές από επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω
µόνιµης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα
ΕΕ/ΕΟΧ, µε την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση
αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρ-
δη από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν απαλλάσσο-
νται.

5. Σε περίπτωση που µεταβληθεί η άµεση ή έµµεση
συµµετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου σε ένα νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία
τοις εκατό (33%) εντός ενός φορολογικού έτους και πα-
ράλληλα γίνει, µέσα στο ίδιο ή/και το επόµενο φορολο-
γικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η µεταβολή της
συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου, αλλαγή της δρα-
στηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συµ-
µετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε
σχέση µε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος από
τη µεταβολή της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου,
οι διατάξεις της παρ. 1 δεν έχουν εφαρµογή.»

Άρθρο 126
Ρύθµιση για το «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα 

Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» - Τροποποίηση 
του άρθρου τέταρτου του ν. 3785/2009

Στην παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 3785/2009
(Α΄ 138) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προκειµένου
να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρµογής της διάταξης,
προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«2. Ο Οργανισµός δεν περιλαµβάνεται στο δηµόσιο ή
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα όπως αυτός ορίζεται κατά
την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, εξαιρείται της εφαρµο-
γής του ν. 3429/2005 (Α΄314), του ν. 4412/2016 (Α΄147),
του ν. 4413/2016 (Α΄148) και του ν. 4354/2015 (Α΄176),
λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας

και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόµου, το καταστα-
τικό του και συµπληρωµατικώς από τη νοµοθεσία περί α-
νωνύµων εταιριών (ν. 4548/2018, Α΄104). Για την εφαρ-
µογή του παρόντος δεν ισχύουν οι διατάξεις περί δηµο-
σίου λογιστικού και προµηθειών αναφορικά µε τις δηµό-
σιες προµήθειες, τα δηµόσια έργα και τις δηµόσιες συµ-
βάσεις υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών,
που συνάπτει ο Οργανισµός. Εφόσον ο Οργανισµός θεω-
ρηθεί ότι αποτελεί φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο Ορ-
γανισµός εξαιρείται από κάθε διάταξη που διέπει τους
φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρ-
νησης ή αναφέρεται στους Φορείς αυτούς, συµπεριλαµ-
βανοµένου του συνόλου των διατάξεων του
ν. 4270/2014 (Α΄143), καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότη-
ση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγµάτων και εκ-
δοθεισών υπουργικών αποφάσεων, και υποχρεούται α-
ποκλειστικά και µόνο στην υποβολή των ακολούθων δη-
µοσιονοµικών στοιχείων και αναφορών: 
α. σχεδίου Μ.Π.Δ.Σ για τον Οργανισµό, αποκλειστικά

και µόνο όσον αφορά την παροχή στοιχείων,
β. ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε ανα-

µόρφωσής του,
γ. µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και
δ. σύνοψης στοιχείων µητρώου δεσµεύσεων (σε µηνι-

αία και ετήσια βάση).»

Άρθρο 127
Μείωση ποσοστού παρακράτησηςκαι συµψηφισµού 

οφειλών της Ε.Α.Β. Α.Ε. - Τροποποίηση 
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014

Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014
(Α΄ 60) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, µε το οποίο
προβλέπεται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα αυξη-
µένο ποσοστό µη παρακράτησης και συµψηφισµού των
απαιτήσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (ΕΑΒ Α.Ε.), το τελευταίο εδάφιο
τροποποιείται, προκειµένου να προσαρµοσθεί στην προ-
σθήκη του νέου εδαφίου και η περ. α΄ διαµορφώνεται ως
εξής:

«1.α. Πάσης φύσεως απαιτήσεις της εταιρίας «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου για παροχή πάσης φύσε-
ως υπηρεσιών προς το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτο-
φυλακή, το Πολεµικό Ναυτικό, το Στρατό Ξηράς, την Πο-
λεµική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνοµία, το Πυρο-
σβεστικό Σώµα, τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισµών είτε σε
εκτέλεση συµβάσεων πλαισίου είτε ειδικότερων συµβά-
σεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών Εθνι-
κής Άµυνας και Δηµόσιας Ασφάλειας, κατά την έννοια
του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε
κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε
οφειλές της ανωτέρω εταιρίας προς το Δηµόσιο ή τα α-
σφαλιστικά ταµεία µέχρι ποσοστού ογδόντα τοις εκατό
(80%). Έως τις 31.12.2023 το προβλεπόµενο ποσοστό
του προηγούµενου εδαφίου, διαµορφώνεται στο ποσο-
στό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και το υπόλοιπο
πέντε τοις εκατό (5%) παρακρατείται από το Ελληνικό
Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία αναλογικά έναντι
των πάσης φύσεως οφειλών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προς το Δηµόσιο και
τα ασφαλιστικά ταµεία. Η ρύθµιση της παρούσας κατα-
λαµβάνει και αξιώσεις της εταιρείας Ε.Α.Β. Α.Ε. προς ε-
πιστροφή Φ.Π.Α.»

Άρθρο 128
Ειδικές ρυθµίσεις Ε.Α.Β. Α.Ε.

1. Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.), από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος µέχρι τις 31.12.2022, εξαιρείται από την υποχρέω-
ση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας του άρθρου
12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) για τις πράξεις ή συναλλα-
γές που ορίζονται στις περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 1274/ 2013 (Β΄ 3398) απόφασης
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.

2. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»
(Ε.Α.Β. Α.Ε.), από την έναρξη ισχύος του παρόντος µέ-
χρι τις 31.12.2022, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προ-
σκόµισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για
τα χρέη της προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για όλες τις πράξεις και συ-
ναλλαγές που αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία πλην της µεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας
της.

Άρθρο 129
Ειδική ρύθµιση για το προσωπικό της Πολεµικής Αερο-
πορίας που µεταβαίνει στο εξωτερικό στο πλαίσιο δια-
κρατικής συµφωνίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Στο άρθρο 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται παρ. 7 ως εξής: 

«7. Το προσωπικό της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ) που
µεταβαίνει στο εξωτερικό, στο πλαίσιο συνεισφοράς της
Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατόπιν σύνα-
ψης διακρατικής συµφωνίας µε σκοπό την ανάπτυξη, ε-
πιχειρησιακή, λειτουργική και διοικητική υποστήριξη Ελ-
ληνικών Μοιρών Πολεµικών Αεροσκαφών και Μοιρών
Κατευθυνόµενων Βληµάτων, δύναται να λαµβάνει κατ’ α-
νώτατο όριο την ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού κατη-
γορίας χώρας Α του άρθρου 17 για ολόκληρο το διάστη-
µα συµµετοχής του και ανεξαρτήτως των διευκολύνσε-
ων που παρέχονται από τη χώρα υποδοχής. Η αποζηµίω-
ση της παρούσας µπορεί να αναπροσαρµόζεται σύµφω-
να µε την παρ. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Εθνικής Άµυνας καθορίζονται οι ειδικές
περιπτώσεις κατά τις οποίες δύναται να καταβάλλεται η
αποζηµίωση της παρούσας λόγω ιδιαίτερων συνθηκών
των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και το ακριβές ύ-
ψος αυτής.»

Άρθρο 130
Τέλος ταξινόµησης των Μεµονωµένων Οχηµάτων 

Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) - 
Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001  

Στο άρθρο 121 του ν. 2960/2001 (Α΄265) (Εθνικός Τε-
λωνειακός Κώδικας) προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλά-
σης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεµονω-
µένου Οχήµατος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύµ-
φωνα µε την υπ’ αριθµ. 33692/2202/2014 (Β΄ 3134) από-

φαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και ταξι-
νοµούνται ως «οχήµατα µεταχειρισµένων εξαρτηµά-
των», επιβάλλεται τέλος ταξινόµησης αναλόγως του κυ-
λινδρισµού του κινητήρα τους, ως εξής: 

Κυλινδρισµός κινητήρα Ποσό τέλους 
ταξινόµησης

Έως 1.000 κυβικά εκατοστά 500 ευρώ

από 1.001 έως 1.400 κυβικά εκατοστά 700 ευρώ

από 1.401 έως 1.600 κυβικά εκατοστά 900 ευρώ

από 1.601 έως 1.800  κυβικά εκατοστά 1.100 ευρώ

από 1.801 έως 2000  κυβικά εκατοστά 1.300 ευρώ

από 2001  κυβικά εκατοστά και άνω 1.500 ευρώ

Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβο-
λής του τέλους ταξινόµησης και του απαιτητού αυτού,
καθώς και για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξι-
νόµησης, εφαρµόζονται τα άρθρα 128 και 130. 
Ειδικότερα για τα εγχωρίως κατασκευαζόµενα

Μ.Ο.Ι.Κ., η υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόµη-
σης γεννάται µε την ολοκλήρωση της κατασκευής τους
και το τέλος ταξινόµησης καθίσταται απαιτητό και κατα-
βάλλεται, πριν από τη θέση των οχηµάτων σε κυκλοφο-
ρία, µε την υποβολή της ειδικής δήλωσης της παρ. 2 του
άρθρου 130. 

H παρ. 7 του παρόντος και το άρθρο 129 εφαρµόζονται
και για τα επιβατικά οχήµατα της παρούσας.»

Άρθρο 131
Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής 

των Μεµονωµένων Οχηµάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής
(Μ.Ο.Ι.Κ.) για φορολογικούς σκοπούς - Προσθήκη 
Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου 5α στον ν. 1573/1985

Μετά το Κεφάλαιο Β΄του ν. 1573/1985 (Α΄ 201) προ-
στίθενται Κεφάλαιο Β.1. και άρθρο 5α, το οποίο έχει ως
εξής: 

«Κεφάλαιο Β.1

Άρθρο 5α
Εξουσιοδοτική διάταξη για την παρακολούθηση 
της κατασκευής  των Μεµονωµένων Οχηµάτων

Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση
της κατασκευής των οχηµάτων της δασµολογικής κλά-
σης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεµονω-
µένου Οχήµατος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύµ-
φωνα µε την υπ’ αριθµ. 33692/2202/2014 (Β΄ 3134) από-
φαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και ταξι-
νοµούνται ως «οχήµατα µεταχειρισµένων εξαρτηµά-
των», οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών έναντι της
τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα.» 
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Άρθρο 132
Τέλη κυκλοφορίας των Μεµονωµένων Οχηµάτων 
Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) -Τροποποίηση 

της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 

1. Στην περ. Α΄της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 2948/2001 (Α΄ 242) προστίθεται υποπερ. ιβ), ως εξής: 

«ιβ) Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα της
δασµολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν
λάβει έγκριση Μεµονωµένου Οχήµατος Ιδιαίτερης Κατα-
σκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
33692/2202/2014 (Β΄ 3134) απόφαση του Υπουργού Υ-
ποδοµών και Μεταφορών και ταξινοµούνται ως «οχήµα-
τα µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων», ανεξαρτήτως της η-
µεροµηνίας της πρώτης ταξινόµησής του σε κράτος µέ-
λος της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ., τα τέλη κυκλοφορίας υ-
πολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του
κινητήρα αυτών κατ’ αναλογία µε τον πρώτο πίνακα της
υποπερ. α΄, ως εξής:

Κατηγορία Κυλινδρισµός  Ετήσα τελη
κινητήρα κυκλοφορίας
(σε κυβικά εκατοστά) (σε Ευρώ)

Α΄ Έως 300 22

Β΄ από 301 έως 785 55

Γ΄ από 786 έως 1.071 120

Δ΄ από 1.072 έως 1.357 135

Ε΄ από 1.358 έως 1.548 225

ΣΤ΄ από 1.549 έως 1.738 250

Ζ΄ από 1.739 έως 1.928 280

Η΄ από 1.929 έως 2.357 615

Θ΄ από 2.358 έως 3.000 820

I΄ από 3.001 έως 4.000 1.025

ΙΑ΄ από 4.001 και άνω 1.230

2.  Η παρ. 1 ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας έτους
2021 και εποµένων.

Άρθρο 133
Επιβολή τέλους ταξινόµησης στα διασκευασµένα 

από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί 
των φορολογικών επιβαρύνσεων  - Τροποποίηση 

της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 

Η παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) (Ε-
θνικός Τελωνειακός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα της δασµολογικής
κλάσης 87.04 που διασκευάζονται σε κλειστά φορτηγά
της ίδιας δασµολογικής κλάσης, µικτού βάρους µέχρι και
τρεισήµισι (3,5) τόνους, κατ’ εφαρµογή της παρ. 11 του

άρθρου 4 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265), υποβάλλονται αντί
των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από
τον ν. 1573/1985 (Α΄ 201) σε τέλος ταξινόµησης, το ύ-
ψος του οποίου ορίζεται ως εξής:
α) για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 901 έως και 1.400

κυβικά εκατοστά, τριακόσια εβδοµήντα (370) ευρώ,
β) για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.401 έως και

1.800 κυβικά εκατοστά, πεντακόσια είκοσι (520) ευρώ,
γ) για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.801 έως και

2.000 κυβικά εκατοστά, επτακόσια σαράντα (740) ευρώ,
δ) για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 2.001 κυβικά εκα-

τοστά και άνω, χίλια εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ.»

Άρθρο 134
Μετατάξεις υπαλλήλων στο Νοµικό Συµβούλιο του

Κράτους 

Το έκτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 20
του ν. 4829/2021 (Α΄ 166) εφαρµόζεται και για τις µετα-
τάξεις υπαλλήλων προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κρά-
τους, που έγιναν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυ-
τού.

Άρθρο 135
Αποδοχές και επιµίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών

Εκπαίδευσης Εξωτερικού - Προσθήκη παρ. 4 
στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016

1. Στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159, διόρθ.
σφάλµ. Α΄ 165) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Από την 1η.7.2021 µέχρι τις 30.6.2022 οι Αναπλη-
ρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού λαµβάνουν
τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµί-
σθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συ-
µπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελ-
ληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.»

2. Επιµίσθια που έχουν καταβληθεί σε Αναπληρωτές
Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού από τις 24.1.2020
έως τις 30.6.2021 βάσει της παρ. 6 τoυ άρθρου 62 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και οι δαπάνες των οποίων βαρύ-
νουν τις πιστώσεις του Ε.Φ. 1019-206 ΑΛΕ 2120189001
του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων θεωρούνται νοµίµως καταβληθέντα. 

Άρθρο 136
Μέτρα επιτάχυνσης έργων και µελετών για τον έλεγχο
και τη ρύθµιση των πληµµυρικών ροών - Προσθήκη

παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 

Στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87) προστίθεται
παρ. 7 ως εξής:

«7. Έργα και µελέτες για τον έλεγχο και τη ρύθµιση
των πληµµυρικών ροών σε περιοχές των Περιφερειών
Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς
Ελλάδας που αναλαµβάνονται από τις ως άνω Περιφέ-
ρειες δυνάµει προγραµµατικής σύµβασης που συνάπτε-
ται µε την αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας µπορούν να ανατίθενται µε προ-
σφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προη-
γούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147) εάν η εκτιµώµε-
νη αξία της σύµβασης είναι µεγαλύτερη των ορίων του
άρθρου 5 του ν. 4412/2016 ή µε προσφυγή στη διαδικα-
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σία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ίδιου νό-
µου σε κάθε άλλη περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:
α) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης

εκδίδεται από τον αρµόδιο περιφερειάρχη χωρίς να α-
παιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση ή εισήγηση άλλου
συλλογικού οργάνου,
β) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται µε την κοι-

νοποίηση στον ανάδοχο της πρόσκλησης της παρ. 4 του
άρθρου 105 του ν. 4412/2016 εντός σαράντα πέντε (45)
ηµερών από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης κατά
την παρ. 2 του άρθρου 120 του ιδίου νόµου, µε αντίστοι-
χη σύντµηση στο ήµισυ, όπου είναι αναγκαίο, των προ-
θεσµιών του άρθρου 102  και της παρ. 4 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016,
γ) ο προσυµβατικός έλεγχος του σχεδίου της σύµβα-

σης που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα
µε τον ν. 4700/2020 (Α΄127) ολοκληρώνεται εντός είκο-
σι (20) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου
σε αυτό και
δ) δεν απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της υποπερ. δδ΄ της περ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄204), εφόσον συντρέχουν
γεγονότα που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρας
βίας. 
Η παρούσα εφαρµόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης

δηµοσίων συµβάσεων που θα εκκινήσουν µέχρι την
30η.11.2021.»

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 137
Υποστηρικτικά µέτρα των εµβολιασθέντων 

ατόµων 15-17 ετών

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται µε από-
φαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση για
χρονικό διάστηµα όχι πέραν της 31ης.12.2021, χορηγεί-
ται διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας δεκα-
πέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών, µέσω συστήµατος ε-
πιταγών («Voucher») που διατίθενται για τη χορήγηση α-
πό παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτου δε-
δοµένων  50 GB («Freedom Pass/Data»). Η ανωτέρω δι-
ευκόλυνση χορηγείται σε ανήλικους χρήστες συνδέσε-
ων κινητής τηλεφωνίας ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δε-
καεπτά (17) ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώ-
τη ή τη µοναδική δόση του εµβολίου από τη θέση σε ισχύ
του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κο-
ρωνοϊού COVID-19 µέχρι και την 31η.12.2021 («Εµβο-
λιασθέντες»).  

2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 πιστώνεται από την ανώ-
νυµη εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «Κοινωνία της
Πληροφορίας Mονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), που
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, σε κάθε Εµβολιασθέντα  µε τη µορφή παροχής δω-
ρεάν πακέτου δεδοµένων για την πλοήγηση στο διαδί-
κτυο από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Για τη χο-
ρήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης και την παροχή του
δωρεάν πακέτου δεδοµένων µέσω συστήµατος επιτα-
γών («Voucher») δηµιουργείται ειδική εφαρµογή προ-

σβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-
σιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). 

3. Ένας εκ των εχόντων την επιµέλεια του Εµβολια-
σθέντος εισέρχεται στην ανωτέρω ειδική εφαρµογή µε
τους προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενι-
κής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµό-
σιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet) και αιτείται την έκδοση
«Freedom Pass/Data» για συγκεκριµένο αριθµό κινητής
τηλεφωνίας δηλώνοντας: α) τον πάροχο κινητής τηλε-
φωνίας στον οποίο είναι ενεργοποιηµένος ο αριθµός κι-
νητής τηλεφωνίας, β) τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό Αριθµό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
(Α΄ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθµό Ασφάλι-
σης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εµβολιασθέντος και γ) τα στοιχεία ε-
πικοινωνίας του και, ειδικότερα, υποχρεωτικά τον αριθµό
του κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου. Για τον σκοπό της επαλή-
θευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό
σύστηµα της εφαρµογής διαλειτουργεί, ιδίως, µε το Ε-
θνικό Μητρώο Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και
το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
Η αίτηση για το «Freedom Pass/Data» µπορεί να υπο-

βληθεί από έναν εκ των εχόντων την επιµέλεια του Εµ-
βολιασθέντος και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.). Το «Freedom Pass/Data» δεν δύναται να χορη-
γηθεί παραπάνω από µία φορά ανά ΑΜΚΑ Εµβολιασθέ-
ντος. 

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρµογής ο-
ρίζεται η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργα-
σίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωµάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνι-
κό δίκαιο και, ιδίως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικό Κα-
νονισµό για την Προστασία Δεδοµένων - ΓΚΠΔ) και τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Επιπλέον, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. συνά-
πτει σύµβαση µε τον δηµιουργό της ως άνω ειδικής ε-
φαρµογής, µε αντικείµενο την εκτέλεση και επεξεργα-
σία των δεδοµένων που καταχωρίζονται στην ως άνω ε-
φαρµογή. Προς τον σκοπό αυτόν, κατ΄ εφαρµογή της
περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο αντισυµ-
βαλλόµενος µε την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. δηµιουργός της εφαρ-
µογής αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδιασµό, την υλοποί-
ηση, την οργάνωση των δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και άλλων δεδοµένων από κάθε πηγή, την τήρηση
υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την ε-
µπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων
και κάθε άλλο θέµα, που αφορά στην οµαλή λειτουργία
της εφαρµογής, τηρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας
για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα  που κατα-
χωρίζονται στην ανωτέρω εφαρµογή, συλλέγονται, τη-
ρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας απο-
κλειστικά για τους αναφερόµενους στην παρ. 2 σκο-
πούς, για τη διενέργεια εκκαθάρισης µετά την ολοκλή-
ρωση της ως άνω ψηφιακής υπηρεσίας και για ελεγκτι-
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κούς σκοπούς που προβλέπονται ή και επιβάλλονται από
τη νοµοθεσία και µε την τήρηση των κατάλληλων τεχνι-
κών και οργανωτικών µέτρων. Τα ανωτέρω δεδοµένα τη-
ρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ε-
τών και στη συνέχεια διαγράφονται. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον πλη-
ρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται, απο-
κλειστικά και µόνο για τους σκοπούς του παρόντος, στον
δηλωθέντα πάροχο  κινητής τηλεφωνίας τα στοιχεία του
αριθµού κινητής τηλεφωνίας στον οποίο θα χορηγηθεί
το πακέτο δεδοµένων του «Freedom Pass/Data». Οι αι-
τήσεις υποβάλλονται έως την 31η.12.2021. Το πακέτο
«Freedom Pass/Data» παραµένει ενεργοποιηµένο για
διάρκεια πέντε (5) µηνών από την ενεργοποίησή του, ε-
νώ µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος αυτού,
απενεργοποιείται αυτόµατα. 

6. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την
εφαρµογή του παρόντος, η χρηµατοδότηση του
«Freedom Pass/Data»  πραγµατοποιείται µέσω επιχορή-
γησης της  Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από τον τακτικό προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , κατόπιν
ενίσχυσής του από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-
711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών και ΑΛΕ 2910601058 <<Πιστώσεις για
δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων αντι-
µετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού>>.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
γείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο χρό-
νος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής ε-
φαρµογής της παρ. 2, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα
για τη λειτουργία της ειδικής εφαρµογής, οι προϋποθέ-
σεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποί-
ησης της εφαρµογής, τα αρµόδια για την υλοποίηση όρ-
γανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, την
παρακολούθηση, τη χρηµατοδότηση, την υλοποίηση και
τη λειτουργία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφα-
ση δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα εφαρ-
µογής του παρόντος.

Άρθρο 138
Αποζηµίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια 
εµβολιασµών - Τροποποίηση της παρ. 3 

του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του
ν. 4764/2020 (Α΄ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά
της αποζηµίωσης και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Για κάθε διενεργούµενο κατ’ οίκον εµβολιασµό κα-
θορίζεται αποζηµίωση των ιατρών και των φορέων υλο-
ποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) ύψους
πενήντα (50) ευρώ, όταν ο εµβολιασµός διενεργείται µε
εµβόλιο µίας (1) δόσης, ή ύψους τριάντα (30) ευρώ για
κάθε δόση όταν διενεργείται µε εµβόλιο δύο (2) δόσεων.
Για κάθε εµβολιασµό στο ιατρείο µε εµβόλιο µίας (1) δό-
σης καθορίζεται αποζηµίωση των ιατρών ύψους είκοσι
(20) ευρώ, ενώ για διενεργούµενο εµβολιασµό µε εµβό-
λιο δύο (2) δόσεων καθορίζεται αποζηµίωση ύψους δε-
καπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση. Η αποζηµίωση κατα-
βάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται µε έκτακτη
οικονοµική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋ-
πολογισµό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού
COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών. Η εν λόγω αποζηµίωση είναι ανεκ-

χώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρί-
των, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν
γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά τα-
µεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. Με απόφαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικα-
σία εκκαθάρισης και αποζηµίωσης των ιατρών και των
φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
που συµµετέχουν στον εµβολιασµό.»

Άρθρο 139
Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος

Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 - 
Αντικατάσταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021

Στο άρθρο 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) τροποποιού-
νται το πρώτο εδάφιο ως προς τη χρονική διάρκεια υλο-
ποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά
του κορωνοϊού COVID-19 από ιδιωτικούς φορείς και το
δεύτερο εδάφιο ως προς το ύψος αποζηµίωσης των α-
νωτέρω ιδιωτικών φορέων ανάλογα µε τον αριθµό των
δόσεων των εµβολίων και το άρθρο 268 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«Άρθρο 268
Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος 
Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Εµβο-
λιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονι-
κό διάστηµα µέχρι την 31η.12.2021, δύνανται να πραγ-
µατοποιούν εµβολιασµούς και ιδιωτικά πολυιατρεία, ό-
πως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), ιδιωτικά διαγνω-
στικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια,
µέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού. Για κάθε
εµβολιασµό µε εµβόλιο µίας (1) δόσης καθορίζεται απο-
ζηµίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους είκοσι
(20) ευρώ, ενώ για κάθε εµβολιασµό µε εµβόλιο δύο (2)
δόσεων καθορίζεται αποζηµίωση των ανωτέρω ιδιωτικών
φορέων ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση, συ-
µπεριλαµβανοµένης της δαπάνης αναλωσίµων. Με από-
φαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συ-
ναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται η διαδικασία προµή-
θειας, παραλαβής, φύλαξης και διενέργειας των εµβο-
λίων, ο προγραµµατισµός των εµβολιασµών φυσικών
προσώπων από τους ανωτέρω φορείς, η εγγραφή στο Ε-
θνικό Μητρώο Εµβολιασµών, η καταβολή της αποζηµίω-
σης, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή του παρόντος.»

Άρθρο 140
Σύναψη συµβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων 
του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 µε το Υπουργείο 

Υγείας για τη διενέργεια εµβολιασµών

Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς του
άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄268) που έχουν εντα-
χθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά του κο-
ρωνοϊού COVID-19 συµβάλλονται µε το Υπουργείο Υγεί-
ας, όπως νοµίµως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των
σκοπών του εµβολιαστικού προγράµµατος από τον Διοι-
κητή της αρµόδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας ή από τον
νόµιµο αναπληρωτή του. Οι ιατροί και οι φορείς του άρ-
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θρου 268 του ν. 4798/2021 επιλέγουν κατά την υπογρα-
φή της σύµβασης τη διενέργεια εµβολιασµών αποκλει-
στικά µε συγκεκριµένο τύπο εµβολίου. 

Άρθρο 141
Παράταση χρονικού διαστήµατος εµβολιασµών 
κατ’ οίκον  από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
των Υγειονοµικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Το χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης κατ’ οίκον εµ-
βολιασµών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
των δηµόσιων δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευ-
τικό προσωπικό των ΟΤΑ, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 86 του ν. 4821/2021 (Α΄134) παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2021.

Άρθρο 142
Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων - Παράταση ισχύος

του άρθρου τριακοστού δευτέρου του ν. 4771/2021

Το χρονικό διάστηµα λειτουργίας των εµβολιαστικών
κέντρων σύµφωνα µε το άρθρο τριακοστό δεύτερο του
ν. 4771/2021 (Α΄ 16), παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2021.

Άρθρο 143
Ρυθµίσεις για τη διαδικασία υπολογισµού εκπτώσεων
και ωφεληµάτων των δηµοσίων νοσοκοµείων από 
αγορές φαρµάκων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 

και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου 
στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4812/2021

Στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021 (Α΄130), περί
της διαδικασίας υπολογισµού εκπτώσεων και ωφεληµά-
των των δηµοσίων νοσοκοµείων από αγορές φαρµάκων,
τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, ως προς το αρµόδιο όρ-
γανο, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια στην παρ.
3, και το άρθρο ενενηκοστό διαµορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο ενενηκοστό
Διαδικασία υπολογισµού εκπτώσεων και ωφεληµάτων

δηµοσίων νοσοκοµείων από αγορές φαρµάκων

1. Ο υπολογισµός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επι-
στροφών και ωφεληµάτων επί των τιµών αγοράς φαρµά-
κων, που αγοράστηκαν από δηµόσια νοσοκοµεία από την
1η.6.2019 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, και εµπί-
πτουν στο πλαίσιο συµφωνιών µε ΚΑΚ ή σε κλειστούς
προϋπολογισµούς νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπά-
νης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης. Πάσης φύσεως πιστώσεις που δεν
έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκοµεία κατ’ εφαρµογή
των συµφωνιών του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται α-
νά νοσοκοµείο συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από
τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή φαρµακευτική εταιρεία, ο οποίος
χορηγεί ισόποση πίστωση στο νοσοκοµείο εντός µηνός
από τη γνωστοποίηση.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτρο-
πή Διαπραγµάτευσης διαβιβάζει αµελλητί µε πράξη του
Προέδρου της εµπιστευτικά το σύνολο των συµφωνιών

και των κλειστών προϋπολογισµών στον Υπουργό Υγεί-
ας. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτεί-
ας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους οποίους δια-
βιβάζονται οι συµφωνίες για τον υπολογισµό των εκπτώ-
σεων, και οι οποίοι υποχρεούνται κατά τον χρόνο ανάλη-
ψης των καθηκόντων τους στην υπογραφή δήλωσης ε-
µπιστευτικότητας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προσδιορίζο-
νται όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εµπιστευτικό-
τητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συµφω-
νιών, εξειδικεύεται το περιεχόµενο της δήλωσης και ορί-
ζεται κάθε συναφές ζήτηµα µε την υλοποίηση του παρό-
ντος. Ο υπολογισµός και η εκκαθάριση των πάσης φύσε-
ως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφεληµάτων επί των τι-
µών αγοράς φαρµάκων που αγοράστηκαν από δηµόσια
νοσοκοµεία από την 1η Ιουνίου 2019 και µέχρι την 30ή Ι-
ουνίου 2021, υλοποιούνται µε τον υπολογισµό της αυτό-
µατης επιστροφής (claw back) του πρώτου εξαµήνου του
έτους 2021. 

4. H Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας δύναται, προς τον
σκοπό υπολογισµού και επιβολής του claw back της φαρ-
µακευτικής δαπάνης των δηµόσιων Νοσοκοµείων και του
ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά το σκέλος που προκύπτει α-
πό κλειστούς Προϋπολογισµούς και συµφωνίες της Επι-
τροπής Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων, να λαµβάνει
τη συνδροµή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των επιµέρους διευθύν-
σεών του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρµάκου. Όλοι οι υ-
πάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του Υπουργείου Υ-
γείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου
συµφωνιών και κλειστών προϋπολογισµών του πρώτου
εδαφίου υποχρεούνται στην υπογραφή προηγούµενης
δήλωσης εµπιστευτικότητας.»

Άρθρο 144
Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων δαπανών

υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 - 
Τροποποίηση και συµπλήρωση της παρ. 1 

του άρθρου 25 του ν. 4549/2018

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018
(Α΄ 105) προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής:

«Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντι-
µετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόµε-
νο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισµού Παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ε-
νεργοποιείται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής
(clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
αυξάνεται κατά 16.500.000 ευρώ για κάθε ένα από τα ά-
νω έτη.  Τα ανωτέρω ποσά επιµερίζονται για τα έτη 2020
και 2021 σε δεκαπέντε (15) εκατοµµύρια ευρώ για την
κατηγορία υπηρεσιών υγείας  Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩ-
ΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» και σε 1,5 εκατοµ-
µύριο ευρώ  για την υποκατηγορία Μ2 «Π.Π.-ΑΝΑΠΝΕΥ-
ΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΞΥΓΟΝΟ». Η ανωτέρω αύξηση δεν
αποτελεί βάση υπολογισµού της δαπάνης για τα επόµε-
να οικονοµικά έτη.»
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Άρθρο 145
Συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού

SARS-COVID-19 της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-
ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµε-
νων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, κα-
θώς και των διατάξεων περί αρµοδιότητας και σκοπού
του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολο-
γίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να αναθέτει και να συνάπτει
συµβάσεις προµήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-
19 και κάθε είδους παρεπόµενων υπηρεσιών σχετικών,
ενδεικτικά, µε την ασφαλή διάθεση, αποθήκευση, φύλα-
ξη και µεταφορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η διαδικα-
σία επιλογής του αναδόχου και η σύναψη των συµβάσε-
ων του πρώτου εδαφίου γίνονται µε διαπραγµάτευση
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε τρεις
(3) τουλάχιστον δυνητικούς αναδόχους, µε κάθε πρό-
σφορο µέσο, χωρίς την τήρηση απαιτήσεων δηµοσιότη-
τας, τηρουµένης της διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και µε αποκλει-
στικό κριτήριο την πλέον συµφέρουσα, βάσει τιµής, προ-
σφορά. Οι ως άνω συµβάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
µογής της παρ. 3 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020
(Α΄127).

Άρθρο 146
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της

πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων φορέων
αυτού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2021. 

Άρθρο 147
Παράταση ισχύος συµβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και νοµικών τους προσώπων για
την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Συµβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
(Α΄214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και
µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021, µε απόφαση της οικείας
οικονοµικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύ-
παρξης των  απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδο-
σία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστω-
ση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γί-
νεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από

το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώ-
τη µετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν εφαρ-
µόζεται και σε συµβάσεις που έληξαν από 1.8.2021 µέ-
χρι και τη δηµοσίευση του παρόντος.

Η παράταση των ανωτέρω συµβάσεων δεν µεταβάλ-
λει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχο-
λούµενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσµετρά-
ται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων
(24) µηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του
π.δ. 164/2004 (Α΄134). Δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί
της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α΄6). 

Άρθρο 148
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω 
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προ-
σωπικού, που απασχολείται κατά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απο-
λύµανσης των κτιρίων των Κεντρικών και Περιφερεια-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη, παρατείνονται, από τη λήξη τους, για λόγους δηµό-
σιας υγείας έως τη σύναψη των συµβάσεων µετά την ο-
λοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή
των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών
καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31ης.12.2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η
παράταση των συµβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των
άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν µε-
ταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέ-
σεις αυτές.

2. Η ισχύς του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53),
περί της αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνεται έως και την
31η Δεκεµβρίου 2021.   

Άρθρο 149
Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (Δ.Ο.Α.) - Ολυµπιακή

Φλόγα - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 37 του ν. 2725/1999 (Α΄121) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 37
Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (Δ.Ο.Α.) - 

Ολυµπιακή Φλόγα

1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την ε-
πωνυµία «Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία» (Δ.Ο.Α.) µε έ-
δρα αυτή της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.).
Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυµία της Δ.Ο.Α. αποδίδε-
ται στην αγγλική γλώσσα ως «International Olympic
Academy» (Ι.Ο.Α.). 

2. Η Δ.Ο.Α. τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυ-
µπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), εποπτεύεται από την Ελλη-
νική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και τον Υπουργό Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, ως προς τη διαχείριση των τακτι-
κών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαµβάνει,
απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη
αυτονοµία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και διαχείρι-
ση των εν γένει υποθέσεών της. 

3. Το έµβληµα της Δ.Ο.Α., όπως αυτό έχει εγκριθεί από
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τη Δ.Ο.Ε., αποτελείται στο πάνω µέρος του από ένα κλα-
δί ελιάς, σε χρυσό και πράσινο χρώµα, το οποίο καταλή-
γει στο γράµµα «Α» και στο κάτω µέρος του από τους
πέντε (5) ολυµπιακούς κύκλους. Στο ενδιάµεσο αναγρά-
φεται η επωνυµία «Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία». Το
έµβληµα της Δ.Ο.Α. απολαύει  της απόλυτης προστασίας
έναντι τρίτων κατά τον ν. 4679/2020 (Α΄ 71) τόσο για τις
κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών. Η
κατάθεση ως σήµατος του εµβλήµατος της Δ.Ο.Α. από ο-
ποιοδήποτε τρίτο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο είναι απολύ-
τως απαράδεκτη κατά  το άρθρο 4 του ν. 4679/2020. Σε
κάθε περίπτωση δήλωσης κατάθεσης σήµατος που ταυ-
τίζεται ή οµοιάζει µε ή συµπεριλαµβάνει το έµβληµα της
Δ.Ο.Α., ο Εξεταστής της Διεύθυνσης Σηµάτων, κατά την
εξέταση των λόγων απαραδέκτου και κατά παρέκκλιση
από το άρθρο 24 του ν. 4679/2020, πριν από την έκδοση
απόφασης σχετικά µε την παραδοχή ή την απόρριψη της
δήλωσης κατάθεσης σήµατος, καλεί υποχρεωτικά τη
Δ.Ο.Α., µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την εποµένη της ηµεροµηνίας της κατάθεσης, να υποβά-
λει τις παρατηρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την εποµένη της κοινοποίησης της σχετικής πρό-
σκλησης. 

4. Σκοποί της Δ.Ο.Α. είναι ιδίως: α) η λειτουργία στην
Αρχαία Ολυµπία, διεθνούς εκπαιδευτικού, πολιτιστικού
και ερευνητικού κέντρου, που µεριµνά για τη διατήρηση
και διάδοση του Ολυµπισµού και των αξιών του διεθνώς,
β) η µελέτη και η εφαρµογή των παιδαγωγικών και κοι-
νωνικών αρχών του Ολυµπιακού κινήµατος, γ) η επιστη-
µονική και η ερευνητική θεµελίωση της Ολυµπιακής ιδέ-
ας και των Ολυµπιακών αξιών, δ) η µελέτη και η ανάπτυ-
ξη διεθνώς της Ολυµπιακής παιδείας, ε) η υποστήριξη, ο
συντονισµός, η εποπτεία, η ενίσχυση και η ανάδειξη του
έργου και των δράσεων των Εθνικών Ολυµπιακών Ακα-
δηµιών. Για τους σκοπούς αυτούς η Δ.Ο.Α. µπορεί να µε-
τέχει ως µέλος ή να συνεργάζεται µε εκπαιδευτικούς ορ-
γανισµούς ή µε άλλα νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νο-
µικής µορφής, παρέχοντας  εκπαιδευτικές υπηρεσίες
στο πλαίσιο του Ολυµπιακού προγράµµατος της Δ.Ο.Ε. 

5. Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. είναι το διοικητικό
συµβούλιο, αποκαλούµενο άλλως και «εφορεία», η εκτε-
λεστική επιτροπή και ο πρόεδρος του. 
Τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. µπορούν να συνέρχο-

νται στην Αθήνα ή αλλού, µε απόφασή τους και να συνε-
δριάζουν κατά περίπτωση και εξ αποστάσεως, µέσω τη-
λεδιάσκεψης, ως προς όλα ή ορισµένα από τα συµµετέ-
χοντα µέλη τους. 

6. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι ενδεκαµε-
λές και συγκροτείται από: 
α) Τρία (3) µέλη, που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε.. 
β) Πέντε (5) µέλη, που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε., µετα-

ξύ των µελών της, εκ των οποίων ένα (1) µέλος είναι ο
πρόεδρος και ένα (1) µέλος είναι ο γενικός γραµµατέας
της Ε.Ο.Ε..
γ) Το µέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, που είναι ex

officio µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α.. Αν
το µέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι και πρόεδρος
της Ε.Ο.Ε., τότε η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον µέλος
της, ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α..
Αν υπάρχει δεύτερο µέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα,
µετέχει και αυτό ex officio στο διοικητικό συµβούλιο της
Δ.Ο.Α. και η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) µέλος λιγότερο, από τα
αναφερόµενα στην περ. β). Αν υπάρχουν περισσότερα α-

πό δύο (2) µέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, µετέχουν και
αυτά ex officio στο διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. αλλά
η Δ.Ο.Ε. για κάθε επιπλέον µέλος της που έχει οριστεί
για την Ελλάδα ορίζει ένα µέλος λιγότερο από τα ανα-
φερόµενα στην περ. α). Αν δεν έχει οριστεί µέλος της
Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον
µέλος στο διοικητικό συµβούλιο.
δ) Τον δήµαρχο της Αρχαίας Ολυµπίας, που είναι ex

officio µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α.. Σε
περίπτωση κωλύµατός του αναπληρώνεται από τον ανα-
πληρωτή του, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του δηµοτι-
κού συµβουλίου του δήµου της Αρχαίας Ολυµπίας.
ε) Ένα (1) µέλος, που αποτελεί διακεκριµένη προσωπι-

κότητα στον χώρο του Ολυµπισµού, του αθλητισµού ή
του πολιτισµού ή της εκπαίδευσης ή άλλη εξέχουσα
προσωπικότητα και ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση
του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α.. µετά από πρότα-
ση του προέδρου της.

7. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου της
Δ.Ο.Α. είναι τετραετής. Για τα όρια ηλικίας και θητειών
του προέδρου και των µελών του διοικητικού συµβουλί-
ου, τα οποία προέρχονται από την ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε.
εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του καταστατικού της
Ε.Ο.Ε.. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου
διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. 

8. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι αρµόδιο
για όλα, γενικώς, τα ζητήµατα που αφορούν στη διοίκη-
ση και διαχείριση της Δ.Ο.Α.. Στο διοικητικό συµβούλιο
ανήκει, ιδίως, η αρµοδιότητα για τη χάραξη της εκπαι-
δευτικής και µορφωτικής πολιτικής της Δ.Ο.Α., η συνο-
µολόγηση, η υπογραφή και η εκτέλεση, κάθε σύµβασης
απαραίτητης για σύσταση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων
της Δ.Ο.Α., η πειθαρχική εξουσία για το προσωπικό της
Δ.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύ-
ναψη δανείων, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογι-
σµού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογι-
σµού, ο ορισµός του κοσµήτορα, η θητεία του οποίου εί-
ναι τετραετής και ανανεώνεται µετά από απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου, η σύσταση επιστηµονικών ή άλ-
λων επιτροπών, η κατάρτιση κανονισµού για τους όρους
και τις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών, µελετών, έρ-
γων, εργασιών, προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσε-
ων, η λήψη απόφασης για πρόσληψη του διευθυντή και
του προσωπικού βάσει των αναγκών της Δ.Ο.Α. µε οποι-
αδήποτε σχέση εργασίας, ορισµένου ή αορίστου χρό-
νου, ο ορισµός του αριθµού των θέσεων, των ειδικοτή-
των, της διαδικασίας επιλογής, των αναγκαίων προσό-
ντων πρόσληψης, των αποδοχών και κάθε άλλου συνα-
φούς µε την πρόσληψη θέµατος, καθώς και η κατάρτιση
εσωτερικού κανονισµού οργάνωσης και λειτουργίας της
Δ.Ο.Α.. 
Ο εσωτερικός κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας

της Δ.Ο.Α δύναται να περιλαµβάνει: α) την οργάνωση
και λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων της, ι-
δίως τη δοµή, τη διάρθρωση, τις αρµοδιότητες και τον
τρόπο λειτουργίας τους, τη περιγραφή των θέσεων, των
καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων, την κατανοµή σε
κλάδους και ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού,
τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και όλων των ορ-
γάνων της, τα προσόντα ή τις ιδιότητες των µελών των
επιτροπών και των οργάνων της, τη διοικητική και λει-
τουργική σχέση µεταξύ τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα
και β) τον κανονισµό προσωπικού.
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9. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. µπορεί, µε από-
φασή του, να αναθέτει στον πρόεδρο και σε οποιοδήπο-
τε από τα µέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις αρ-
µοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα ταµία σε ένα από
τα µέλη του.

10. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ο.Α. βρίσκεται σε α-
παρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) εκ των
µελών του, συµπεριλαµβανοµένων οπωσδήποτε του
προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, του προέδρου ή
του γενικού γραµµατέα ή ενός (1) από τα µέλη που ορί-
ζονται από την Ε.Ο.Ε. και ενός (1) από τα µέλη που ορί-
ζονται από τη Δ.Ο.Ε.. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτω-
ση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του δι-
οικητικού συµβουλίου. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού
συµβουλίου της Δ.Ο.Α. παρίσταται και ο κοσµήτορας της
Δ.Ο.Α., χωρίς δικαίωµα ψήφου. Αποφάσεις που αφορούν
τις στρατηγικές δράσεις της Δ.Ο.Α., τους καταστατικούς
της σκοπούς, τον ετήσιο προϋπολογισµό της και τις οι-
κονοµικές καταστάσεις της, λαµβάνονται µε την απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων µελών του διοικητικού
συµβουλίου, στην οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά
τουλάχιστον ένα (1) εκ των µελών που ορίζει η Δ.Ο.Ε.  

11. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της
Δ.Ο.Α. είναι απαραίτητα µέλος της Ε.Ο.Ε. και εκλέγεται
όπως ορίζει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε.. Ο πρόεδρος του
διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α.: α) εκπροσωπεί τη
Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, β) συγκαλεί το διοικητικό
συµβούλιο τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τρίµηνο, µετά
από πρόσκληση που κοινοποιείται στα µέλη του τουλάχι-
στον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρία-
ση, γ) συγκαλεί την εκτελεστική επιτροπή τουλάχιστον
µία (1) φορά το µήνα, µετά από πρόσκληση που κοινο-
ποιείται στα µέλη της τουλάχιστον (48) ώρες πριν από τη
συνεδρίαση, δ) προεδρεύει των συνεδριάσεών τους και
ε) καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη.

12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της
Δ.Ο.Α. µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει την εκπρο-
σώπηση της Δ.Ο.Α. στον αντιπρόεδρο ή σε µέλος του δι-
οικητικού συµβουλίου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµε-
νο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση α-
πουσίας ή κωλύµατος του αντιπροέδρου, µέλος του διοι-
κητικού συµβουλίου που ορίζεται µε απόφαση του διοι-
κητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α.. Ο αντιπρόεδρος ορίζε-
ται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α..

13. Η εκτελεστική επιτροπή της Δ.Ο.Α. είναι πενταµε-
λής και τα µέλη της ορίζονται µεταξύ των µελών του δι-
οικητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α., κατά την πρώτη συνε-
δρίαση αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του διοι-
κητικού συµβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι και πρόεδρος της ε-
κτελεστικής επιτροπής. Στην εκτελεστική επιτροπή µε-
τέχουν οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο γενικός γραµµατέ-
ας ή ένα (1) από τα µέλη που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε.
και ένα (1) από τα µέλη που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε..

14. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφα-
σίζει για κάθε θέµα της Δ.Ο.Α., ύστερα από εξουσιοδό-
τηση του διοικητικού συµβουλίου, να ασκεί τη διοίκηση
και διαχείριση των θεµάτων τρέχουσας φύσης της
Δ.Ο.Α., να εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν τη λει-
τουργία της Δ.Ο.Α., τις δαπάνες χρήσης, διαχείρισης και
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων, των διεθνών συνό-
δων και δράσεων, τις δαπάνες των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων και να αποφασίζει και να διενεργεί τις δια-

γωνιστικές διαδικασίες, µέχρι του ποσού που αποφασί-
ζει το διοικητικό συµβούλιο.

15. Η εκτελεστική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των µελών της,
συµπεριλαµβανοµένου οπωσδήποτε του προέδρου της.
Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-
σχύει η ψήφος του προέδρου της.

16. Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι:
α) ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους

διεθνείς οργανισµούς,
β) επιχορηγήσεις από δηµόσιους ή µη φορείς και ορ-

γανισµούς,
γ) έσοδα προερχόµενα από δωρεές, κληρονοµιές,

κληροδοσίες, καταπιστεύµατα,
δ) έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους

κοινωνικούς πόρους,
ε) έσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων,

κινητών και ακινήτων,
στ) έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεµιναρίων και

πολιτιστικών εκδηλώσεων και
ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.
17. Για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών,

η Ε.Ο.Ε παραχωρεί στη Δ.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων
στην Αρχαία Ολυµπία, χωρίς αντάλλαγµα και µε τους ει-
δικότερους όρους που προβλέπονται στη σύµβαση πα-
ραχώρησης.

18. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονοµικής δια-
χείρισης της Δ.Ο.Α. διενεργείται από διεθνή οίκο ανε-
ξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, που ορίζεται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου της. Αντίγραφο της έκθεσης
του ετήσιου τακτικού ελέγχου υποβάλλεται στον Υπουρ-
γό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ο Υπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού δύναται να παραγγέλλει οποτεδήποτε έ-
κτακτο έλεγχο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έ-
κτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαµβάνει η
Δ.Ο.Α., ο οποίος διενεργείται από την Εθνική Αρχή Δια-
φάνειας (Ε.Α.Δ.) ή το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
Οικονοµικών. 

19. Η διαχειριστική χρήση της Δ.Ο.Α. αρχίζει την 1η lα-
νουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου
του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό
συµβούλιο της Δ.Ο.Α. κλείνει τους λογαριασµούς και κά-
νει απογραφή της περιουσίας. 

20. Το τακτικό προσωπικό της Δ.Ο.Α., που υπηρετεί κα-
τά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος µε σχέση ερ-
γασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, σε όλες τις τακτικές οργανικές θέσεις που είχαν
συσταθεί και πληρωθεί µε βάση το π.δ. 302/2003 (Α΄
257), διατηρεί όλα τα υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαι-
ώµατα, που έχει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
και συνεχίζει να αµείβεται µε το εκάστοτε ισχύον µισθο-
λόγιο του Δηµοσίου. 

21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου
της Δ.Ο.Α., το προσωπικό της Δ.Ο.Α. που υπηρετεί σε
οργανικές θέσεις µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µπο-
ρεί να αποσπάται ή να µετατάσσεται σε φορείς της γενι-
κής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄143) και σε εποπτευόµενα από τους πα-
ραπάνω φορείς νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται ύστερα από σχετική
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αίτηση του ενδιαφερόµενου και σύµφωνα µε τον
ν. 4440/2016 (Α΄224). Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας. 

22. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.Ο.Α., εντός έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καταρτίζει ε-
σωτερικό κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς
και κανονισµούς ανάθεσης υπηρεσιών, προµηθειών, έρ-
γων, εργασιών, µελετών, µισθώσεων και εκµισθώσεων,
ανάλογα µε τις ανάγκες της, οι οποίοι αναρτώνται στον
ιστότοπο της Δ.Ο.Α. και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 

23. Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως του εσωτερικού κανονισµού οργάνωσης και λει-
τουργίας της Δ.Ο.Α. καταργούνται το π.δ. 302/2003 και
κάθε διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος. Οι
διατάξεις που αφορούν στη συγκρότηση του διοικητικού
συµβουλίου της Δ.Ο.Α. εφαρµόζονται κατά τις αρχαιρε-
σίες για την ανάδειξη της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. που
διεξάγονται µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ
2020.

24. Η Ολυµπιακή Φλόγα αποτελεί σύµβολο του αθλητι-
σµού και τελεί υπό την προστασία της Ε.Ο.Ε. και της Διε-
θνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (Δ.ΟΕ.), µε σκοπό την α-
ποτροπή της, µε οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και ε-
µπορευµατοποίησής της. Με προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., κα-
θορίζονται:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της

µοναδικότητας της Ολυµπιακής Φλόγας, καθώς και της
προστασίας από κάθε απόπειρα εµπορευµατοποίησής
της, σύµφωνα µε τις αρχές του Ολυµπιακού Χάρτη της
Δ.Ο.Ε..
β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά µε την οργάνωση

της τελετής αφής της Ολυµπιακής Φλόγας, η οποία
πραγµατοποιείται στην Αρχαία Ολυµπία πριν από την έ-
ναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων και των χειµερινών Ο-
λυµπιακών Αγώνων.»

Άρθρο 150
Πειθαρχική µεταχείριση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυµης

Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση µη χορήγησης 
ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής 

Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) - Τροποποίηση
της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 77Α του
ν. 2725/1999 (Α΄121), περί των συνεπειών της απόφα-
σης της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.)
για απόρριψη της αίτησης χορήγησης ή για ανάκληση
του πιστοποιητικού που εκδίδεται από αυτή και προσκο-
µίζεται στην οικεία διοργανώτρια αρχή πριν από την έ-
ναρξη κάθε αγωνιστικής, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η
παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:  

«7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείµενο
την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του
πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία ε-
θνική αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο επαγγελµατι-
κό σύνδεσµο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με
την επιφύλαξη της µη χορήγησης ή της ανάκλησης του
πιστοποιητικού, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3
που συνεπάγεται την απαγόρευση συµµετοχής σε αθλη-
τική διοργάνωση, η µη χορήγηση ή η ανάκληση του πι-
στοποιητικού τιµωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική ε-

φαρµογή της παρ. 12 του άρθρου 69, µε την ποινή της α-
φαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθµών, από τον βαθ-
µολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος της εποµένης α-
γωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για µη χορήγηση του
πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήµατος στο ο-
ποίο η οµάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συµµετέχει, αν
πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη
διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Με την επι-
φύλαξη του δευτέρου εδαφίου, αν πρόκειται για Κ.Α.Ε.,
η µη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιµω-
ρείται πειθαρχικά µε την ποινή της αφαίρεσης τριών (3)
έως πέντε (5) βαθµών, από τον βαθµολογικό πίνακα του
πρωταθλήµατος της εποµένης ή της τρέχουσας αγωνι-
στικής περιόδου, κατά περίπτωση.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 19η.6.2021,
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4809/2021 (Α΄102).

Άρθρο 151
Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης και µη χορήγηση 

πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελµατικού 
Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσφαιρική Ανώνυµη 
Εταιρεία (Κ.Α.Ε.) που πρόκειται να λάβει µέρος στο
πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής 
περιόδου 2021 - 2022

1. Ως προς τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες
(K.Α.Ε.) που πρόκειται να συµµετέχουν στο επαγγελµα-
τικό πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κα-
τηγορίας Ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2021-
2022, η µη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του
άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α΄121), τιµωρείται κατ’ ε-
ξαίρεση µε αφαίρεση ενός (1) βαθµού από τον βαθµολο-
γικό πίνακα του οικείου πρωταθλήµατος, εφόσον η Επι-
τροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) δεν χορή-
γησε το πιστοποιητικό λόγω εκπρόθεσµης υποβολής της
σχετικής αίτησης µετά των προβλεπόµενων στην παρ. 4
του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 δικαιολογητικών και,
κατά την κρίση του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η
Κ.Α.Ε. πληρούσε όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο
προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού.   

2. Το παρόν εφαρµόζεται επί αιτήσεων για χορήγηση
πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Α. έως
την 31η.8.2021.   

Άρθρο 152
Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022

Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022, για το ο-
ποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατοµικό ά-
θληµα, πλην των Ολυµπιακών, Παγκόσµιων και Πανευ-
ρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως την
19η.9.2021.

Άρθρο 153
Παραγραφή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ - 

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021

Στο τέλος της παρ. 22.7.2 του άρθρου 22 του
ν. 4791/2021 (Α΄51), περί των µεταβατικών και τελικών
διατάξεων για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθε-
σίας µε τον αναθεωρηµένο, µε ισχύ από 1ης.1.2021, Κώ-

58



δικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντό-
πινγκ, προστίθεται τρίτο εδάφιο, για την εφαρµογή του
άρθρου 17, περί παραγραφής, σε εκκρεµείς κατά την έ-
ναρξη ισχύος του ν. 4791/2021 διαδικασίες παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ, και η παρ. 22.7.2 του άρθρου 22
διαµορφώνεται ως εξής:

«22.7.2. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσµάτων πα-
ράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεµεί κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση κανό-
να αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά είχε διαπραχθεί
προ της ηµεροµηνίας αυτής, διέπονται από τις διατάξεις
ουσιαστικού δικαίου του χρόνου της παράβασης, εκτός
εάν το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εφαρµό-
ζεται αναδροµικά η διάταξη που στη συγκεκριµένη περί-
πτωση οδηγεί στην ευµενέστερη µεταχείριση του πει-
θαρχικώς ελεγχόµενου.

Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύµφωνα µε το
άρθρο 10.9.4., λαµβάνονται υπόψη παραβάσεις ως “πολ-
λαπλές”, καθώς και ο χρόνος παραγραφής, που ορίζεται
στο άρθρο 17 αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστι-
κές ρυθµίσεις και ως τέτοιες εφαρµόζονται και σε εκκρε-
µείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρό-
ντος. Το άρθρο 17 εφαρµόζεται σε εκκρεµείς διαδικα-
σίες, εφόσον, κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρό-
ντος, δεν έχει συµπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής.»

Άρθρο 154
Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή 

επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυµπιακό Αθλητικό 
Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) - Τροποποίηση 

του άρθρου 19 του ν. 1646/1986

Στο άρθρο 19 του ν. 1646/1986 (Α΄138), περί του συ-
ντονιστή γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυ-

ντή του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας
(Ο.Α.Κ.Α.), µετά από το δεύτερο εδάφιο προστίθενται
δύο εδάφια και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 19

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και έ-
νας (1) αναπληρωτής Διευθυντής προσλαµβάνονται µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με
όµοια απόφαση καθορίζεται η αµοιβή, οι όροι απασχόλη-
σης και οι αρµοδιότητες του καθένα.
Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουρ-

γού προσλαµβάνεται δεύτερος αναπληρωτής επιχειρη-
σιακός Διευθυντής, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρµό-
διος για θέµατα ανάπτυξης και εφαρµογής προγραµµά-
των και υλοποίησης έργων χρηµατοδοτούµενων µε α-
πορρόφηση κονδυλίων από τον µηχανισµό ανάκαµψης
και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Φεβρου-
αρίου 2021 ή από το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Α-
νάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) ή από άλλους συναφείς ή παρεµφε-
ρείς µηχανισµούς χρηµατοδότησης. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον α-
θλητισµό Υπουργού καθορίζονται η αµοιβή του, η δυνα-
τότητα σύνδεσης επιπλέον αµοιβής µε την επίτευξη στό-
χων, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις λήξης της θητείας
του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»

Άρθρο 155
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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