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Εισαγωγή

Ν.Σ.Κ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των οριζομένων στο άρθρο 3 του
Ν. 3068/2002 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών
και των υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324) και αποσκοπεί στην αντικειμενική καταγραφή και αποτίμηση
του έργου του Ν.Σ.Κ. του προηγουμένου έτους. Στην έκθεση αυτή, που αναφέρεται στα πεπραγμένα
του έτους 2009, απεικονίζεται στατιστικώς η όλη δραστηριότητα του Σώματος κατά την ενάσκηση
των ανατεθεισών σ’ αυτό αρμοδιοτήτων σε όλες τις μορφές δράσης του. Παραλλήλως προβάλλονται
τα σπουδαιότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Ν.Σ.Κ. και τα οποία χρήζουν επιλύσεως
άμεσης ή μεσομακροπρόθεσμης.
Η συνολική προσπάθεια, πάντως, στοχεύει στην ανάδειξη του ουσιαστικού έργου των μελών
του Ν.Σ.Κ., το οποίο και η ίδια η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει με την Συνταγματική κατοχύρωση του
Σώματος από το έτος 2001.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
ΓΙΑ ΤΑ 125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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Συνοπτική παρουσίαση της Εκθέσεως

ΝΣΚ
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Συνοπτική παρουσίαση της Εκθέσεως
H παρούσα έκθεση, η οποία καλύπτει τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι
31ης Δεκεμβρίου του έτους 2009, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και κατατίθεται
στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Απευθύνεται, επίσης, και σε κάθε Αρχή ή δημόσιο
λειτουργό ή πολίτη, που επιθυμεί να ενημερωθεί για το έργο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και την εν γένει θεσμική δραστηριότητα και για τα προβλήματα της Δημοσίας
Διοικήσεως, όπως αυτά αναδεικνύονται μέσα από την δραστηριότητα του Ν.Σ.Κ.

Δομή της εκθέσεως
Η έκθεση αυτή αποτελείται από 8 κεφάλαια :
-Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στο συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας του Ν.Σ.Κ.
- Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην οργάνωση, τη στελέχωση και την λειτουργία του Ν.Σ.Κ.,
σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο. Περιέχει επίσης συνοπτική αναφορά στις βασικές
οργανωτικές δομές του Ν.Σ.Κ.
- Το 3ο κεφάλαιο περιέχει τα στατιστικά δεδομένα για την δραστηριότητα του Ν.Σ.Κ. για το
έτος 2009, καθώς και αναφορά για την επισήμανση των αιτίων ακυρώσεως κανονιστικών ή
ατομικών διοικητικών πράξεων.
-

Το 4ο κεφάλαιο περιέχει νομοθετικές, λειτουργικές προτάσεις για την βελτίωση του

πλαισίου λειτουργίας του Ν.Σ.Κ., οι οποίες προέκυψαν από την μέχρι τώρα εφαρμογή του
θεσμικού του πλαισίου.
- Το 5ο κεφάλαιο αφορά στην αξιοποίηση θεσμικών λειτουργιών του Ν.Σ.Κ. αλλά και στη
μη αξιοποίηση της θεσμικής λειτουργίας του που αναφέρεται στην επεξεργασία των σχεδίων
νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων.
- Το 6ο κεφάλαιο αναφέρεται στις υποστηρικτικές του κυρίου έργου του δραστηριότητες
των λοιπών υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ., καθώς και σε παράλληλες δραστηριότητες που αναλαμβάνει
με στόχο την επιμόρφωση - επιστημονική ενημέρωση των μελών του και την ανάπτυξη των
σχέσεων του με άλλους επιστημονικούς φορείς και δημόσιες αρχές.
- Το 7ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις διεθνείς δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέσχε το
Ν.Σ.Κ., δηλ. παραστάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
την συμμετοχή μέλους του Ν.Σ.Κ προς εκτέλεση υπηρεσίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία
(ΜΕΑ) στο Στρασβούργο.

-

Τέλος, το 8ο κεφάλαιο περιλαμβάνει με την μορφή παραρτήματος τις νομοθετικές

διατάξεις που αποτελούν τον Οργανισμό του Ν.Σ.Κ., ως και τις, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.
3086/2002, εκδοθείσες αποφάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας του Ν.Σ.Κ

Ν.Σ.Κ.
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Συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας του Ν.Σ.Κ
1. Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 100Α του ισχύοντος Συντάγματος, όπως αυτό
αναθεωρήθηκε από την Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων με το από 6 Απριλίου 2001
Ψήφισμα (ΦΕΚ Α΄ 84/17-4-2001) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄
85/18-4-2001), το οποίο εντάσσεται συστηματικά στο Τμήμα Ε΄/Κεφάλαιο 2ον που αναφέρεται στη
Δικαστική Εξουσία, ρυθμίσθηκε για πρώτη φορά συνταγματικά ο θεσμός του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. Με τις διατάξεις αυτές δεν εισάγεται στην δικαιϊκή έννομη τάξη, υπό
την ευρεία της έννοια, και στο νομικό κόσμο της χώρας ένας νέος θεσμός. Κατοχυρώνεται
συνταγματικά ένας θεσμός, ένα Σώμα, το οποίο υφίσταται και λειτουργεί πλέον της 100ετίας, (ήδη
όπως θα εκτεθεί στον οικείο τόπο, συμπλήρωσε ζωή 128 ετών), εξυπηρετώντας με την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του που ο νομοθέτης του έχει αναθέσει, τα συμφέροντα του Ελληνικού
Δημοσίου, επιλύοντας ταυτόχρονα δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις των πολιτών που
ανακύπτουν από την εν γένει δραστηριότητα της Διοίκησης.
Β.

Επισημαίνεται ότι κατά τις εργασίες της οικείας διακομματικής επιτροπής για την

αναθεώρηση του Συντάγματος της περιόδου Η΄/ Συνόδου Γ΄ της Βουλής έγινε συζήτηση περί της
ανάγκης συνταγματικής κατοχυρώσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία
αναγνωρίσθηκε από όλους τους εκπροσώπους των μετεχόντων τότε στη Βουλή κομμάτων. Είναι
χαρακτηριστική, πλήρως αντιπροσωπευτική της πολιτικής βουλήσεως για τη συνταγματική
εδραίωση του θεσμού, η δήλωση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και ακολούθως Γενικού
Εισηγητή Καθηγητή κ. Ε. Βενιζέλου στα πρακτικά συνεδριάσεως της Βουλής την 28-3-1996, σελ.
32-33, ότι:

«Η επόμενη προσθήκη αναφέρεται σε προσθήκη διατάξεως για να

κατοχυρώσουμε ένα θεσμό, που δεν είναι Δικαστικός, αλλά είναι οιονεί δικαστικός, ένα
μεγάλο Σώμα της Διοίκησης που δεν έχει καμία συνταγματική διαφορά, το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους και το καθεστώς των Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους». Σε αναλόγου περιεχομένου δηλώσεις είχε προβεί και η κ. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη.
Με το άρθρο 100Α το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοικήσεως,
καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Αυτό γίνεται με τη μέθοδο
της αναθέσεως στο νόμο των σχετικών με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του, καθώς και των
σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό.
Κρίσιμο, από την άποψη αυτή, είναι το γ΄ εδάφιο του άρθρου 100Α, σύμφωνα με το οποίο στο
κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν πλέον ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις των άρθρων 88 παρ. 2 (αποδοχές, εκδίκαση σχετικών διαφορών κ.λ.π.) & 5 (όριο
ηλικίας, χρόνος αποχώρησης από την υπηρεσία) και 90 παρ. 5 (επιλογή Προέδρου και
Αντιπροέδρων από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανώτατη θητεία τεσσάρων ετών για τον Πρόεδρο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εξ ου και κατέστη αναγκαία η μνεία του Προέδρου του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 118).
Περιβάλλονται έτσι με ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, ενώ επιλύεται συνταγματικά η αμφισβήτηση της δυνατότητας υπαγωγής τους στο
μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Με το εδάφιο β΄ του νέου άρθρου 100Α καθορίζεται
ενδεικτικά ο πυρήνας της αρμοδιότητας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: «Στην
αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη
και εκπροσώπηση του δημοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του δημοσίου ή ο
συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό». Η δεύτερη αυτή αρμοδιότητα της αναγνώρισης
απαιτήσεων ή του συμβιβασμού ισχυροποιεί τις νομοθετικά προβλεπόμενες σχετικές
αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αίρει την αμφισβήτηση η οποία
είχε διαφανεί στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το νέο, συνεπώς, άρθρο 100Α
σχετίζεται τόσο με τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου, όσο και με την αποτελεσματική και
ορθολογική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. (βλ. Ε.Βενιζέλου, «Το Αναθεωρητικό
Κεκτημένο», σελ. 374-375).
Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 100Α του Συντάγματος ορίζεται : «Νόμος ορίζει τα σχετικά
με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τα
σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων που υπηρετούν σε
αυτό. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική
υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του
Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό. Στο κύριο προσωπικό του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 88
παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5».

Οι διατάξεις του Συντάγματος στις οποίες

παραπέμπει η πιο πάνω διάταξη του έχουν ως εξής: ΄Αρθρο 88 παρ.2 : «Οι αποδοχές των
δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους. Τα σχετικά με τη βαθμολογική και
μισθολογική τους εξέλιξη και με την κατάστασή τους γενικά καθορίζονται με ειδικούς νόμους. Κατά
παρέκκλιση από τα άρθρα 94, 95 και 98, διαφορές σχετικά με τις κάθε είδους αποδοχές και
συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων
μπορεί να επηρεάσει τη μισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου
προσώπων εκδικάζονται από το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 99.

Το δικαστήριο στις

περιπτώσεις αυτές συγκροτείται με τη συμμετοχή ενός επιπλέον τακτικού καθηγητή και ενός
επιπλέον δικηγόρου, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συνέχιση εκκρεμών

δικών». ΄Αρθρο 88 παρ. 5 : «Οι δικαστικοί λειτουργοί, έως και το βαθμό του εφέτη ή του
αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από
την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν
βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από
την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή
της διάταξης αυτής θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο αυτό η
30ή Ιουνίου του έτους αποχώρησης του δικαστικού λειτουργού».

΄Αρθρο 90 παρ.5 : «Οι

προαγωγές στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
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ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου
ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με επιλογή μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και των
αντεισαγγελέων του, όπως νόμος ορίζει.

Η προαγωγή στη θέση του γενικού επιτρόπου του

Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στις θέσεις
του γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσης διάταγμα με
επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των προέδρων εφετών των
διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.
Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των
διοικητικών δικαστηρίων και Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων
ετών, ακόμη και αν ο δικαστικός λειτουργός που κατέχει τη θέση δεν καταλαμβάνεται από το όριο
ηλικίας. Ο τυχόν υπολειπόμενος μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως νόμος ορίζει». Επίσης σχετική διάταξη του Συντάγματος,
που αναφέρεται στο Ν.Σ.Κ., είναι η διάταξη του άρθρου 118 παρ. 5 στην οποία ορίζεται: «Οι
Πρόεδροι ανώτατων δικαστηρίων, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι γενικοί επίτροποι των
διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ο Πρόεδρος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης διάταξης
της παραγράφου 5 του άρθρου 90, αποχωρούν από την υπηρεσία, όπως προβλέπει η
παράγραφος 5 του άρθρου 88».
2. Με την

προαναφερθείσα θέσπιση

του νέου Οργανισμού του Ν.Σ.Κ., δηλ. του Ν.

3086/2002 (ΦΕΚ Α 324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των
Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» και του Π.Δ. 238/2003 (ΦΕΚ Α 214) «Εκτέλεση των
διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους») η πρόβλεψη του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους ως ενιαίας, ανώτατης αρχής του Κράτους, υπαγομένης απ΄ ευθείας στον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 1 Ν. 3086/2002) και οι σημαντικότατες
αρμοδιότητές του που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 3086/2002, ενισχύουν την ικανότητα
του Σώματος να λειτουργεί κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στην λογική μιας σύγχρονης Νομικής
Υπηρεσίας του Κράτους, θεματοφύλακα των συμφερόντων του Κράτους και της νομικής
υποστηρίξεως του

Δημοσίου, αλλά και ταυτόχρονα οργάνου ευέλικτου, αποτελεσματικού και

φιλικού προς τον πολίτη, ο οποίος μπορεί να προσφύγει στο Ν.Σ.Κ. για ν΄ αναγνωρίσει
απαιτήσεις του κατά του Δημοσίου και να συμβιβασθεί σε διαφορές με αυτό, έτσι ώστε ν΄
αποφεύγει πολλές φορές πολυχρόνιους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες.
3.

Στο πλαίσιο, επομένως, του συγχρόνου θεσμικού πλαισίου που διέπει το Ν.Σ.Κ.

εντάσσεται και η υποβολή στον Υπουργό Οικονομικών και η κατάθεσή της στον Πρόεδρο της
Βουλής της εκθέσεως του άρθρου 3 του Ν. 3086/2002.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Νομικό πλαίσιο και Λειτουργία του Ν.Σ.Κ.

Η αίθουσα της Ολομέλειας του ΝΣΚ

ΝΣΚ
17

Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του Ν.Σ.Κ.

1. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ν.Σ.Κ.
Το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει και κατοχυρώνει συνταγματικά την συγκρότηση και
λειτουργία του ΝΣΚ είναι, όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 100Α του Συντάγματος και ο σε
εκτέλεση αυτού εκδοθείς Νόμος 3086/2002 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α 324), ως και το Π.Δ. 238/2002
«Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214).

2. Στελέχωση
Οι οργανικές θέσεις του κυρίου προσωπικού (λειτουργών-μελών) του ΝΣΚ ανέρχονται
συνολικά σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ (398), ενώ οι υπηρετούντες είναι τριακόσιοι εβδομήντα έξι
(376) και κατανέμονται ως εξής: Πρόεδρος (1), Αντιπρόεδροι οκτώ (8), Νομικοί Σύμβουλοι
πενήντα τέσσαρες (54), Πάρεδροι εκατόν δέκα οκτώ (118), Δικαστικοί Αντιπρόσωποι διακόσιοι
δέκα επτά (217) εκ των οποίων εκατόν τριάντα τέσσαρες (134) Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Α΄
τάξεως, εξήντα πέντε (65) Δικαστικοί Αντιπρόσωποι.
Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. ανέρχονται σε εκατόν εξήντα
πέντε (165), όπως εκτίθεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 4.
Το υπηρετούν το έτος 2009 διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ κατανέμεται ως εξής : εκατόν
τριάντα τρεις (133) μόνιμοι Διοικητικοί Υπάλληλοι, ήτοι: δύο (2) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, εννέα
(9) Προϊστάμενοι Τμημάτων, τρείς (3) Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων και εκατόν είκοσι δύο
(122) Διοικητικοί Υπάλληλοι. Από τους πιο πάνω υπαλλήλους υπηρετούν ενενήντα έξι (96) στην
Κεντρική Υπηρεσία και πενήντα (50) σε περιφερειακές υπηρεσίες του ΝΣΚ. Επίσης υπηρετούν
και δέκα τρείς (13) υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Η
σύνθεση του Ν.Σ.Κ., σε κύριο και διοικητικό προσωπικό, απεικονίζεται σε γράφημα που είναι
συνημμένο στο παρόν Κεφάλαιο.

3. Οργάνωση και Δομή
Η αποτελεσματική λειτουργία του Ν.Σ.Κ. προϋποθέτει ένα οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο να
ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές, που έχει χαράξει ο νομοθέτης, και να παρέχει τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες υποστηρίξεως του έργου του. Η δομή του Ν.Σ.Κ. καταγράφεται
λεπτομερώς στον Οργανισμό του και απεικονίζεται σχηματικά στο διάγραμμα, που ακολουθεί.
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4. Διάγραμμα Δομής Ν.Σ.Κ.

ΝΣΚ

Υπουργός
Οικονομικών

Πρόεδρος
Ολομέλεια ΝΣΚ

Τριμελείς
Επιτροπές

Αντιπρόεδρος
Ά Τμήμα

Γραφεία
Νομικού Συμβούλου

Πρόεδρος
Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους

Αντιπρόεδρος
΄Β Τμήμα

Αντιπρόεδρος
΄Γ Τμήμα

Ειδικά Γραφεία
Νομικού Συμβούλου

Δικαστικά
Γραφεία

Αντιπρόεδρος
΄Δ Τμήμα

Δικηγόροι
Δημοσίου

Κεντρική Υπηρεσία
ΝΣΚ

Κέντρο
Πληρ/κής-Μελετών
Νομικών Εκδόσεων

Γραμματεία
ΝΣΚ

Αντιπρόεδρος
΄ΣΤ Τμήμα

Δικηγόροι
Αλλοδαπής

Γραφείο
Προέδρου

Σχηματισμοί
Δικαστικών & Εξωδίκων
Υποθέσεων

Σχηματισμός Υποθέσεων
Δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων & Δικαστηρίων Αλλοδαπής

Αντιπρόεδρος
΄Ε Τμήμα

Α΄ Δ/νση
Διοικητικού & Διοικ.
Μέριμνας

Β΄ Δ/νση
Οικονομικών
Υποθέσεων

Γ΄ Δ/νση
(Υπό ίδρυση)

Τμήμα
Προϋπολογισμού,
Προμηθειών &
Συντήρησης

Σχηματισμοί
Υποθέσεων
Ημεδαπής

Τμήμα
Διοικητικού
Προσωπικού

Τμήμα
Πρωτοκόλλου &
Παραλαβής
Δικογράφων

Τμήμα
Μισθοδοσίας
Προσωπικού

Σχηματισμός
Διαφορών Δικαιοδοσίας
Πολιτικών Δικαστηρίων

Τμήμα
Ευρετηρίου

Τμήμα
Αρχείου

Τμήμα
Εκκαθάρισης
Αμοιβών

Σχηματισμός
Φορολογικών &
Τελωνειακών Υποθέσεων

Τμήμα
Διεκπεραίωσης

Γραφείο
Ανατύπωσης &
Τηλεομοιοτυπίας

Τμήμα
Εκκαθάρισης
Δικαστικών
Δαπανών

Γραφείο
Σύνταξης & Αρχείου
Πρακτικών ΝΣΚ

Γραφείο
Μελετών &
Νομικών Εκδόσεων

Σχηματισμός
Διαφορών Δικαιοδοσίας
Διοικητικών Δικαστηρίων

Γραφείο
Διοίκησης

Γραφείο
Βιβλιοθήκης

Γραφείο
Κύριου
Προσωπικού

Γραφείο
Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Σχηματισμός
Διαφορών Δικαιοδοσίας
Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σχηματισμός
Ποινικών Υποθέσεων
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Υπό
αναδιάρθρωση
με Π.Δ.

5. Αρμοδιότητες του Ν.Σ.Κ.
Το έργο του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται από τις αρμοδιότητές του που προβλέπονται από το άρθρο
100Α του Συντάγματος και είναι ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου
και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό.
Ειδικότερα, το άρθρο 2 του Ν. 3086/2002 εξειδίκευσε τις εν λόγω αρμοδιότητες ως εξής: «Στην
αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. υπάγονται:
α)

Η δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του Κράτους και γενικότερα η νομική

υποστήριξή του.
β) Η υποστήριξη των υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την επιφύλαξη
των διατάξεων των άρθρων 9 και 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) και του άρθρου 56 παρ. 3 ΙΙ περ. α΄ έως ε΄ του
Π.Δ. 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α΄).
γ) Η υποστήριξη των υπηρεσιών τους Διοίκησης σε θέματα κοινοτικού δικαίου με την
επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής.
δ)

Η διενέργεια όλων των δικαστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της

Πολυμερούς Σύμβασης «Περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν» που κυρώθηκε με το
Ν.Δ./ 4421/1964 (ΦΕΚ 215 Α΄) και ανάγονται στα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ε)

Η διεξαγωγή των δικαστικών πράξεων που προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις

δικαστικής αρωγής σε ποινικές, αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στις οποίες η Ελλάδα είναι
συμβαλλόμενο μέρος και συνιστούν καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής.
στ) Η καθοδήγηση των ενεργειών της Διοίκησης με νομικές γνωμοδοτήσεις.
ζ) Η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό
και η ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου.
η) Η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός
διαιτητών του.
θ)

Η υπεράσπιση δημοσίων υπαλλήλων σε ποινικά δικαστήρια, εφόσον προβλέπεται

τούτο από ειδική διάταξη νόμου.
ι)

Η γνωμοδότηση για το παραδεκτό και βάσιμο των αναιρέσεων του Δημοσίου και

Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α΄). [Ήδη καταργήθηκε με το
άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄)].
ια) Η επεξεργασία των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών
αποφάσεων, που παραπέμπονται αρμοδίως σ’ αυτό.
ιβ) Η δικαστική υπεράσπιση και γενικότερα η νομική υποστήριξη Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται
από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή από μέλη του σύμφωνα με ειδικές διατάξεις».
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6. Πρόεδρος- Συλλογικά όργανα
Του Ν.Σ.Κ. προΐσταται ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι υπηρεσιακός και πειθαρχικός
προϊστάμενος του κυρίου και διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. και του οποίου οι αρμοδιότητες
ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3086/2002.
Το Ν.Σ.Κ. κατά την επιστημονική του δομή, δηλ. ως συλλογικό όργανο, λειτουργεί σε
Ολομέλεια, Τμήματα και Τριμελείς Επιτροπές. Ο αριθμός και η συγκρότηση των Τμημάτων
ορίζεται για κάθε δικαστικό έτος με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. (ήδη λειτουργούν επτά
τμήματα).
Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Ειδικά
Γραφεία Νομικών Συμβούλων λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από ένα
Αντιπρόεδρο ή ένα Νομικό Σύμβουλο, τον εισηγητή της υποθέσεως και από ένα άλλο μέλος του
Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στην υπηρεσιακή αυτή μονάδα. Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται και στα
Δικαστικά Γραφεία, στα οποία υπηρετούν τουλάχιστον τρία μέλη του Ν.Σ.Κ., από τα οποία το ένα
τουλάχιστον είναι Πάρεδρος, ο οποίος και συμμετέχει υποχρεωτικά σ΄ αυτή. Όλα τα μέλη των
Επιτροπών έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, καθώς και όσα
αναφέρονται σε περιοδικές παροχές ανεξαρτήτως ποσού εγκρίνονται από τον Υπουργό
Οικονομικών. Πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό
αντικείμενο μέχρι ποσού 6.000 ευρώ εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., εκτός εκείνων που
αφορούν υποθέσεις μείζονος σημασίας ή έχουν ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις. Τα
πρακτικά αυτά δεν έχουν ισχύ ούτε εκτελούνται χωρίς την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή
του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., κατά περίπτωση, οι οποίοι μπορούν να τροποποιούν αυτά μόνο προς
όφελος του Δημοσίου. Το παραπάνω ποσό των 6.000 ευρώ μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα πρακτικά σε υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας
εγκρίνονται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό. Τα πρακτικά πριν από την έγκρισή τους
δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, ούτε χορηγείται αντίγραφο αυτών. Μετά
από την έγκρισή τους, εκτελούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση και δεν υπόκεινται σε
οποιοδήποτε παραπέρα έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση δεν χορηγείται αντίγραφο των εισηγήσεων
σε ερωτήματα ή σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις.
Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρηθεί ότι η έγκριση από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
πρακτικών γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο μέχρι
ποσού 6.000

ευρώ είναι νέα ρύθμιση στον ισχύοντα οργανισμό και μέχρι στιγμής αποδείχθηκε

επιτυχής, αφού έτσι η θεώρηση πρακτικών σε υποθέσεις μικρού οικονομικού αντικειμένου δεν θα
απασχολεί τον Υπουργό Οικονομικών. Είναι μάλλον ορθότερο να αυξηθεί το ποσό των 6.000
Ευρώ, ώστε η αποκεντρωτική αυτή αρμοδιότητα του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθ’ όσον αφορά στην
έγκριση πρακτικών μικρού χρηματικού αντικειμένου, να επιτελέσει καλύτερα τον σκοπό της.
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7. Οργανωτική δομή του Ν.Σ.Κ
Οι εργασίες του Ν.Σ.Κ. διεξάγονται από: α) την Κεντρική Υπηρεσία,
Νομικών Συμβούλων,

β) τα Γραφεία

γ) τα Ειδικά Γραφεία Νομικών Συμβούλων (όπως το Ειδικό Γραφείο

Κοινοτικού Δικαίου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (τ. Γεωργίας) και το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας του Υπουργείου
Οικονομικών, δ) τα Δικαστικά Γραφεία, ε) τους Δικηγόρους του Δημοσίου, όπου δεν λειτουργούν
Γραφεία Νομικών Συμβούλων ή Δικαστικά Γραφεία και στ) τους Δικηγόρους αλλοδαπής.

8. Κεντρική Υπηρεσία
Η Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει διφυή χαρακτήρα, επιστημονικό αλλά και
επιτελικό, δηλ. διοικητικής υπηρεσίας με κύριο καθήκον την υποστήριξη του κυρίου έργου του
Ν.Σ.Κ., συγκροτείται από ένα σύνολο υπηρεσιών, ήτοι : Το Γραφείο Προέδρου, Την Γραμματεία
(με Γραφεία Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών του Ν.Σ.Κ.), τους Σχηματισμούς Δικαστικών
Υποθέσεων, το Κέντρο Πληροφορικής, Μελετών και Νομικών Εκδόσεων (με Γραφεία Μελετών
και Νομικών Εκδόσεων, Βιβλιοθήκης και Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής) και δύο
Διευθύνσεις:

α) η Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας (με Τμήματα Διοικητικού

Προσωπικού, Πρωτοκόλλου και παραλαβής Δικογράφων, Ευρετηρίου, Αρχείου, Διεκπεραίωσης
και Γραφείο Ανατύπωσης και Τηλεομοιοτυπίας) και β) η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων (με
Τμήματα

Προϋπολογισμού

Προμηθειών

και

Συντήρησης,

Μισθοδοσίας

Προσωπικού,

Εκκαθάρισης Αμοιβών, Εκκαθάρισης Δικαστικών Δαπανών). Ήδη με τη διάταξη του άρθρου 87
του Ν 3606/2007 έχει προβλεφθεί και η σύσταση τρίτης Διευθύνσεως και η αναδιάρθρωση των
δύο υφισταμένων και καταρτίζεται σχέδιο Π.Δ/τος για τη ρύθμιση αυτή.

9. Σχηματισμοί δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων
Οι Σχηματισμοί δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων διακρίνονται : α) Στον Σχηματισμό
υποθέσεων

δικαιοδοσίας

Δικαστηρίων

Ευρωπαϊκής

Δικαιωμάτων και Δικαστηρίων αλλοδαπής και

Ένωσης,

Δικαστηρίου

Ανθρωπίνων

β) Στους Σχηματισμούς ημεδαπής.

Στους

Σχηματισμούς αυτούς με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. μπορεί να τοποθετείται
Προϊστάμενος Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος, ενώ των Γραφείων τοποθετείται Προϊστάμενος
Δικαστικός Αντιπρόσωπος που έχει τετραετή συνολική υπηρεσία. Οι Σχηματισμοί Δικαστικών και
εξωδίκων υποθέσεων ημεδαπής είναι:

α) Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Διοικητικών

Δικαστηρίων, β) Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Πολιτικών Δικαστηρίων, γ) Σχηματισμός
Φορολογικών και Τελωνειακών υποθέσεων,

δ) Σχηματισμός Ποινικών υποθέσεων και ε)

Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το διαφορετικό αντικείμενο των

Σχηματισμών, στους οποίους υπάγονται, εκτός από τις δικαστικές, και οι εξώδικες υποθέσεις και
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οι υποθέσεις διαιτησίας, αντίστοιχες κατ’ είδος και φύση των δικαστικών υποθέσεων της
αρμοδιότητας, που προκύπτει από την ονομασία τους, απεικονίζει ταυτοχρόνως και τους κύκλους
δραστηριότητας του Ν.Σ.Κ. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο δραστηριότητας. Δηλ. Υποθέσεις
Διεθνείς (Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΟΗΕ,
διεθνών συμβάσεων, διεθνών συμβάσεων δικαστικής αρωγής), και Υποθέσεις εθνικού δικαίου
(δικαιοδοσίας

Διοικητικών

Δικαστηρίων,

Πολιτικών

Δικαστηρίων,

Ελεγκτικού

Συνεδρίου,

φορολογικών, τελωνειακών και ποινικών υποθέσεων).

10. Γραφεία Νομικού Συμβούλου
Γραφεία Νομικού Συμβούλου λειτουργούν στη Βουλή των Ελλήνων, στην Γενική
Γραμματεία της Κυβέρνησης, σε κάθε Υπουργείο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στη Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο ΄Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και στον Πειραιά. Γραφεία Νομικού Συμβούλου
λειτουργούν και σε Γραφεία Υφυπουργών, Γενικές Γραμματείες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή
Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον τούτο προβλέπεται από ειδικές οργανικές διατάξεις.

Οι ίδιες διατάξεις

προσδιορίζουν αν αυτά είναι αυτοτελή ή υπάγονται στα Γραφεία Νομικού Συμβούλου του οικείου
ή του προϊσταμένου Υπουργείου. Στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (τ. Γεωργίας) λειτουργούν παραλλήλως προς τα κύρια Γραφεία Νομικού Συμβούλου,
ως υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ. Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας και Ειδικό
Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου, καθένα των οποίων έχει τις αρμοδιότητες που ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρου 55 παρ.2 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄) και του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν.
2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ
154 Α΄), αντίστοιχα.
Στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ανήκουν:

α) Η ενώπιον όλων των δικαστηρίων και

αρχών παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και φύσεως υποθέσεων της αρμοδιότητάς
του και η εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο ή την οικεία Επιτροπή για τις δικαστικές και εξώδικες
υποθέσεις που τους ανατίθενται. β) Η εκτέλεση των παρεχομένων σ΄ αυτό, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, εντολών. γ) Η εισήγηση ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ.
επί των ερωτημάτων, τα οποία απευθύνονται προς αυτό και η κατάρτιση των σχετικών
γνωμοδοτήσεων.

δ)

Η καθοδήγηση με ατομικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές όλων των

υπηρεσιών του Υπουργείου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του άρθρου 19 και η
εισήγηση για την επεξεργασία σχεδίων νόμων και διαταγμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων.

23

11. Δικαστικά Γραφεία
Στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (Αθήνα, Πειραιά), Κεντρικής
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη), καθώς και στις πόλεις Αγρίνιο,
Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Έδεσσα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατερίνη,
Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λαμία, Λάρισα, Λιβαδειά, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Πάτρα, Πολύγυρο,
Πύργο, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σέρρες, Σπάρτη, Σύρο, Τρίκαλα, Χαλκίδα και Χανιά, λειτουργούν
Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ. Δικαστικά Γραφεία λειτουργούν επίσης σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως στον
«Διεπιστημονικό

Οργανισμό

Αναγνώρισης

Τίτλων

Ακαδημαϊκών

και

Πληροφόρησης,

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ή Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, σύμφωνα με ειδικές για αυτά διατάξεις.
Στο Δικαστικό Γραφείο ανήκει:

α) Η ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών της

περιφέρειας του νομού υπεράσπιση του Δημοσίου, β) Η εισήγηση για της υποθέσεις αυτές στην
Επιτροπή του Γραφείου, αν είναι δυνατή η συγκρότησή της, διαφορετικά στο Ν.Σ.Κ. σύμφωνα με
της ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ.1 του άρθρου 7. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μπορεί να ιδρύονται και
νέα Δικαστικά Γραφεία ή να καταργούνται υφιστάμενα.
12. Καθήκοντα μελών ΝΣΚ
Στις επί μέρους διατάξεις των προαναφερθέντων νομοθετημάτων (Ν. 3086/2002 και Π.Δ.
238/2003), καταγράφονται τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες των μελών του Ν.Σ.Κ.
Στο άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 3086/2002 ορίζεται ότι: «Με αποφάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,
που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται και κατανέμονται
ειδικότερα τα καθήκοντα κάθε βαθμού των μελών του Ν.Σ.Κ.».
Κατ’ εφαρμογή αυτής της διατάξεως εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 116/23-3-2005 Απόφαση του
Προέδρου του Ν.Σ.Κ (ΦΕΚ Β΄ 97), με την οποία συμπληρώνεται και αναδιατυπώνεται η
προηγουμένη υπ’ αρ. 49/22-1-2003 απόφασή του, και προσδιορίζονται και κατανέμονται τα
καθήκοντα των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. κατά ταξινόμηση κυρίως των διαλαμβανομένων στις
κείμενες διατάξεις. Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως της, ως και των συμπληρωματικών υπ’ αρ.
140/19-4-2005 (ΦΕΚ Β΄ 566) και 97/20-3-2009 (ΦΕΚ Β΄ 570), παρατίθενται κατωτέρω στο όγδοο
κεφάλαιο της εκθέσεως αυτής.
13. Υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών έναντι των μελών του Ν.Σ.Κ.
Παραλλήλως προς την υποχρέωση των μελών του Ν.Σ.Κ. για κάθε υπόθεση (δικαστική ή
εξώδικη) που τους χρεώνεται, να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εξακρίβωση του
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πραγματικού της διαφοράς και σε συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, με σκοπό
την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, θεσπίζεται και αντίστοιχη υποχρέωση κάθε
δημοσίας αρχής και υπηρεσίας για άμεση παροχή προς τα Γραφεία και τα μέλη του Ν.Σ.Κ. των
πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία προσφέρονται για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του
Δημοσίου ή απόκρουση των κατ΄ αυτού αξιώσεων τρίτων, για έγκαιρη υπόδειξη των μαρτύρων
του Δημοσίου, η κατάθεση των οποίων – εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι – είναι υποχρεωτική
και

για κάθε άλλη δυνατή συνδρομή με παροχή υπηρεσιών που υποβοηθούν το έργο της

υποστηρίξεως των υποθέσεων του Δημοσίου. Άρνηση, ολιγωρία ή πλημμελής εκπλήρωση των
υποχρεώσεων αυτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που διώκεται ύστερα από σχετικό
έγγραφο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και δημιουργεί την υποχρέωση στις αρμόδιες υπηρεσίες
ελέγχου των υπευθύνων και ενδεχομένως καταλογισμού σε βάρος τους των ζημιών που υπέστη
το Δημόσιο από τη συμπεριφορά τους.
14. Το Ν.Σ.Κ ως μεγάλο σώμα της διοικήσεως
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Ν.Σ.Κ. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η οργανωτική
του δομή, λειτουργία και σύγχρονος εξοπλισμός σε ηλεκτρονικά μέσα, η λειτουργία του σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, δικαιολογούν πλήρως τον χαρακτηρισμό του Ν.Σ.Κ.
«ως μεγάλου Σώματος της Διοίκησης» (βλ. Ε. Σπηλιωτοπούλου, «Εγχειρίδιο διοικητικού
Δικαίου», εκδ. 11η παρ. 284), «ως οιονεί δικαστικού θεσμού», (βλ. Ε. Βενιζέλου στα
πρακτικά συνεδριάσεως της Βουλής της 28-3-1996 σελ. 32-33), η δε προσπάθεια του Ν.Σ.Κ.
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του έχει ως στόχο την δικαίωση του χαρακτηρισμού αυτού
σε καθημερινή βάση.
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15.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΣΚ 2009

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οργανικές θέσεις 398
Υπηρετούντες 380
ΑΝΤ/ΔΡΟΙ; 8
ΠΡΟΕΔΡΟΣ; 1
Δ.Δ.Α.; 0
Ν.ΣΥΜΒ.; 54
Δ.Α.; 65

ΠΑΡΕΔΡΟΙ; 118

Δ.Α.Α'; 134
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Α. Στατιστική αποτίμηση
της δραστηριότητας του ΝΣΚ
Β. Αναφορά για τις υποθέσεις
της ακυρωτικής διαδικασίας
Γ. Παρατηρήσεις για τις υποθέσεις,
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Α. Στατιστική αποτίμηση της δραστηριότητας του Ν.Σ.Κ. για το έτος 2009
Το 2009 χαρακτηρίσθηκε από την διατήρηση της αυξητικής ροής των εισερχομένων στο
Ν.Σ.Κ. πάσης φύσεως υποθέσεων. Ο αριθμός των εισελθόντων εγγράφων και δικογράφων
στο

Πρωτόκολλο

εισερχομένων

εγγράφων

έφθασε

το

2009

τον

αριθμό

των

146009 έναντι 142185 το 2008.
Η στατιστική παράθεση των στοιχείων δράσεως, απεικονίσεως δηλ. της δράσεως του
Ν.Σ.Κ. για το 2009 στους διάφορους κύκλους δραστηριότητάς του (πολιτικά, διοικητικά, ποινικά
δικαστήρια, διαφορές Ελεγκτικού Συνεδρίου,

γνωμοδοτικό έργο, αντιμετώπιση αιτήσεων

εξώδικης επιλύσεως διαφορών, συμμετοχής σε συλλογικά όργανα της διοικήσεως, παραστάσεως
και χειρισμού υποθέσεων σε διεθνή δικαστήρια), η παράθεση, με άλλα λόγια, ψυχρών αριθμών
δίνει μία μονοδιάστατη εικόνα του όγκου, καθώς και της ποσότητας ή και ποιότητας εργασίας που
απαιτείται για την επεξεργασία και εν γένει αντιμετώπιση κάθε μιας υποθέσεως που ανατέθηκε
στο Ν.Σ.Κ. Η παράθεση δηλ. της στατιστικής μονάδας 1 σημαίνει υπόθεση μία (1), για την οποία
μπορεί να απαιτήθηκε ένα δεκαπενθήμερο π.χ.

ή ένα τρίμηνο, ή και επί πλέον χρόνος

απασχολήσεως.
Παρά ταύτα, κρίνεται αναγκαία η ψυχρή αυτή παράθεση στατιστικών αριθμών, διότι και
αυτοί έχουν την δυναμική τους και αποτελούν σημαντική βάση για την διαπίστωση της
απεικονιζομένης δραστηριότητας, ώστε με την λήψη υπόψη και των δεδομένων της παρούσας
εκθέσεως να συντελέσουν στο σχηματισμό πλήρους εικόνας στους αποδέκτες και στον
αναγνώστη της εκθέσεως αυτής. Ειδικότερα :
1. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ: 2010
a. Ολομέλειας : 49
b. Τμημάτων : 432
c. Ατομικές : 40
d. Γνωμοδοτικά έγγραφα : 1489
e. Επεξεργασία Συμβάσεων : 885
2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ (παραδεκτό και βάσιμο) : 2857
3. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ (παραδεκτό και βάσιμο) : 1967
4. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (σύνολο) : 10921
a. Αναιρέσεις : 3569
b. Εφέσεις : 4659
c. Λοιπά ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα (αγωγές, ανακοπές, αιτήσεις, προσφυγές,
παρεμβάσεις κλπ) : 2993
5. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ σε Ολομέλεια – Τμήματα ΝΣΚ και Τριμελείς Επιτροπές (επί δικαστικών και
εξωδίκων υποθέσεων) ατομικές : 6575
6. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ σε Ολομέλεια – Τμήματα ΝΣΚ και Τριμελείς Επιτροπές (επί δικαστικών και
εξωδίκων υποθέσεων) με προεισηγητές Δικ. Αντ/πους : 3744
7. ΑΕΔ & ΕΔ άρθρου 88 του Συντάγματος : 216
a. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Α.Ε.Δ. : 4
b. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: 212
8. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ :4886
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a. Επί συζητηθεισών αναιρέσεων : 1431
b. Επί συζητηθεισών αιτήσεων ακυρώσεως ή εφέσεων κατ’ αποφάσεων Δ.Ε. ακυρωτικής
διαδικασίας: 3156
c. Επί συζητηθεισών αιτήσεων αναστολής και αιτήσεων προσωρινής δικ. προστασίας :
299
9. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ : 284
10. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : 3180
11. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό) : 1861
12. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πολιτικό) : 5961
13. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ : 1493
14. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Ακυρωτικό) : 3607
15. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (ουσίας) : 3909
16. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ : 19322
17. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (Συζητηθείσες και αναβληθείσες) : 1253
18. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ : 33
19. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ : 7491
(εκτός της Τριμελούς Επιτροπής Εισηγήσεων)
20. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε : 28
21. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 34
22. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : 0

ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

23. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 33
24. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: 234
25. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 74
26. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ : 5
27. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ : 421
a. Δεκτές: 396
b. Απορριπτικές: 25
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Β. Αναφορά για τις υποθέσεις της ακυρωτικής διαδικασίας
Η αναφορά που επιβάλλεται να γίνει βάσει του άρθρου 3 Ν. 3086/2002 στην έκβαση των
υποθέσεων της ακυρωτικής διαδικασίας και την επισήμανση των αιτίων ακυρώσεως
κανονιστικών ή ατομικών πράξεων της διοικήσεως αποσκοπεί στην διάγνωση των προβλημάτων
εφαρμογής του νόμου από την Διοίκηση, όπως: α) η αναρμοδιότητα β) η παράβαση ουσιώδους
τύπου που έχει ταχθεί για την ενέργεια της πράξεως (όπως η τήρηση των κανόνων για την
νόμιμη σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων, η αναφορά της αιτιολογίας στο σώμα
της πράξεως, όταν οι σχετικές διατάξεις το ορίζουν κ.α.) γ) η παράβαση κατ΄ ουσίαν διατάξεως
νόμου (π.χ. παράβαση δεδικασμένου, υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, υπέρβαση των
άκρων ορίων της διακριτικής ευχερείας, έλλειψη αιτιολογίας σε ατομικές διοικητικές πράξεις, όταν
δεν επιβάλλεται η παράθεση της αιτιολογίας στο σώμα της ατομικής διοικητικής πράξεως), δ)
κατάχρηση εξουσίας, η οποία υπάρχει, όταν η πράξη της Διοικήσεως φέρει μεν καθ΄ εαυτή όλα τα
στοιχεία της νομιμότητας, γίνεται όμως για σκοπό καταδήλως άλλο από εκείνο για τον οποίο έχει
νομοθετηθεί (βλ. άρθρο 48 Π.Δ. 18/89) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της
Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 8), ε) παράλειψη οφειλομένης ενεργείας από την διοίκηση.
Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι: α) Από τα στατιστικά στοιχεία, που δίδονται με τις αναφορές
των Γραφείων Νομικού Συμβούλου στην Αθήνα και στην Περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη)
σχετικά με τις υποθέσεις της ακυρωτικής διαδικασίας, προκύπτει ότι το 80% των αιτήσεων
ακυρώσεως, επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις, απορρίφθηκαν για διαφόρους λόγους, ενώ
το υπόλοιπο 20% των αιτήσεων αυτών έγιναν δεκτές.
Από τις αιτήσεις ακυρώσεως που έγιναν δεκτές, ποσοστό 80% έγιναν δεκτές για έλλειψη
αιτιολογίας ή ανεπαρκή αιτιολογία, ενώ ποσοστό 20% έγιναν δεκτές λόγω υπερβάσεως
νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, κακή σύνθεση συλλογικού οργάνου, παράβαση ουσιώδους τύπου
της διαδικασίας (μη κλήση σε ακρόαση), αναρμοδιότητα, παράβαση διατάξεως νόμου (και με την
μορφή παραβάσεως από την Διοίκηση όρων διακηρύξεων διαγωνισμών).
Ειδικότερα:
Από τα στατιστικά στοιχεία που δίδονται με τις αναφορές των Γραφείων Νομικών
Συμβούλων του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις υποθέσεις της ακυρωτικής διαδικασίας, αναφέρονται
δειγματοληπτικά τα ακόλουθα:
αα)

Το

Γραφείο

Νομικού

Συμβούλου

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης αναφέρει:
«Κατά το έτος 2009 μας απεστάλησαν από το ΣτΕ εκατόν δέκα τέσσερις (114) αποφάσεις
ακυρωτικής διαδικασίας, εκδοθείσες κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009 επί υποθέσεων που
χειρίσθηκε το Γραφείο μας, επί των οποίων παρατηρούνται τα εξής:
Από τις αποφάσεις αυτές οι πενήντα μία (51) απορρίπτουν την αίτηση ακυρώσεως, οι πέντε (5)
καταργούν τη δίκη, οι εννέα (9) παραπέμπουν την αίτηση προς εκδίκαση σε άλλο Τμήμα ή σε
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μείζονα σύνθεση του Δικαστηρίου και οι τρεις (3) ορίζουν νέα δικάσιμη προς εκδίκαση της
αιτήσεως.
Επί των υπολοίπων σαράντα έξι (46) αποφάσεων που έκαναν δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως
σημειώνονται ειδικότερα τα εξής: - Σε δέκα (10) υποθέσεις έγιναν δεκτές οι αιτήσεις για λόγους
ακυρώσεως εκ του άρθρου 48 παρ.1 π.δ./τος 18/1989 (αναρμοδιότητα Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας και μονομελών και συλλογικών οργάνων ΟΤΑ προς έκδοση των προσβαλλόμενων
πράξεων). - Σε δώδεκα (12) υποθέσεις έγιναν δεκτές αιτήσεις για λόγους ακυρώσεως εκ του
άρθρου 48 παρ. 2 π.δ/τος 18/1989 (παραβάσεις ουσιώδους τύπου από Γεν. Γραμματείς
Περιφέρειας και μονομελή και συλλογικά όργανα των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπως
σφάλματα αιτιολογίας, μη τήρηση δικαιώματος ακροάσεως, μη νομότυπη πρόσκληση μελών
συλλογικών οργάνων, μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας από υπηρεσιακά συμβούλια κ.λπ.). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, σύνολο είκοσι τέσσερις (24), ο αιτήσεις έγιναν δεκτές για λόγους
ακυρώσεως εκ του άρθρου 48 παρ. 3 π.δ/τος 18/1989 (παράβαση διατάξεως νόμου) και
ειδικότερα σε εννέα (9) περιπτώσεις λόγω μη νόμιμης δημοσίευσης των προσβαλλόμενων
διοικητικών πράξεων και σε δεκαπέντε (15) για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας περί
λυμάτων, αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης αυτών, περί προστασίας υδατικών πόρων,
περί προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, περί διαγωνισμού
πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα, περί εκτελέσεως δημοσίων και δημοτικών έργων,
περί υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης υπαλλήλων ΟΤΑ.»
αβ) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρει:
«Κατά το έτος 2009 συζητήθηκαν και εκδόθηκαν αποφάσεις συνολικά επί εξακοσίων είκοσι
πέντε (625) υποθέσεων ακυρωτικής διαδικασίας. Από αυτές τριακόσιες σαράντα τρεις (343)
έγιναν δεκτές (ποσοστό 55%) στη συντριπτική τους πλειοψηφία για λόγους ελλείψεως νόμιμης
και επαρκούς αιτιολογίας (ποσοστό περίπου 95%).
αγ) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου Πολιτισμού και Τουρισμού αναφέρει:
«Έχουν εκδοθεί είκοσι μία (21) αποφάσεις επί των υποθέσεων ακυρωτικής διαδικασίας που
συζητήθηκαν κατά το έτος 2009. Εξ αυτών έξι (6) είναι προδικαστικές, τέσσερις (4) απορρίπτουν
τις αιτήσεις ακυρώσεως και έντεκα (11) είναι ακυρωτικές. Από τις ακυρωτικές επτά (7) δέχονται
την αίτηση ακυρώσεως για παράβαση κατ’ ουσίαν διατάξεως νόμου και τέσσερις (4) για
παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.»
αδ) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει:
«Συζητήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,
συνολικά πεντακόσιες εξήντα πέντε (565) υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας. Απ’ αυτές ποσοστό
περίπου 40% των αιτήσεων ακυρώσεως που αφορούσαν υπαλληλικά θέματα (αποστρατείες
αξιωματικών κ.λπ.) έγιναν δεκτές για λόγους έλλειψης νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας σε
ποσοστό περίπου 90%. Στις υπόλοιπες ακυρωτικής διαδικασίας υποθέσεις τα σχετικά ένδικα
μέσα απορρίπτονται κατά το άνω ποσοστό.»
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β) Από τα στατιστικά στοιχεία που δίδονται με τις αναφορές των Δικαστικών
Γραφείων του ΝΣΚ στην Επαρχία σχετικά με τις υποθέσεις της ακυρωτικής διαδικασίας
αναφέρονται δειγματοληπτικά τα ακόλουθα:
βα) Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής. Το Γραφείο αυτό αναφέρει ότι «Επί των υποθέσεων
της ακυρωτικής διαδικασίας που χειρίσθηκε συνολικά το Γραφείο μας εκατόν επτά (107)
υποθέσεις και συζητήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως 31-12-2009
(συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων ακυρώσεως αλλοδαπών του άρθρου 15 Ν. 3068/2002,
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής), έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί τριάντα επτά (37)
αποφάσεις. Από αυτές οι δέκα (10) απέρριψαν τις ασκηθείσες αιτήσεις ακυρώσεως, οι είκοσι δύο
(22) δέχθηκαν τις αιτήσεις ακυρώσεως τω αντιδίκων και ακύρωσαν τα ατομικές πράξεις της
Διοικήσεως, οι δε πέντε (5) κατήργησαν τις σχετικές δίκες. Τα αίτια ακυρώσεως των ατομικών
διοικητικών πράξεων εντοπίζονται:
1. Στην παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που έχει ταχθεί για την έκδοση της
πράξεως (άρθρο 48 παρ. 2 π.δ/τος 18/1989) και ειδικότερα:
α. Ακύρωση για έλλειψη αιτιολογίας ή ανεπαρκή αιτιολογία, στις περισσότερες των περιπτώσεων.
β. Ακύρωση για έλλειψη προηγούμενης ακροάσεως του ενδιαφερομένου, στις υπόλοιπες
περιπτώσεις.
2. Στην παράβαση, κατ’ ουσίαν, διατάξεως νόμου (άρθρο 48 παρ. 3 π.δ/τος 18/1989) σε έξι (6)
περιπτώσεις.»
ββ) Δικαστικό Γραφείο Πατρών. Το Γραφείο αυτό αναφέρει ότι: «Από το σύνολο των
εκατόν μίας (101) ακυρωτικών υποθέσεων που χειρίσθηκε το Γραφείο μας, έγιναν δεκτές είκοσι
πέντε (25) αιτήσεις και τα αίτια ακύρωσης των σχετικών διοικητικών πράξεων ήταν σε δέκα επτά
(17) η έλλειψη αιτιολογίας, σε έξι (6) η παράβαση νόμου και σε δύο (2) η κακή συγκρότηση του
οργάνου που εξέδωσε την ακυρωθείσα πράξη.»
βγ) Δικαστικό Γραφείο Ρόδου.

Το Γραφείο αυτό αναφέρει ότι: «Το Γραφείο μας

χειρίσθηκε κατά το έτος 2009, είκοσι τρεις (23) υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Μεταβατική έδρα Ρόδου). Από τις αποφάσεις που περιήλθαν στο
Γραφείο μας επί των εκδικασθεισών υποθέσεων, προκύπτει ότι από τους αναφερόμενους στο
άρθρο 48 π.δ/τος 18/1989 λόγους, που θεμελιώνουν αιτήσεις ακυρώσεως, οι κυριότεροι λόγοι
ακυρώσεως διοικητικών πράξεων είναι αυτοί που αναφέρονται στην παράβαση ουσιώδους τύπου
της

διαδικασίας

(μη

νόμιμη

σύνθεση

συλλογικών οργάνων,

μη

τήρηση

δικαιώματος

προηγούμενης ακροάσεως, έκδοση διοικητικών πράξεων από μη αρμόδιο όργανο).»
βδ) Δικαστικό Γραφείο Χανίων. Το Γραφείο αυτό αναφέρει ότι: «Συζητήθηκαν σαράντα
έξι (46) ακυρωτικές υποθέσεις και εκδόθηκαν αποφάσεις σε έντεκα (11) από αυτές. Από τις
έντεκα (11) υποθέσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις μία (1) παραπέμπεται στο αρμόδιο
Διοικητικό Πρωτοδικείο ως διοικητική διαφορά ουσίας, σε πέντε (5) απορρίπτονται οι αιτήσεις
ακυρώσεως και στις λοιπές πέντε (5) γίνονται δεκτές. Από τις τελευταίες, σε τρεις (3) το
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Δικαστήριο καταλογίζει στη Διοίκηση ελλιπή αιτιολογία της διοικητικής πράξεως και σε δύο (2)
παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.»
Συμπέρασμα: Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα δεδομένα ακυρώσεως των
διοικητικών πράξεων, που τέθηκαν υπ’ όψη της Κ.Υ του ΝΣΚ από τα Γραφεία Νομικών
Συμβούλων και Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ, προκύπτει ότι βασικός λόγος ακυρώσεως των
ατομικών διοικητικών πράξεων είναι κατά τρόπον επίμονο η ελλιπής ή ανεπαρκής αιτιολογία
τους,

ενώ

των

κανονιστικών

διοικητικών

πράξεων

η

υπέρβαση

της

νομοθετικής

εξουσιοδοτήσεως ή η μη δημοσίευσή τους, χωρίς να παραγνωρίζεται η εμφάνιση των λοιπών
λόγων ακυρώσεως ή να μειώνεται η σημασία τους. Είναι βέβαια αναμενόμενο ότι και υπό τις
καλύτερες προϋποθέσεις θα υπάρξουν διοικητικές πράξεις με νομικά ή πραγματικά σφάλματα, τα
οποία θα τις καθιστούν ακυρωτέες.

Το φαινόμενο οπωσδήποτε δεν μπορεί να αποφευχθεί,

μπορεί όμως να περιορισθεί. Εκεί, πάντως, όπου η παθολογία της διοικητικής πράξεως είναι
αδικαιολόγητα υψηλή, είναι στην περίπτωση των διοικητικών πράξεων, που ακυρώνονται λόγω
ελλείψεως ή, κυρίως, λόγω πλημμελούς αιτιολογίας, πράγμα το οποίο μαρτυρεί ατελή, πλημμελή
ή και αμελή επεξεργασία του νομικού ή και πραγματικού υλικού του φακέλου, που αναφέρεται
στη διοικητική πράξη με το πιο πάνω ελάττωμα. Σε καμία περίπτωση η αποδοχή των αιτήσεων
ακυρώσεως και η ακύρωση των διοικητικών αυτών πράξεων δεν μπορεί να αποδοθεί σε
πλημμελή ή κακό χειρισμό από πλευράς των χειριζομένων τις υποθέσεις αυτές και παρισταμένων
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων μελών του Ν.Σ.Κ. Στη θεραπεία, πάντως, αυτής της
οδυνηρής καταστάσεως θα συμβάλλει τα μέγιστα η εντονότερη εποπτεία εκ μέρους των
Προϊσταμένων κάθε Διεύθυνσης των διοικητικών οργάνων, που επιμελούνται των στοιχείων
εκδόσεως (νομικού και πραγματικού) της διοικητικής πράξεως, καθώς και η επικουρία στο έργο
τους, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή, έστω, να περιορισθεί ο όγκος των διοικητικών πράξεων που
ακυρώνονται για έλλειψη ή πλημμελή αιτιολογία.

Σε περίπτωση κατά την οποία και οι

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων αδυνατούν να δώσουν λύση στο αναφαινόμενο νομικό
πρόβλημα, προκειμένου να εκδοθεί κάποια διοικητική πράξη θα πρέπει να ερευνούν εάν επί του
νομικού αυτού θέματος υπάρχει νομολογία του Σ.τ.Ε., ή γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει, να αντιμετωπίζεται με την επιβαλλομένη συνεργασία με το αρμόδιο
Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο ή με την υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 6
του Ν. 3086/2002, ερωτήματος στο Ν.Σ.Κ. που υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παρ.2 περ. γ του Ν. 3086/2002 (Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα της Βουλής,
Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, εφ΄ όσον ο
τελευταίος είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς του, επίσης από
τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο κατά νόμο όργανο Διοίκησης Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου ή Ανεξάρτητης (Διοικητικής) Αρχής, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται
από το Ν.Σ.Κ., εφόσον αφορούν ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους με
γενικότερο ενδιαφέρον υπογράφονται μόνο από τον εποπτεύοντα Υπουργό). Προς αποφυγή
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απωλείας χρόνου λόγω μη νομότυπης υποβολής ερωτημάτων πρέπει ν΄ αναφερθεί η
υποχρέωση, που προκύπτει από το άρθρο 6 παρ.6 του Ν. 3086/2002. Σύμφωνα με τη
διάταξη αυτή : «Τα ερωτήματα της Διοίκησης πρέπει να διαλαμβάνουν πλήρη εξιστόρηση
των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και προσδιορισμό των προβληματισμών
της, για την έννοια και το περιεχόμενο συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
των οποίων ζητείται η ερμηνεία από το Ν.Σ.Κ., προκειμένου να τις εφαρμόσει στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων της. Ερωτήματα μισθολογικού περιεχομένου πρέπει υποχρεωτικά να
συνοδεύονται από απόψεις του Γ.Λ.Κ. (Δ/νσης Μισθολογίου), χωρίς τις οποίες δεν
μπορούν να εισαχθούν στα αρμόδια Τμήματα ή Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ….».

Γ. Παρατηρήσεις για τις υποθέσεις στις οποίες εκδίδονται δικαστικές

αποφάσεις εις

βάρος του Δημοσίου
Για τη διασκέδαση της δυσμενούς εντυπώσεως που μπορεί από πρώτη προσέγγιση των
αριθμών να δημιουργηθεί για το ποσοστό των δικών, που αποβαίνει εις βάρος του Δημοσίου,
θεωρείται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Μολονότι σε πολλές υποθέσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου με οικονομικό αντικείμενο,
ως, φέρ’ ειπείν, οικογενειακή παροχή, ΛΑΦΚΑ κ.λ.π., τα νομικά ζητήματα έχουν επιλυθεί
οριστικώς και αμετακλήτως και μάλιστα χωρίς πιθανότητες μεταβολής της νομολογίας και
περαιτέρω επί ορισμένων θεμάτων έχει επακολουθήσει και διοικητική ρύθμιση, εν τούτοις από το
Ελληνικό Δημόσιο εξαντλούνται κατά κανόνα όλα τα ένδικα μέσα κατά των πρωτοβαθμίων
δικαστικών αποφάσεων, χωρίς να υφίσταται καμία προσδοκία ευδοκιμήσεώς τους.
Τούτο έχει ως αποτέλεσμα σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις,
συζητήσεις ή και με δημοσιεύματα (άρθρα, σχολιασμούς, διατύπωση απόψεων κ.λ.π.) σε νομικά
– και όχι μόνο – περιοδικά να αποδίδεται από νομικούς κυρίως κύκλους (πανεπιστημιακούς
καθηγητές,

δικηγορικούς

συλλόγους,

δικηγόρους

κ.λ.π.),

αλλά

και

δημοσιογράφους,

ενδιαφερομένους πολίτες κ.λ.π. μομφή τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο Ν.Σ.Κ. και
τους λειτουργούς του για επίδειξη υπερβολικής σκληρότητας ή δυστροπίας, άσκοπη παρέλκυση
των δικών και καθυστέρηση περαιώσεως των υποθέσεων των διοικουμένων και μη καταβολή σ’
αυτούς των ποσών που δικαιούνται και διεκδικούνται με αγωγές, βέβαιης υπέρ αυτών εκβάσεως.
Οι υποθέσεις αυτές μάλιστα, λόγω του υπερβολικού αριθμού τους, που εκκρεμεί σε όλες
σχεδόν τις υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ. συνεπάγονται σημαντική – και εις βάρος άλλων
σπουδαιοτέρων καθηκόντων – απασχόληση των μελών του Ν.Σ.Κ., τα οποία είναι υποχρεωμένα
να επαναλαμβάνουν τους ίδιους νομικούς ισχυρισμούς, ενώ γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν
ευσταθούν. Σ’ αυτές, επί πλέον δημιουργείται και η πεπλανημένη εντύπωση ότι δεν γίνεται
επιτυχής χειρισμός από τους εκπροσώπους του Δημοσίου, αφού στατιστικώς εμφανίζονται εν
τέλει ως υποθέσεις που «χάνει» το Δημόσιο!!
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Η ως άνω αντιμετώπιση από πλευράς Δημοσίου των υποθέσεων αυτών υπαγορεύεται
προφανώς από λόγους δημοσιονομικής τακτικής, που απορρέουν από την δυσχέρεια του
κρατικού προϋπολογισμού να αντεπεξέλθει στις εν λόγω οικονομικές απαιτήσεις με την συνολική
εκταμίευση από τον δημόσιο ταμείο ικανών ποσών, για τα οποία δεν υπάρχει και αντίστοιχη
πρόβλεψη. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι καταλογίζεται στο Δημόσιο (Υπ.
Οικονομικών και μέλη του Ν.Σ.Κ. κυρίως) ότι συνιστά δικονομική συμπεριφορά, αντιδεοντολογική
και μη συνάδουσα προς τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διοικήσεως.
Δεν πρέπει, πάντως, σε κάθε περίπτωση να παραγνωρισθεί ότι το ποσοστό των δικών, οι
οποίες αποβαίνουν εις βάρος του Δημοσίου διογκώνεται εξ αυτού του λόγου, η διόγκωση,
ωστόσο, αυτή είναι, ασφαλώς, πλασματική και αδικεί τους εκπροσώπους του Δημοσίου
(λειτουργούς – μέλη του Ν.Σ.Κ.), αφού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδοθεί σε κακό ή
πλημμελή χειρισμό των υποθέσεων αυτών από τα μέλη του Ν.Σ.Κ.
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ΔΓ
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4

ΔΓ Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων) - Τ.Α.Ν. Τ.Ε.Α.Δ.
14

ΔΓ Μετοχικού Ταμείου Πολ.
Υπαλλήλων
3
1
2

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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1

Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών
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3

Βουλή των Ελλήνων
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Γενική Γραμματεία
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1
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2
2
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1
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7

Γραφείο Νομικού
Συμβούλου Πειραιά
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4
4
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9
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15
6
3

2
1
1

2
1
1
3
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4
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1
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1
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1

4
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2

2

3

4
4

1
7
7
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1
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1
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1
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1
1

6
1
5

60
10
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1

1

1

2

4
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4
5

1
2
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80

4

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Αιτήσεις

2

Ακυρωτικές

Αναιρέσεις

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ.
Αντιπροσώπους

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. &
Τρ. Επιτροπή)

Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)

Εφέσεις

Αναιρέσεις

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παραδεκτό & βάσιμο)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παρ. & βάσιμο)

Επεξεργασία Συμβάσεων

Γνωμοδοτικά Έγγραφα

Ατομικές

Τμημάτων

Ολομελείας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

1

2

2
1
24

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Βουλή των Ελλήνων
4
3
16

Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας,
Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης
9
5
22

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
2
1
1

Γραφείο Νομικού
Συμβούλου Πειραιά
151
162
1259
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3

ΔΓ Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων) - Τ.Α.Ν. Τ.Ε.Α.Δ.

ΔΓ Μετοχικού Ταμείου Πολ.
Υπαλλήλων

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
1
25
38
28

6

2
61
2
2

80

29

40

65

4

37
1

Απόρριψη Αιτήσεων

Αιτήσεις Δεκτές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ.
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ.
ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ.
ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
της Ε.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛ.
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ουσίας)

Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ακυρωτικό)

Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών

1

1

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

19

Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων
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3

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων

29

1
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2

13

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού
Δικαίου

30

3

12

1

14

Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

19

2

16

1

1

1

14

4
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50

120

120

5

1

1

3

1

482

141

338

3

353

4

1

5

2288
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221

1259
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248

2

1

1

20

33

12

12

61

33

12

15

129

20

3115
2

225

100

97

2

1

5

2

9

1
29

30

2

2

2

29

1

3

25

15

1

109

109

244

86

67

91

62

17

499

105

382

12

7

15

15

72

36

6

30

9

35

68

25

39

4

6

152

152

181

68

80

33

54

2

65

18

45

2

38

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)

1

Αναιρέσεις

2

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

3

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ

93

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ.
Αντιπροσώπους

245

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. &
Τρ. Επιτροπή)

116

10

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

16

15

454

12

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

Οργανισμός Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)

1

18

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

15

131

6

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού &
Μ.Τ.Ν / ΕΛΑΝ

18

134

4

Αιτήσεις

2

105

28

Ακυρωτικές

20

1

Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

20

Εφέσεις

5

Αναιρέσεις

131

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παρ. & βάσιμο)

Επεξεργασία Συμβάσεων
2

58

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παραδεκτό & βάσιμο)

Γνωμοδοτικά Έγγραφα

Ατομικές

Τμημάτων

Ολομελείας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

56

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

1

151

1

2

8

44

1

4

5

42

9

37

214

30

5

12

12

40

8

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ουσίας)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

6
2
26
3

Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)
11
389
699
51

Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού &
Μ.Τ.Ν / ΕΛΑΝ

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού
Δικαίου

Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Οργανισμός Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
1

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
7

Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων
8
1
16
12
628

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
79
50
510
9
199

22
104

43
323

32
4
8

149
475
1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5

4

2
114
28
32
12

89
96

74

36

26

39

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ.
ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ
2
2

202
202

4
4

3
3

Απόρριψη Αιτήσεων

Αιτήσεις Δεκτές

3

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ.
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

119

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ.
ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
της Ε.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛ.
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ακυρωτικό)

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. &
Τρ. Επιτροπή)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ.
Αντιπροσώπους

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αναιρέσεις

Ακυρωτικές

Αιτήσεις

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

112

121

45

7

36

36

159

78

67

14

44

2

45

14

24

7

3

15

11

11

53

12

40

1

100

52

49

26

21

2

1

9

1

15

7

7

1

43

4

39

13

4

3

65

5

39

21

4

179

3

176

71

265

83

1032

381

385

266

441

404

19

3

4

43

5

37

1

18

2

1

14

43

Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης

24

9

Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

20

1

7

Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
&
Ηλ. Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης
&
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

21

1

7

Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
&
Ηλ. Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας-Θράκης

71

Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

66

44

3

3

Γνωμοδοτικά Έγγραφα

58

Ατομικές

Υπουργείο Εξωτερικών

7

40

404

18

373

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

Εφέσεις

278

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

Αναιρέσεις

44

12

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

59

32

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παρ. & βάσιμο)

148

1

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παραδεκτό & βάσιμο)

157

45

Επεξεργασία Συμβάσεων

141

Τμημάτων

446

Ολομελείας

61

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

71

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

11

14

171

36

26

30

2

1

2

2

11

1

1

10

250

514

94

3

12

7

1

13

1

1

393
375
2041
349
506
21
21

Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
54
45
597
3
98
3
3

504
154
460
2
9
43

Υπουργείο Εξωτερικών
47
35
121
2
1
38

Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης
13
30
321
2

16
90
43

27

19
234

41

44

Αιτήσεις Δεκτές
Απόρριψη Αιτήσεων

5

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ.
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ.
ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ.
ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
της Ε.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛ.
ΟΡΓΑΝΩΝ

Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
&
Ηλ. Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας-Θράκης
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

50

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

7

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

334

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ουσίας)

Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
&
Ηλ. Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης
&
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ακυρωτικό)

Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
21
14
7

13
13

16

Ατομικές
Γνωμοδοτικά Έγγραφα
Επεξεργασία Συμβάσεων

1
19
7

2
19
2
8

54
4
16

Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας (π. ΥΠΕΘΟ)
29
4
11

Υπουργείο Οικονομικών
51
4
30

25

Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
31

Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία
Ναυτιλιακής Πολιτικής

Υπουργείο Οικονομικών Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
34

2
79
30
27
22
29
9
111
16
91
4
3
3

12
38
35
73
45
11
17
6
54
39
18
14
7
4
2
10
45
3

17
145
145
499
134
191
174
133
51
100
28
65
7
29
1
69
307
49

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παρ. & βάσιμο)
41
2
8
31
6
90
7
80
3

152
15
67
70
4
2

14

42
1

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ.
Αντιπροσώπους

Αιτήσεις

25

Ακυρωτικές

25

Αναιρέσεις

10

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

6

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. &
Τρ. Επιτροπή)

2

Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)

4

Εφέσεις

12

Αναιρέσεις

5

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

5

5

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παραδεκτό & βάσιμο)

Ολομελείας
Τμημάτων

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

5

Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας
9
46
2

4
5
2

13
5

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ουσίας)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

5
15
71
1

Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
15
24
113
13

Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία
Ναυτιλιακής Πολιτικής
133
15
189
21

Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας (π. ΥΠΕΘΟ)
30
24
99
4
130

Υπουργείο Οικονομικών
75
70
921
43
480

Υπουργείο Οικονομικών Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
1

43

Αιτήσεις Δεκτές
Απόρριψη Αιτήσεων

43

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ.
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ.
ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ.
ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
της Ε.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛ.
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ακυρωτικό)

Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας

5
1
4

5
2
3

Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού
27
2
16
32
164
163
582
407
50
125
623
218

5
31
72
118
204
45
85
74
31

108
371
371
243
126
105
12
23

2

2
43

3
7

9
5
19
19
62
26
13
23
65

27
2
2
30
7
14
9
12

2

44

Αναιρέσεις
Ακυρωτικές

2
325
317
8

6
89
23
63

16
139
30
102

2
1

61
401

24

26
356

24

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

23
1
39
14

3
44
36
122
25

7
6
4
62
46

19

1

1

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)

Αιτήσεις

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Επεξεργασία Συμβάσεων

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ

7

Γνωμοδοτικά Έγγραφα

Ατομικές

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ.
Αντιπροσώπους

16

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. &
Τρ. Επιτροπή)

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής
Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)

10

Εφέσεις

Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία 'Ερευνας
και Τεχνολογίας
Αναιρέσεις

160

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παρ. & βάσιμο)

36

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παραδεκτό & βάσιμο)

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους
Τμημάτων

50

Ολομελείας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Υπουργείο Οικονομικών Ειδικό Γραφείο Νομικού
Συμβούλου Φορολογίας

1
1

12
91
6

11
29
14

343
71
457
9

Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία 'Ερευνας
και Τεχνολογίας
7
2
3

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής
64
31
192
3
4

Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού
11
49
32
1
22

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ακυρωτικό)
645
221
97
1
210

2
229
1
1

97
3
2

3

45

Απόρριψη Αιτήσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ.
ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ.
ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
της Ε.Ε.

Αιτήσεις Δεκτές

Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ.
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

29

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛ.
ΟΡΓΑΝΩΝ

374

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

41

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

94

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ουσίας)

Υπουργείο Οικονομικών Ειδικό Γραφείο Νομικού
Συμβούλου Φορολογίας

1

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ.
Αντιπροσώπους

2

5

21

7

14

20

17

2

85

85

301

145

116

40

75

2

5

25

18

18

73

31

29

13

14

3

14

13

7

17

57

11

34

12

17

2

139

112

218

49

53

116

145

17

10

94

24

51

19

72

Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη

37

Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

32

Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων

35

Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Έργων

238

4

234

Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Αιγαίου
& Νησιωτικής Πολιτικής

13

3

10

1

5

1

5

4

46

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. &
Τρ. Επιτροπή)

5

11

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)

4

Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού Γενική Γραμματεία
Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)

Εφέσεις

20

10

115

27

7

17

8

10

18

47

6

23

14

3

14

53

5

55

13

72

547

19

2

1

2

42

1

12

88

6

11

64

30

34

513

55

449

9

3

181

8

155

18

3

87

15

66

6

10

42

170

68

87

15

16

19

12

6

1

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ

106

9

71

1

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αναιρέσεις

20

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

24

Αιτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παρ. & βάσιμο)

26

Ακυρωτικές

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παραδεκτό & βάσιμο)

14

15

Αναιρέσεις

Επεξεργασία Συμβάσεων

64

36

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γνωμοδοτικά Έγγραφα

17

Ατομικές

17

Τμημάτων

3

Ολομελείας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

21

Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού

2

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ουσίας)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ.
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Αιτήσεις Δεκτές

22
14
60
18
137

Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού Γενική Γραμματεία
Τουριστικής Ανάπτυξης
2
6
18
1
142
1
1

Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη
298
96
1147
251
35
32
3

Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
164
45
193

Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
28
18
130

Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Έργων
11
144
110
14
60
57
3

Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Αιγαίου
& Νησιωτικής Πολιτικής
20
28
217
1

9
9
60

8
286

102

47
3

Απόρριψη Αιτήσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ.
ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ.
ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
της Ε.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛ.
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ακυρωτικό)

Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού

191

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Αναιρέσεις
Εφέσεις
Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. &
Τρ. Επιτροπή)

52
152
57
64
31
38

17
92
64
20
8

ΔΓ Βέροιας
40
277
7
46
224

ΔΓ Βόλου

ΔΓ Καλαμάτας

5
34
162
34
83
45
45
65
153

22
14
101
18
34
49
149
45
68
6

1
18
56
134
47
65
22
70
87
50
10

ΔΓ Κορίνθου

ΔΓ Λαμίας
129
41
67
21
89
80
30

6
3
30
125
50
45
30
43
78
150
14

27
292
51
196
45
92
16
100
95
15

ΔΓ Λιβαδειάς
98
16
71
11
39
3
32
6

ΔΓ Μεσολογγίου
68
18
38
12
12
76
52

ΔΓ Κέρκυρας
6

ΔΓ Κοζάνης
22

ΔΓ Κομοτηνής
19

9

ΔΓ Λάρισας
1

3

ΔΓ Έδεσσας
3

ΔΓ Καβάλας

ΔΓ Ηρακλείου
9

ΔΓ Ιωαννίνων
9
9

2
2

ΔΓ Κατερίνης
9
83
196
80
59
57

8
132
13
108
11

23
1
14
8
10

25
182
95
72
15
44

15
250
26
152
72

26
137
37
73
27

3
73
4
54
15

15

48

41

120

14
34
60

78
24

72

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Αιτήσεις

Ακυρωτικές

Αναιρέσεις

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ.
Αντιπροσώπους

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παραδεκτό & βάσιμο)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παρ. & βάσιμο)

Επεξεργασία Συμβάσεων

Γνωμοδοτικά Έγγραφα

Ατομικές

Τμημάτων

Ολομελείας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΓ Αγρινίου

ΔΓ Αλεξανδρούπολης
32
39

22
10

29
11

95
9

44
12

241
27

64
13

247
85

75
82

95
23

27

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

113
36

107
7

ΔΓ Βέροιας
188
1

ΔΓ Ιωαννίνων

ΔΓ Κομοτηνής

ΔΓ Λάρισας
56

ΔΓ Κέρκυρας
290
4
122
4
4

ΔΓ Κοζάνης
233
41
175
10
10

127
11
76
1
1

ΔΓ Κορίνθου
293
6
20

ΔΓ Λαμίας
229
4
152

833
29
370
4
4

83

55

ΔΓ Βόλου
136
2

ΔΓ Έδεσσας
154
7

ΔΓ Ηρακλείου

73

65

217
36

1
140

2
117

ΔΓ Λιβαδειάς
156
4
10

ΔΓ Μεσολογγίου
138
14
18

49

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ.
ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ.
ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

6
6

ΔΓ Καβάλας
325
44
75
3
3

ΔΓ Καλαμάτας
227
29
75
1
1

ΔΓ Κατερίνης
54
3
8

Απόρριψη Αιτήσεων

Αιτήσεις Δεκτές

15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ.
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

256

344

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
της Ε.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛ.
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ουσίας)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ακυρωτικό)

ΔΓ Αγρινίου

ΔΓ Αλεξανδρούπολης

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. &
Τρ. Επιτροπή)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ.
Αντιπροσώπους

5
5
16
77
18
33
26
38
6

ΔΓ Πατρών
44
44
145
372
159
172
41
310

27
25

77
34

ΔΓ Σύρου

ΔΓ Τρίπολης

ΔΓ Χανίων
44

4
8

1

ΔΓ Ρεθύμνου
1
1

ΔΓ Ρόδου
18
18

ΔΓ Σερρών

ΔΓ Σπάρτης

8

43

4
24
2

ΔΓ Τρικάλων

ΔΓ Χαλκίδας
5

36

ΔΓ Πύργου

2
136

52
2

25
2

34
215
165
27
23
191

9
121
14
64
43
47

67
2
49
16
8

149
33
86
30
24

109
15
68
26
19

219
76
122
21
130
85

277
28
139
110
70
122

111
39
36
36
91

50

32

37
47
19

316
352
80

60
34

39
142
118

2
5
10

71
12

63
13

52

39

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Αιτήσεις

Ακυρωτικές

Αναιρέσεις

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ

Αναιρέσεις

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παρ. & βάσιμο)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ
(παραδεκτό & βάσιμο)

Επεξεργασία Συμβάσεων

Γνωμοδοτικά Έγγραφα

Ατομικές

Τμημάτων

Ολομελείας

Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Εφέσεις

ΔΓ Πολύγυρου
ΔΓ Ναυπλίου

68
19

129
23

42
8

52
9

48
123
30

90
106
53

126
35
33
3
3

728
109
269
4
3

ΔΓ Πολύγυρου
120
4
8

ΔΓ Πύργου
209
8
16

ΔΓ Ρεθύμνου
14

177
2
49

204
47
16
1
1

2

ΔΓ Ρόδου

ΔΓ Σύρου

ΔΓ Τρίπολης

ΔΓ Χανίων
101
217

23

10

205

46
34

ΔΓ Σερρών

ΔΓ Σπάρτης

72

ΔΓ Τρικάλων

ΔΓ Χαλκίδας
157

109
209
58
11
42

358
4
69

275
7
8

51

458
2

455
27
145
2

226
28
69

Απόρριψη Αιτήσεων

Αιτήσεις Δεκτές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ.
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ.
ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ.
ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
της Ε.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛ.
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ουσίας)

ΔΓ Πατρών

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Ακυρωτικό)

ΔΓ Ναυπλίου

1

2

2

Στατιστική Αποτίμηση της Δραστηριότητας του ΝΣΚ το 2009
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ‐ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Ολομέλειας
Τμημάτων
Ατομικές
Γνωμοδοτικά Έγγραφα
Επεξεργασία Συμβάσεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ (παραδεκτό & βάσιμο)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ (παρ. & βάσιμο)
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Αναιρέσεις
Εφέσεις
Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. & Τρ. Επιτροπή)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ. Αντιπροσώπους
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αναιρέσεις
Ακυρωτικές
Αιτήσεις
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Ακυρωτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Ουσίας)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙAITΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. της Ε.Ε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ. ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ. ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ. ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Αιτήσεις Δεκτές
Απόρριψη Αιτήσεων

2010
49
432
40
1489
885
2857
1967
10921
3569
4659
2693
6575
3744
216
4886
1431
3156
299
284
3180
1862
5961
1493
3607
3909
19322
1253
33
7491
28
34
0
33
234
74
5
421
396
25
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Στατιστική Αποτίμηση της Δραστηριότητας του ΝΣΚ στο Κέντρο για το 2009
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ‐ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Ολομέλειας
Τμημάτων
Ατομικές
Γνωμοδοτικά Έγγραφα
Επεξεργασία Συμβάσεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ (παραδεκτό & βάσιμο)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ (παρ. & βάσιμο)
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Αναιρέσεις
Εφέσεις
Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. & Τρ. Επιτροπή)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ. Αντιπροσώπους
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αναιρέσεις
Ακυρωτικές
Αιτήσεις
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Ακυρωτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Ουσίας)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙAITΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. της Ε.Ε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ. ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ. ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ. ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Αιτήσεις Δεκτές
Απόρριψη Αιτήσεων

1700
49
420
31
1200
272
1838
1857
5149
1892
2020
1237
0
2338
216
4867
1419
3150
298
282
3179
476
2362
473
2562
2453
9472
348
33
4185
28
34
0
33
234
74
5
359
337
22
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Στατιστική Αποτίμηση της Δραστηριότητας του ΝΣΚ στην Περιφέρεια για το 2009
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ‐ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Ολομέλειας
Τμημάτων
Ατομικές
Γνωμοδοτικά Έγγραφα
Επεξεργασία Συμβάσεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ (παραδεκτό & βάσιμο)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ (παρ. & βάσιμο)
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Αναιρέσεις
Εφέσεις
Λοιπά (λοιπά ένδικα βοηθήματα & μέσα)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ολομ., Τμήμ. & Τρ. Επιτροπή)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δικ. Αντιπροσώπους
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΔ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αναιρέσεις
Ακυρωτικές
Αιτήσεις
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (πολιτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Ακυρωτικό)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Ουσίας)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΔΙAITΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ σε ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. της Ε.Ε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΕΥΡ. ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον του ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ενώπιον της ΕΥΡΩΠ. ΕΠΙΤΡ. του ΟΗΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔ. ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Αιτήσεις Δεκτές
Απόρριψη Αιτήσεων

310
0
12
9
289
613
1019
110
5772
1677
2639
1456
6575
1406
0
19
12
6
1
2
1
1386
3599
1020
1045
1456
9850
905
0
3306
0
0
0
0
0
0
0
62
59
3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Οργανωτικά – Λειτουργικά προβλήματα Προτάσεις για επίλυση

Ν.Σ.Κ.
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Ι. Χρονίζοντα Ζητήματα.
Στις ετήσιες εκθέσεις των προηγουμένων ετών είχαν επισημανθεί αρκετά ζητήματα
χρήζοντα αντιμετωπίσεως, άμεσης ή, έστω, μεσομακροπρόθεσμης, όπως:
1) Η ανάγκη αυξήσεως των οργανικών θέσεων των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., όλων των
βαθμών, την οποία υπαγόρευαν σπουδαίοι λόγοι, ήτοι: α) Η απουσία από την υπηρεσία επί
μόνιμης βάσεως (με εναλλαγές βεβαίως των προσώπων) σημαντικού αριθμού θηλέων μελών
του Ν.Σ.Κ., κυρίως Δικαστικών Αντιπροσώπων αλλά και Παρέδρων, με άδειες κυήσεως και
λοχείας πεντάμηνης διάρκειας σε πρώτη φάση και ανατροφής παιδιού εννεάμηνης διάρκειας σε
δεύτερη φάση, των οποίων σε αρκετές περιπτώσεις προηγούνται και αναρρωτικές άδειες. Το
φαινόμενο αυτό είναι αυτονόητο ότι συνεπάγεται σοβαρές ελλείψεις στα διάφορα γραφεία και
δυσλειτουργία αυτών. β) Η επιβάρυνση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. όλων των βαθμών με
πρόσθετα καθήκοντα λόγω της συμμετοχής τους σε πληθώρα Συμβουλίων, Επιτροπών,
Ομάδων εργασίας και εν γένει συλλογικών οργάνων, που λειτουργούν βάσει διαφόρων
διατάξεων στο πλαίσιο της Διοικήσεως. Τα μέλη του Ν.Σ.Κ. συμμετέχουν στα, ως άνω, όργανα
σε αντικατάσταση των Δικαστικών Λειτουργών, των οποίων η συμμετοχή δεν είναι πλέον δυνατή
δυνάμει Συνταγματικής επιταγής (άρθρο 89 παρ. 2 του Συντάγματος), και η συμμετοχή τους (των
μελών του Ν.Σ.Κ.) προβλέπεται ρητώς στις διατάξεις του Ν. 2993/2002, ο οποίος εκδόθηκε κατ’
επιταγή εκ του άρθρου 89 του Συντ/τος. γ) Η υπεράσπιση ενώπιον των Δικαστηρίων σε ποινικές
υποθέσεις για αδικήματα που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της εκτελέσεως των καθηκόντων
τους, όχι μόνο όλων των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των υπαλλήλων των
Περιφερειών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού (άρθρο 24§7 Ν. 3200/2003), αλλά και
η παράσταση ως πληρεξουσίων ορισμένων κατηγοριών υπαλλήλων, όταν ενάγονται για πράξεις
τελεσθείσες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εφ’ όσον τούτο προβλέπεται ρητώς από
ειδική διάταξη νόμου, ως η του άρθρου 10 παρ. 15 του Ν. 2298/2002. Είναι προφανές ότι η
άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων συνιστά σημαντική επιβάρυνση και έχει ως συνέπεια την
υπερβολική απασχόληση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. εις βάρος των κυρίων καθηκόντων τους,
ιδιαίτερα μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι στην μεν πρώτη περίπτωση ο αριθμός των λειτουργών
του Ν.Σ.Κ είναι δυσαναλόγως μικρότερος του αριθμού των δικαστικών λειτουργών που
αντικατέστησαν, στη δε δεύτερη περίπτωση ο αριθμός των υπαλλήλων είναι τόσο μεγάλος, με
αποτέλεσμα να ανακύπτει και μεγάλος αριθμός ποινικών υποθέσεων, όπως τούτο διαπιστώθηκε
από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της διατάξεως. δ) Η ανάγκη ενισχύσεως με έμψυχο δυναμικό
ορισμένων γραφείων, των οποίων έχει σημαντικώς αυξηθεί η κίνηση ή εμφανίζουν ιδιαίτερης
βαρύτητας ζητήματα. Ένα από αυτά είναι το Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου
Οικονομικών. ε) Η καθιέρωση συστήματος επιθεωρήσεως των Παρέδρων και των Δικαστικών
Αντιπροσώπων σε νέες βάσεις.
2) Η κάλυψη των κενών θέσεων του διοικητικού προσωπικού και η σύσταση νέων
θέσεων. Είχε ζητηθεί από τη Διοίκηση η κάλυψη κενών - (λόγω αποχωρήσεως με
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συνταξιοδότηση ή παραίτηση) ή μελλουσών να κενωθούν (λόγω συνταξιοδοτήσεως) ικανού
αριθμού διοικητικών υπαλλήλων – θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. Η ανάγκη
αυτή εμφανίζεται επιτακτική και καθίσταται εντονότατη, αν ληφθεί υπόψη ότι περιφερειακάεπαρχιακά γραφεία του Ν.Σ.Κ. λειτουργούν χωρίς γραμματειακή υποστήριξη, με αποτέλεσμα το
έργο των εκεί υπηρετούντων μελών (του κυρίου προσωπικού) του Ν.Σ.Κ. να καθίσταται ιδιαίτερα
δυσχερές και επαχθέστατο, αφού αναγκάζονται να εκτελούν, εις βάρος των κυρίων καθηκόντων
τους, και καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου (τήρηση πρωτοκόλλου και λοιπών βιβλίων,
αρχειοθέτηση εγγράφων, δακτυλογράφηση δικογράφων και υπηρεσιακών εγγράφων κ.λπ.),
ακόμη και κλητήρα (διεκπεραίωση αλληλογραφίας, μετάβαση στα ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.). Με
επανειλημμένα δε έγγραφα έχει καταστεί γνωστός στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών ο
αριθμός των κενών ή κενωθησομένων θέσεων και η δυνατότητα καλύψεως αυτών με τις
προσήκουσες νόμιμες διαδικασίες.
3) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της αποσπάσεως λειτουργών του Ν.Σ.Κ. σε διάφορα
γραφεία (εκτός των γραφείων του Ν.Σ.Κ.).
4) Η εξέταση του ενδεχομένου ιδρύσεως νέων υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. και
κυρίως Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ. σε πόλεις, όπου τώρα δεν λειτουργούν.
5) Η τροποποίηση - συμπλήρωση – βελτίωση της περί του Ν.Σ.Κ. νομοθεσίας.
ΙΙ. Επίλυση ορισμένων προβλημάτων
Για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα προαναφερθέντα προβλήματα υιοθετήθηκαν
ρυθμίσεις, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη στην πράξη.
Για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της μη επάρκειας του κύριου προσωπικού
για την αντιμετώπιση του διαρκώς αυξανομένου όγκου εργασίας και της αυξήσεως των
αρμοδιοτήτων του Ν.Σ.Κ., με την παρ. 18 του άρθρου 13 του Ν. 3790/2009 (Α143) αυξήθηκαν οι
οργανικές θέσεις του κύριου προσωπικού α) των Νομικών Συμβούλων κατά δύο (2), των
Παρέδρων κατά δέκα (10) και των Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά είκοσι (20).
Με την υπ΄ αριθμ. 265/11-8-2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
προκηρύχθηκε Διαγωνισμός πρόσληψης Δικαστικών Αντιπροσώπων.
Ο παραπάνω διαγωνισμός ματαιώθηκε οριστικά με την υπ΄ αριθμ. 397/22-10-2009
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με συνέπεια να δυσχεραίνεται σοβαρά η λειτουργία και η
αποτελεσματικότητα του Ν.Σ.Κ. ως και οι προαγωγές του Προσωπικού. Για το λόγο αυτό
επιβάλλεται η άμεση προκήρυξη νέου Διαγωνισμού πρόσληψης Δικαστικών Αντιπροσώπων.
Η Ολομέλεια χωρίσθηκε σε τρεις σχηματισμούς α) Πλήρης, β) Α΄ Τακτική και γ) Β΄ Τακτική
(Άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3790/2009).
Συστήθηκε έβδομο (7ο) Τμήμα του Ν.Σ.Κ.
Καταργήθηκε η περιττή και άκρως επιβαρυντική διαδικασία της γνωμοδοτήσεως περί του
παραδεκτού των αιτήσεων αναιρέσεως και του παραδεκτού και βασίμου των λόγων της (Άρθρο
13 παρ. 9 του αυτού Ν.3790/2009)
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Περιορίσθηκαν οι περιπτώσεις νομικής στήριξης υπαλλήλων στις ποινικές υποθέσεις από
μέλη του Ν.Σ.Κ. (Άρθρο 13 παρ. 14 του αυτού Ν. 3790/2009).
Σχετικά με το πρόβλημα της πληρώσεως των κενών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων και
κυρίως της στελεχώσεως των γραφείων της επαρχίας, στα οποία δεν υπηρετεί κανένας
διοικητικός υπάλληλος, εναρμονίσθηκε νομοθετικά η διαδικασία μετατάξεων με εκείνη των
αποσπάσεων με αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του Ν.
2579/1998 (Α31) (Άρθρο 13 παρ. 11 του Ν. 3790/2009). Σε εφαρμογή της τροποποιημένης, ως
άνω, διατάξεως υπεβλήθησαν στο Ν.Σ.Κ. αρχικά τριάντα (30) αιτήσεις, εκ των οποίων στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Διοικητικών Υπαλλήλων εισήχθησαν είκοσι οκτώ (28), εκ των
οποίων η εξέταση μιας (1) ανεβλήθη, ενώ για τις λοιπές είκοσι επτά (27) εκδόθηκε θετική
γνωμοδότηση. Συντάχθηκαν Κ.Υ.Α. μετάταξης και για τους είκοσι επτά (27) υπαλλήλους,
ολοκληρώθηκε όμως, η διαδικασία μετάταξης μόνο για τους δώδεκα (12) λόγω των βουλευτικών
εκλογών. Με το υπ΄ αριθμ. 2067/23-11-2009 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών ανεστάλη η
διαδικασία μετάταξης μέχρι νεοτέρας, για όσες περιπτώσεις αυτή δεν είχε ολοκληρωθεί. Επίσης
είναι επιτακτική η ενίσχυση πολλών Γραφείων του ΝΣΚ με τεχνικούς ειδικότητας πληροφορικής,
που

θα

καλύπτουν

τις

ανάγκες

υποστήριξης

και

λειτουργίας

του

«Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος» (ΟΠΣ) του ΝΣΚ, που ευρίσκεται στην φάση της υλοποίησής και
παραγωγικής λειτουργίας του.
Σχετικά με το Διοικητικό Προσωπικό και την λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ν.Σ.Κ. στην οποία απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού αυτού, πρέπει να
εξετασθεί και θεσμοθετηθεί νέα οργανωτική δομή με ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων,
λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του ΟΠΣ του ΝΣΚ.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 3790/2009 αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ΄
της ενότητας Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Ν. 3086/2002 και καταργήθηκε ο Κλάδος
ΔΕ2 Δακτυλογράφων και οι υπάλληλοι του Κλάδου αυτού κατατάχθηκαν στον Κλάδο ΔΕ1
Διοικητικού-Λογιστικού.
ΙΙΙ. Παραμονή σε εκκρεμότητα διαφόρων προβλημάτων
Όπως, όμως, έχει ήδη γίνει μνεία παραπάνω, αρκετά προβλήματα εξακολουθούν
υφιστάμενα. Γι’ αυτό θεωρείται αναγκαία η επισήμανσή τους για να καταδειχθεί ότι πρέπει να
δρομολογηθεί η επίλυσή τους. Αυτά είναι:
1. Η απόσπαση λειτουργών του Ν.Σ.Κ. σε διάφορα γραφεία.
Κατ ‘ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 6 του Π.Δ. 238/2003, με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, μπορεί
να αποσπασθούν σε Γραφεία Υπουργών, για την εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, Πάρεδροι και
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι.
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Εν όψει των τεραστίων αναγκών της υπηρεσίας, ιδίως στο βαθμό του Δικαστικού
Αντιπροσώπου, αλλά και της ανάγκης απερίσπαστης και συνεχούς απασχολήσεως και
εξοικειώσεως με τα δύσκολα και απαιτητικά καθήκοντα του μέλους του Ν.Σ.Κ. η τακτική της
αποσπάσεως μελών του Ν.Σ.Κ. και ιδίως Δικαστικών Αντιπροσώπων σε διάφορα Γραφεία
δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην υπηρεσία. Γι’ αυτό διατυπώνεται το αίτημα της πλήρους
καταργήσεως αυτής της μορφής των αποσπάσεων.
2. Η ίδρυση νέων υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. και κυρίως Δικαστικών
Γραφείων του Ν.Σ.Κ. σε πόλεις, όπου τώρα δεν λειτουργούν
Στις διατάξεις του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ., όπως προαναφέρεται, προβλέπεται η λειτουργία
Γραφείων Νομικού Συμβούλου και Δικαστικών Γραφείων στα Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες,
Ανεξάρτητες (Διοικητικές) Αρχές και Ν.Π.Δ.Δ. και σε πόλεις έδρες Γ.Γ. Περιφέρειας ή
Πρωτεύουσες Νομών (άρθρα 17, 18), οι οργανικές θέσεις των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. σε κάθε
βαθμό (άρθρο 27), ο τρόπος ιδρύσεως νέων Δικαστικών Γραφείων ή καταργήσεως υφισταμένων
(άρθρο 18 παρ. 5) και ο τρόπος αναδιατάξεως της οργανώσεως του Ν.Σ.Κ. με την κατάργηση ή
σύμπτυξη ή σύσταση υπηρεσιακών μονάδων (άρθρο 61 παρ. 4 Ν. 3086/2002 (Α 324) και άρθρο
13 του Ν. 3790/2009).
Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, η ίδρυση οποιασδήποτε νέας υπηρεσιακής
μονάδας (Γραφείου Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικού Γραφείου), όπως προεκτίθεται, πρέπει
να γίνεται με τήρηση της διαγραφομένης σ΄ αυτές διαδικασίας, ήτοι από τον Υπουργό
Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. και μετά συνολική εκτίμηση των
αναγκών, που επιβάλλουν τη σύσταση αυτή. Επειδή δε είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο να
ιδρύονται Γραφεία με διάφορες εμβόλιμες διατάξεις σε άσχετα νομοθετήματα, χωρίς να τηρούνται
τα οριζόμενα, ως άνω, θεσπίσθηκε η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν 3470/2006, με την
οποία ρυθμίσθηκε προσηκόντως το θέμα αυτό. Εξακολουθεί, όμως, να είναι υπό έρευνα το
ζήτημα αν ενδείκνυται να συσταθούν Δικαστικά Γραφεία και σε πόλεις όπου μέχρι σήμερα δεν
λειτουργούν, οι οποίες είναι:
Από την Στερεά Ελλάδα η Άμφισσα, η Θήβα και το Καρπενήσι, από την Κεντρική Ελλάδα η
Καρδίτσα, τα Γρεβενά, από την Ήπειρο η Ηγουμενίτσα, η Άρτα, η Πρέβεζα, από την Βόρειο
Ελλάδα η Ξάνθη, η Δράμα, το Κιλκίς, η Καστοριά, η Φλώρινα, από την Κρήτη η Νεάπολη (Ν.
Λασιθίου), από τις νήσους του Αιγαίου η Σάμος και η Χίος και από τις νήσους του Ιονίου η
Ζάκυνθος, η Κεφαλλονιά και η Λευκάδα.
Η ίδρυση Δικαστικών Γραφείων και στις πόλεις αυτές ασφαλώς εγγυάται την ορθότερη,
αποτελεσματικότερη και οπωσδήποτε πλέον συμφέρουσα για την περιφρούρηση των
συμφερόντων του Δημοσίου λύση, εν τούτοις πριν αποφασισθεί πρέπει να προηγηθεί
προσήκουσα έρευνα και μελέτη των στατιστικών στοιχείων κάθε περιοχής, να υπολογισθεί το
κόστος λειτουργίας αυτών και άλλες λεπτομέρειες.
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Σε κάθε περίπτωση, πριν από την ίδρυση νέων Δικαστικών Γραφείων, πρέπει να
εξασφαλισθούν τουλάχιστον δύο (2) οργανικές θέσεις σε όλα τα υφιστάμενα Γραφεία, ενόψει και
των πολλών μακροχρόνιων απουσιών.
3. Η Τροποποίηση – συμπλήρωση – βελτίωση της περί Ν.Σ.Κ. νομοθεσίας
Από τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. ως Σώματος και ενιαίας ανωτάτης αρχής, υπό το κράτος του
νέου Οργανισμού του (Ν. 3086/2002) και του εκτελεστικού αυτού Π.Δ. 238/2003, έχουν
επισημανθεί ορισμένες δυσλειτουργίες ή δυσχέρειες στην αντιμετώπιση κάποιων επί μέρους
ζητημάτων, οι οποίες μπορεί και πρέπει να εκλείψουν. Προς τούτο χρειάζεται τροποποίηση ή
συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3086/2002 ή και του Π.Δ. 238/2003, ώστε να
καλυφθούν κενά, να προσαρμοσθούν κάποιες διαδικασίες στις σύγχρονες ανάγκες και να
καταστεί πλέον εύρυθμη και αποτελεσματική η λειτουργία του Σώματος.
4. Μετεκπαίδευση μελών Ν.Σ.Κ.
Το Ν.Σ.Κ. εξ ορισμού, αλλά και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει ως κυρία αποστολή
του την εκπροσώπηση του Δημοσίου κ.λ.π. ενώπιον οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού
Δικαστηρίου, ήτοι και ενώπιον των Δικαστηρίων και Οργάνων της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα μέλη του πρέπει να παρίστανται και να
υποστηρίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου, της χώρας γενικότερα, σε όλα τα ως άνω
Δικαστήρια και όργανα και εν γένει να ανταποκρίνονται επαρκώς και επιτυχώς στην
αντιμετώπιση κάθε είδους δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων.
Κατά τα τελευταία έτη, στην συστηματικώς αναπτυσσομένη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως και του κοινοτικού δικαίου ελληνική οικονομία, σημειώθηκαν ραγδαίες εξελίξεις στις
χρηματοοικονομικές σχέσεις και συναλλαγές, διαμορφώθηκαν νέες μορφές συμβάσεων

και

αναπτύχθηκαν νέοι και συνεχώς εξελισσόμενοι κλάδοι του δικαίου, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη
θέση κατέχει το χρηματοοικονομικό δίκαιο (χρηματιστηριακό, τραπεζικό κ.λ.π.).
Είναι, συνεπώς, προφανές ότι σημαντικός αριθμός λειτουργών του Ν.Σ.Κ. πρέπει να
τύχει της προσήκουσας μετεκπαιδεύσεως – επιμορφώσεως σε θέματα Ευρωπαϊκού –
Κοινοτικού Δικαίου, ως και σε θέματα χρηματοοικονομικού εν γένει αντικειμένου, ώστε να
είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις οποιασδήποτε υποθέσεως και,
προϊόντος του χρόνου, οι εν λόγω λειτουργοί να αναλαμβάνουν αποκλειστικώς, κατ’
αποκλεισμό δηλαδή οποιουδήποτε άλλου ιδιώτη νομικού παραστάτη, τον χειρισμό κάθε
είδους υποθέσεων του Δημοσίου ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Οργάνου της Ε.Ε.
5. Προκήρυξη Διαγωνισμού πρόσληψης Δικαστικών Αντιπροσώπων
Η ύπαρξη πολλών κενών θέσεων και μακροχρόνιων απουσιών σε συνδυασμό με την
οριστική ματαίωση του Διαγωνισμού πρόσληψης Δικαστικών Αντιπροσώπων τον Οκτώβριο του
2009, έχουν καταστήσει δυσχερή την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Ν.Σ.Κ. Η
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κατάσταση, κατά το προσεχές δικαστικό έτος, θα καταστεί εκρηκτική και μη ελεγχόμενη. Για το
λόγο αυτό επιβάλλεται η άμεση προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.
6. Η ενίσχυση του Ειδικού Γραφείου Φορολογίας
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, είναι πρόδηλη η ανάγκη ενισχύσεως του Ειδικού Γραφείου
Νομικού Συμβούλου Φορολογίας, για την καλύτερη νομική εκπροσώπηση του Δημοσίου σε
σοβαρότατες υποθέσεις, από την επιτυχή έκβαση των οποίων το Δημόσιο εξοικονομεί
σημαντικότατα οφέλη. Παραλλήλως, επισημαίνεται ότι ο χώρος του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται
η Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του αρχείου,
σύμφωνα δε με τα υπάρχοντα στοιχεία και τους κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων
υπολογισμούς, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί αδιέξοδο. Προς άρση αυτού
ενδείκνυται η μεταστέγαση του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας του
Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον 4ο όροφο του κτηρίου, σε άλλο
ακίνητο.

΄Ετσι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση χώρου, ώστε να εξασφαλισθεί η χρησιμοποίηση

μέρους αυτού ως αρχείου, ορισμένων γραφείων για εγκατάσταση στελεχών του Σώματος
(Αντιπροέδρων, Νομικών Συμβούλων ή διοικητικών στελεχών), ως και για τη λειτουργία μικρού
εκπαιδευτικού κέντρου 10-12 θέσεων για εκπαίδευση των μελών του Ν.Σ.Κ. και του διοικητικού
προσωπικού του στους Η/Υ σε μόνιμη βάση.
7. Ενίσχυση Διοικητικού Προσωπικού
Η πλήρωση των κενών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων και κυρίως της στελεχώσεως των
Γραφείων της επαρχίας είναι επιτακτική. Για το λόγο αυτό, σε πρώτη φάση, ενδείκνυται η
ολοκλήρωση της διαδικασίας της μετατάξεως των υπαλλήλων, η οποία δεν περατώθηκε λόγω
των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου 2009 και, στη συνέχεια, ανεστάλη από τον Υπουργό
Οικονομικών (Έγγραφο 2067/23-11-2009).
8. Μόνιμη εγκατάσταση του Ν.Σ.Κ. σε ιδιόκτητο κτήριο
Η Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ενώ μέρος του Αρχείου
του στεγάζεται σε άλλο κτίριο σε ικανή απόσταση. Αποτελεί ευχής έργο να αποκτήσει δικό του
οίκημα, και προς τούτο πρέπει να γίνει σχετικός προγραμματισμός.
9. Φύλαξη του κτιρίου του Ν.Σ.Κ.
Το πολυόροφο οίκημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, στο οποίο στεγάζονται ο
Πρόεδρος, οι συνεργάτες του Νομικοί Σύμβουλοι, οι προϊστάμενοι των Δικαστικών Σχηματισμών
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι και η πλειονότητα των Διοικητικών Υπαλλήλων του Σώματος, πάσης
φύσεως ηλεκτρονικός και τεχνολογικός εξοπλισμός και οι εξυπηρετητές (servers) του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της υπηρεσίας, που είναι εγκατεστημένοι
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (computer room), στον οποίο διαχειρίζονται πολλά και σημαντικά
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για το Δημόσιο δεδομένα (Data). δεν φυλάσσεται από την Αστυνομία, όπως τα Καταστήματα του
Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επειδή όμως, πιθανολογούνται οι ίδιοι κίνδυνοι (τρομοκρατικές ενέργειες, είσοδος
ανεπιθυμήτων προσώπων με άγνωστες προθέσεις, περιθωριακών στοιχείων κ.λ.π.), όπως
πρόσφατα συνέβη, ήτοι συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι ασφαλείας, φρονούμε ότι επιβάλλεται να
διατεθεί από την ΕΛΑΣ ειδικός φρουρός ασφαλείας για την επί 24ώρου βάσεως φύλαξη του
κτηρίου. Και προς τούτο έχει ανταλλαγεί σχετική αλληλογραφία.
10. Προμήθεια ατομικών Η/Υ
‘Εχει υποβληθεί αίτημα και κατά το παρελθόν για την ενίσχυση όλων των μελών του
Ν.Σ.Κ. όλων των βαθμών με ατομικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, λαμβανομένης υπόψη της
τεραστίας διευκολύνσεως που παρέχει η χρήση αυτών στο χειρισμό των υποθέσεων. Κατά το
πλείστον το σχετικό ζήτημα έχει τακτοποιηθεί με την υλοποίηση του ΟΠΣ του ΝΣΚ, επειδή όμως
μέλη του ΝΣΚ προσλήφθηκαν μετά την κατάρτιση του απαιτούμενου Τεχνικού Δελτίου προς την
«Κοινωνία της Πληροφορίας», καταβάλλεται προσπάθεια για την συμπλήρωση και χορήγηση σε
όλο το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
11. Συνδεση του ΝΣΚ με το Αρχείο του ΣTE
Έχει ζητηθεί και επίκειται η σύνδεση του Ν.Σ.Κ. με το Αρχείο του Σ.τ.Ε. για την άμεση πρόσβαση
στην σχετική νομολογία, προς ενημέρωση και περιορισμό ασκήσεως αιτήσεων αναιρέσεως.
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Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων
1. Συμμετοχή μελών του Ν.Σ.Κ. σε Συμβούλια ή Επιτροπές σε αντικατάσταση
δικαστικών λειτουργών
Εκτός από τις κυρίως θεσμικές δυνατότητες, τις οποίες παρέχει το Σύνταγμα
(άρθρο 100Α και ο Οργανισμός του Ν.Σ.Κ.), οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. συμμετέχουν σε
διάφορα συλλογικά όργανα της Διοικήσεως, με σκοπό να αξιοποιηθεί η νομική τους
γνώση και εμπειρία, ώστε να εξασφαλισθεί από αυτά τα συλλογικά όργανα η ορθή
εφαρμογή του νόμου και, κατ’ ακολουθία η καταπολέμηση της κακοδιοικήσεως, δηλ.
της μη ορθής εφαρμογής του νόμου και των ενδεχομένων παντοίας μορφής
αυθαιρεσιών. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 89 παρ.2 περ.1 του Συντάγματος ορίζεται ότι :

«Κατ΄

εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται μέλη
της

Ακαδημίας

Αθηνών

ή

του

διδακτικού

προσωπικού

ανωτάτων

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια ή
επιτροπές

που

ασκούν

αρμοδιότητες

πειθαρχικού,

ελεγκτικού

ή

δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφ΄
όσον η συμμετοχή τους προβλέπεται ειδικά από τον νόμο». Η ανωτέρω
διάταξη είχε ως συνέπεια να μη μπορούν να συμμετέχουν πλέον δικαστικοί
λειτουργοί σε συμβούλια ή επιτροπές γνωμοδοτικού χαρακτήρα, στις οποίες εφεξής,
με βάση τις διατάξεις του Ν 2993/2002 (ΦΕΚ Α 58) «Τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν
1756/1988) και του κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν 2812/2000) και άλλες
διατάξεις», ο οποίος εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω διατάξεως, καλούνται
κυρίως μέλη του Ν.Σ.Κ. σε αντικατάσταση των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι
πλέον κωλύονται. Η συμμετοχή λειτουργών του Ν.Σ.Κ. στα ως άνω συμβούλια ή
επιτροπές, έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση της θεσμικής δραστηριότητας του
Ν.Σ.Κ. και την διατήρηση της ορθής εφαρμογής του νόμου, που μέχρι την
αποχώρηση τους εξασφάλιζαν οι δικαστικοί λειτουργοί, έχει όμως οδηγήσει, λόγω
του μεγάλου αριθμού των συμβουλίων ή επιτροπών αυτών, στις οποίες καλούνται να
συμμετάσχουν οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ., σε υπέρμετρη επιβάρυνση τους, αφού η
δυσανάλογη και υπέρμετρη απασχόλησή τους στα συμβούλια και επιτροπές, οδηγεί
μοιραίως στην απασχόλησή τους σε σημαντικό βαθμό σε καθήκοντα εκτός των
κυρίων θεσμικών καθηκόντων τους, και μάλιστα πολλές φορές και εκτός της έδρας
τους (τούτο συμβαίνει ιδιαιτέρως στην Περιφέρεια), τις περισσότερες φορές χωρίς
αποζημίωση εκτός έδρας ή

αμοιβή.

Ενδείκνυται, λοιπόν, για την εύρυθμη
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λειτουργία των συμβουλίων ή επιτροπών αυτών, στις οποίες καλούνται τα
μέλη

του

Ν.Σ.Κ.

να

αντικαταστήσουν

δικαστικούς

λειτουργούς,

να

επανεξετασθούν οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αυτών.
2.

Επεξεργασία των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών

υπουργικών αποφάσεων που παραπέμπονται στο Ν.Σ.Κ.
Από τον Οργανισμό του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 2 παρ. 1α Ν. 3086/2002) προβλέπεται
ως βασική θεσμική αρμοδιότητά του, μεταξύ των άλλων, και η επεξεργασία των
σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων που
παραπέμπονται αρμοδίως στο Ν.Σ.Κ. από την Διοίκηση.
Η Διοίκηση μέχρι σήμερα δεν κάνει χρήση ή κάνει σπανίως χρήση της πιο
πάνω δυνατότητας. Είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι η από το Ν.Σ.Κ. επεξεργασία των
σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, με δεδομένο ότι τα μέλη
του Ν.Σ.Κ. κέκτηνται ικανή εμπειρία ως μετέχοντα πολλών νομοπαρασκευαστικών
επιτροπών,

θα

υποβοηθήσει

στην

κατάρτιση

αρτιοτέρων

σχεδίων

νόμων,

διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα την
καταπολέμηση της κακοδιοικήσεως, στην οποία οδηγεί ενίοτε και κατά περίπτωση η
παραγωγή μη αρτίων νομοθετημάτων, των οποίων, πολλές φορές αμέσως μετά την
εφαρμογή τους, υπάρχει ανάγκη τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ή και
κανονιστικών διοικητικών πράξεων εμφανιζουσών ελαττώματα. Δεν θα ήταν, ως εκ
τούτου, άσκοπο να ενημερωθεί και πεισθεί η Διοίκηση για την αναγκαιότητα χρήσεως
της δυνατότητας νομοτεχνικής επεξεργασίας σχεδίων νόμων κ.λ.π. από το Ν.Σ.Κ.
3. Παραπομπή σε πειθαρχικό έλεγχο
Κατά το έτος 2009 δεν ασκήθηκε καμία

πειθαρχική αγωγή σε βάρος

μέλους του Κυρίου ή του Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ.
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Παράλληλες δραστηριότητες
1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Πέρα από την άσκηση των βασικών αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται
λεπτομερώς στο άρθρο 2 του Ν. 3086/2002, το Ν.Σ.Κ έχει αναπτύξει, αξιοποιώντας
το θεσμικό του πλαίσιο, πληθώρα υποστηρικτικών και παραλλήλων δραστηριοτήτων,
οι οποίες αποσκοπούν στην λειτουργική αναβάθμισή του, στην επιμόρφωση των
μελών του, στην ενημέρωση των πολιτών για τις αρμοδιότητες και την εν γένει
αποστολή του Ν.Σ.Κ., καθώς και στην προώθηση μιας συστηματικότερης
συνεργασίας με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς του.
2. Επιστημονικές Εκδηλώσεις.
Την 28ην Μαΐου 2009

διοργανώθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του

Κράτους και την Επιστημονική Εταιρία Διοικητικής Δικαιοσύνης επιστημονική
εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα «Η αποστολή του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη σύγχρονη έννομη τάξη» και ομιλητές
τους κκ Δημήτριο Αναστασόπουλο, Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ και Δήμο
Νικόπουλο, Δ.Ν., Δικηγόρο
3. Εκδοτικές δραστηριότητες
Το Κέντρο Πληροφορικής – Μελετών – Νομικών Εκδόσεων του Ν.Σ.Κ.
εκδίδει ετησίως την «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ» και κατά διαστήματα το «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ», το οποίο περιέχει : επιστημονικές μελέτες, πρόσφατη νομοθεσία,
νομολογία όλων των δικαστηρίων, εγκυκλίους και υπηρεσιακά νέα.
σημειωθεί ότι

Πρέπει να

το Ενημερωτικό Δελτίο, , επεξεργάζεται ηλεκτρονικά με desktop

publishing, δηλ. ηλεκτρονική τυπογραφία από το Τμήμα Πληροφορικής – Μελετών –
Νομικών Εκδόσεων του ΝΣΚ, με αποτέλεσμα σημαντική οικονομία για το Δημόσιο.
Στο πλαίσιο της πιο πάνω εκδοτικής δραστηριότητας εκδόθηκε κατά το έτος
2009 η Ετήσια Έκθεση του Ν.Σ.Κ για το έτος 2008.
4. Νομική Πληροφορική
Το Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής της Κ.Υ. του Ν.Σ.Κ., το οποίο
καλύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 περ. γ και υποπερ. αα του Π.Δ. 238/2003,
όχι μόνο τις μηχανογραφικές εφαρμογές της Κ.Υ. του Ν.Σ.Κ. αλλά και των λοιπών
υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., αποτελείται σήμερα από τέσσερες (4)
υπαλλήλους Πληροφορικής, δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με ειδικότητα την
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Επιστήμη των Υπολογιστών, έναν υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ με ειδικότητα του
χειριστή Η/Υ, και έναν υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ με ειδικότητα διοικητικού. Το
Γραφείο αυτό έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα και αυτάρκεια σε τέτοιο βαθμό,
ώστε δεν χρειάζονταν υπηρεσίες πληροφορικής εξωγενών παραγόντων προς
συντήρηση των εφαρμογών του Ν.Σ.Κ. ή και ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
Από την 1η Οκτωβρίου 2007 έως σήμερα, υλοποιείται το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΝΣΚ στα πλαίσια της Διαχειριστικής Αρχής της
«Κοινωνίας της Πληροφορίας και με την συγχρηματοδότηση του 3ου Κοινοτικού
Πλαισίου, προϋπολογισμού 3.130.365 €.

Το ΟΠΣ του ΝΣΚ, το οποίο είναι

αποτέλεσμα 6ετούς προσπάθειας και δύο διεθνών διαγωνισμών, αναδιαμορφώνει
πλήρως το πληροφοριακό περιβάλλον της Υπηρεσίας, η περιγραφή του οποίου
ακολουθεί σε επόμενη παράγραφο.
Στο Κέντρο Νομικής Πληροφορικής – Μελετών και Νομικών Εκδόσεων
υπάγονται επίσης οι δραστηριότητες:
α) Χορήγηση σ’ όλες τις υπηρεσιακές μονάδες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση
του Δημοσίου, κωδικών, ώστε να έχουν πρόσβαση στις νομικές βάσεις δεδομένων:
1) «Nomotelia»
2) Νομική βάση δεδομένων του ΔΣΑ (Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών)
3) Νομική βάση δεδομένων «NOMOS»
4) Νομική βάση δεδομένων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
β)

Έχει γίνει υπόδειξη προς όλα τα λοιπά Γραφεία Νομικού Συμβούλου που

αντλούν, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3086/2002, δαπάνες μόνο από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου στο οποίο εντάσσονται, να προβούν σε αγορά
συνδέσεων με την βάση δεδομένων «NOMOS».
γ) Όλες οι Υπηρεσιακές Μονάδες εντός του 2008 εξέλιξαν τη σύνδεσή τους με
το διαδίκτυο από ISDN και ADSL στο περιβάλλον του «Μίνι Σύζευξις» στο οποίο
εντάχθηκε το ΝΣΚ.

δ)

Λειτουργεί η ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ. στο Internet

(www.nsk.gr) με πολύ

μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του 2009 που ακολουθεί, η
οποία επιτρέπει ελεύθερα, χωρίς κωδικό, την πρόσβαση στις Γνωμοδοτήσεις του
ΝΣΚ σε περίληψη και πλήρες κείμενο, δυνατότητα, η οποία προσφέρει ανεκτίμητες
υπηρεσίες στον νομικό κόσμο της χώρας, στην Διοίκηση, στις επιχειρήσεις και εν
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γένει στον έλληνα πολίτη και έχει τύχει γενικής αποδοχής. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει
επίσης δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με τα νομικά συγγράμματα και νομικά
περιοδικά που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Κ.Υ του Ν.Σ.Κ. και links στους δικτυακούς
τόπους (Sites) με ελεύθερη πρόσβαση:

1. της Βουλής των Ελλήνων

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Δικαιωμάτων
Κράτους

4. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5. του Συνηγόρου του Πολίτη

3. του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
4. του Γενικού Λογιστηρίου του

6. της Αρχής Προστασίας προσωπικών

δεδομένων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΣΚ
1/1/2009 - 31/12/2009
Μήνας
Συνολικές επισκέψεις
Μοναδικοί χρήστες
Ιανουάριος
10.111
5.089
Φεβρουάριος
9.301
4.745
Μάρτιος
9.699
5.501
Απρίλιος
10.474
5.201
Μάιος
11.133
5.454
Ιούνιος
10.811
5.494
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2. του

Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΣΥΝΟΛΟ

9.763
6.988
10.888
11.396
12.580
11.709
124.853

4.552
3.012
5.402
5.742
6.578
5.728
62.498

Στατιστικά επισκεψιμότητας του www.nsk.gr για το2009

15.000

10.000

5.000

Συνολικές επισκέψεις

Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάιος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Ιανουάριος

0

Μοναδικοί χρήστες

ε) Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ) του Ν.Σ.Κ. και κάθε Δικαστικό Γραφείο στην
Περιφέρεια διαθέτουν e-mail. Με το ΟΠΣ του ΝΣΚ και τη σύνδεση στο διαδίκτυο
μέσω «Μίνι Σύζευξις», όλοι οι λειτουργοί της Υπηρεσίας, οι γραμματείες στα Γραφεία
Νομικού Συμβούλου και στα Δικαστικά Γραφεία και τα γραφεία της Κεντρικής
Υπηρεσίας, θα αποκτήσουν e-mail της μορφής name@nsk.gr.
ζ)

Στον τομέα της πληροφορικής γίνονται πολλές φορές συνεργασίες και

ενημερώσεις με άλλες αρχές, όπως ΔΣΑ, ΕΜΠ, ΣτΕ, κ.λ.π.
5. Εκπαιδευτικές άδειες
Οι εκπαιδευτικές άδειες απουσίας στην αλλοδαπή (βλ. άρθρο 7 παρ.1 Π.Δ.
238/2003), αλλά και στο εσωτερικό (αρθρ. 7 παρ.14 Π.Δ. 238/2003) είναι πλέον
πραγματικότητα για το Ν.Σ.Κ. Άρχισαν να χορηγούνται ετησίως από το έτος 1999 με
βάση τον προϊσχύσαντα οργανισμό (Π.Δ. 282/96). Το έτος 2009 χορηγήθηκε μία

70

(1)

εκπαιδευτική

άδεια

στον

δικαστικό

αντιπρόσωπο

Επαμεινώνδα

Αποστολόπουλο.
6. Λειτουργία Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Κ.Υ. του Ν.Σ.Κ.
Χάρις στις σημαντικές δαπάνες του Δημοσίου για την αγορά νομικών
συγγραμμάτων και περιοδικών, μερικά από τα οποία είναι και σε μορφή cd-rom, έχει
εκσυγχρονισθεί πλήρως η βιβλιοθήκη του Ν.Σ.Κ., η οποία διαθέτει περίπου 10.000
τόμους,

8 βάσεις νομικών δεδομένων ( «NOMOS», «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», «ΔΣΑ»,

«ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ», «LOGISTIS», «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», «ΔΙΚΗ», «ΔΦΝδελτιο φορολογικης νομοθεσίας», και χρήσιμα SITES (Βουλή των Ελλήνων,
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ιστοσελίδα του ΝΣΚ), Internet και ηλεκτρονική δομή και 1
Η/Υ για έρευνα, αφού όλα τα νομικά συγγράμματα και περιοδικά έχουν καταχωρισθεί
ως τίτλοι σε βάση δεδομένων (DB) προς ταχεία ανεύρεση και ταξινόμηση.
Αξιοποιώντας την ως άνω βάση δεδομένων έχουν εκδοθεί τρείς κατάλογοι προς
χρήση των επισκεπτών της Βιβλιοθήκης με κριτήριο ταξινομήσεως: 1) το
ονοματεπώνυμο των συγγραφέων γενικά 2) το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων
κατά κλάδο δικαίου και 3) τον τίτλο κάθε συγγράμματος κατά κλάδο δικαίου. ΄Ηδη με
την από 5-2-2009 απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που έχει την μορφή
«Κανονισμού βιβλιοθήκης», επιτρέπεται η χρήση της βιβλιοθήκης από τους
Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ., Δικαστές, Δικηγόρους και Φοιτητές Νομικών Σχολών.
Πρέπει να αναφερθεί ότι έχει προσληφθεί και απασχολείται στην Βιβλιοθήκη
βιβλιοθηκονόμος κλάδου ΤΕ3. Επίσης,

στο πλαίσιο τακτικής ενημερώσεως του

κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ εκδίδονται βιβλιογραφικά δελτία προς ενημέρωση σε
ειδικούς τομείς, όπως π.χ στο δίκαιο της δικαιοκυβερνητικής και νομοπληροφορικής
και στις νέες και ειδικές μορφές συμβάσεων.
Και η λειτουργία της βιβλιοθήκης θα αναβαθμιστεί με το ΟΠΣ του ΝΣΚ.
7.

Συσκέψεις συνεργασίας –Ενημερώσεως στις διάφορες υπηρεσιακές

μονάδες
Με βάση την υπ’ αριθμ. 71858/ 10-9-2004 απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ καθιερώθηκαν μία φορά ανά δεκαπενθήμερο σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα του
Ν.Σ.Κ με υποχρέωση ενημερώσεως του Προέδρου του Ν.Σ.Κ ανά εξάμηνο για τα
πορίσματα

τους,

συσκέψεις

συνεργασίας-ενημερώσεως

για

την

αλληλοενημέρωση των μελών κάθε μιάς Υπηρεσιακής Μονάδας του Ν.Σ.Κ για τα
θέματα που τους απασχολούν, την αμοιβαία γνώση των εκδιδομένων αποφάσεων
επί των δικαστικών υποθέσεων και την δημιουργία συνεργασίας και αλληλεγγύης
μεταξύ τους , ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
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εμφανιζομένων

νομικών

προβλημάτων

και

η

καλύτερη

υπεράσπιση

των

συμφερόντων του Δημοσίου.
8. Ασκήσεις Πολιτικής Άμυνας (ΠΣΕΑ)
Το ΝΣΚ συμμετέχει επιτυχώς σε ετήσια βάση, αλλά και εκτάκτως, σε όλες τις
ασκήσεις πολιτικής άμυνας που οργανώνονται από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής
άμυνας. Κατά το έτος 2009 το ΝΣΚ δεν έλαβε μέρος σε άσκηση ΠΣΕΑ.
9. Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Το ΝΣΚ με το έργο «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
(ΟΠΣ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» προϋπολογισμού 3.130.365€, θα
εξασφαλίσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες που θα το εντάξουν στο νέο τρόπο
λειτουργίας του περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η υλοποίηση της ένταξης, όπως προβλέπεται από το έργο περιλαμβάνει:
1. Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων (εξοπλισμός και λογισμικό) και

εκσυγχρονισμός των διοικητικών εργασιών στην Κεντρική Υπηρεσία του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
2. Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων(εξοπλισμός και λογισμικό) και

εκσυγχρονισμός

των

διοικητικών

εργασιών

στα

Γραφεία

Νομικού

Συμβούλου και Δικαστικά Γραφεία.
3. Διασύνδεση των Γραφείων με την Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ με χρήση των

επικοινωνιακών υπηρεσιών του «mini Σύζευξις».
4. Δημιουργία λειτουργικής Διαδικτυακής Πύλης (Portal) στο Internet για την

εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του
ΝΣΚ.
5. Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού των Δικαστικών Υποθέσεων και των

Γνωμοδοτήσεων (6.200.000 σελίδες).
6. Τεχνικό εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό της αίθουσας Σεμιναρίων &

Παρουσιάσεων.
Στόχος του νέου επιχειρησιακού μοντέλου του ΝΣΚ είναι η αποκόμιση
στρατηγικών, λειτουργικών και πολλαπλασιαστικών ωφελειών, όπως αυτά
απεικονίζονται με συνοπτικό και εποπτικό τρόπο στον ακόλουθο πίνακα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΩΦΕΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Διοικητική

και

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

τεχνολογική

o

άσκησης

ολοκλήρωση.
Εξασφάλιση
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ αμφίδρομης

άμεσης

και

επικοινωνίας

με

τους «πελάτες» του Νομικού

και της
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

αποτελεσματικότητας

o

Βελτίωση των υπηρεσιών

o

Βελτίωση των συνεργασιών

o

όλ
Μείωση κόστους

o

Μείωση χρόνου απόκρισης

o

Αυτοματοποίηση

ί

διαδικασιών
Αναβάθμιση της εικόνας του
ΝΣΚ
o

Βελτίωση στην πρόσβαση,
στην

χρήση

και

Όσον αφορά στα Λειτουργικά οφέλη πιο αναλυτικά θα έχουμε:
1. Με την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού / εισερχομένων

εγγράφων και το λογισμικό Διαχείρισης Εγγράφων:
•

Επιτάχυνση των διαδικασιών στη διακίνηση
εγγράφων με την ηλεκτρονική τους μορφή.

•

Εύκολη αναζήτηση και ταυτόχρονη χρήση από πολλούς
χρήστες με την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

•

Ασφάλεια των δεδομένων.

•

Σταδιακή κατάργηση της χειρόγραφης διαδικασίας και
περαιτέρω βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

•

Εύκολη και αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των
υποθέσεων του ΝΣΚ.

•

Αποσυμφόρηση των χώρων αρχειοθέτησης.
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ΝΣΚ

ΝΣΚ

Αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών σύνθετης μορφής.

του

προς τους «πελάτες» του

o
ΟΦΕΛΗ

διοικητικών

ολοκληρωμένου χαρακτήρα.

των εσωτερικών δομών
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ

των

λειτουργιών

Συμβουλίου του Κράτους

Αναβάθμιση της λειτουργίας

Δυνατότητα σχεδιασμού και

των

στην

2. Με τη διασύνδεση των Γραφείων με την Κεντρική Υπηρεσία

και τη δημιουργία Διαδραστικού Διαδικτυακής πύλης (portal):
•

Κοινό πρωτόκολλο καθώς και σύστημα αριθμοδότησης
των φακέλων των υποθέσεων μεταξύ Κεντρικής
Υπηρεσίας και Γραφείων Νομικού Συμβούλου και
Δικαστικών Γραφείων.

•

Αυτόματη καταχώρηση στις Βάσεις Δεδομένων της
Κεντρικής
Υπηρεσίας
κάθε εγγράφου
που
θα
ψηφιοποιείται και θα χαρακτηρίζεται από τα Γραφεία ή
την Κεντρική Υπηρεσία.

•

Εύκολη πρόσβαση στο επιχειρησιακό περιβάλλον
του ΝΣΚ από τα μέλη του μέσω Διαδικτύου.

•

Κατάθεση
ορισμένου
τύπου
δικογράφων
μέσω
Διαδικτύου
με
αντίστοιχη
αποσυμφόρηση
του
Πρωτοκόλλου.

•

Παρακολούθηση υποθέσεων του ΝΣΚ από τους πολίτες
μέσω Διαδικτύου.

•

Άμεση και χωρίς κόστος επικοινωνία (φωνή και στο
μέλλον εικόνας) μεταξύ των υπηρεσιών του ΝΣΚ.

3. Με το λογισμικό της Βάσης Δεδομένων:
•

Διαχείριση προσωπικού και Υπηρεσιακού αρχείου του
Νομικού και Διοικητικού Προσωπικού. Διαχείριση
υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τα παραπάνω
αρχεία.

•
•

Διαχείριση του αρχείου των Υλικών του ΝΣΚ.
Διαχείριση των Οικονομικών στοιχείων του ΝΣΚ όπως την
παρακολούθηση των λογαριασμών του Ετήσιου
προϋπολογισμού του στο αντίστοιχο τμήμα.

•

Υποστήριξη του έργου των τμημάτων εκκαθάρισης
Δικαστικών Δαπανών και εκκαθάρισης Αμοιβών.

•

Υποστήριξη του έργου του τμήματος Μισθοδοσίας.

4. Με το λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου:
•

Δυνατότητα σωστής στρατηγικής / βελτιωμένη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.

•

Συλλογή μη δομημένων πληροφοριών από εσωτερικές και εξωτερικές
πηγές.

•

Ενοποίηση στοιχείων για έκδοση αναφορών (reports).

•

Έκδοση στατιστικών.

Τα έργο παραδόθηκε από την ανάδοχο εταιρεία UNISYSTEMS το Σεπτέμβριο
του 2009 και εισήλθε στη φάση της εγγύησης καλής λειτουργίας, ενώ παράλληλα
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θα υποστηρίζεται το έργο με 48 ανθρωπομήνες τεχνικού προσωπικού όπως
προβλέπεται από τη σύμβαση.
Οι προβλεπόμενες εργασίες που ολοκληρώθηκαν εντός του 2009 περιελάμβαναν
τα εξής:
1. Τη ψηφιοποίηση, που έχει χρονοδιάγραμμα όσο διαρκεί το έργο και που
περιλαμβάνει τρεις φάσεις:
I.

Την

εικονοποίηση

του

αρχειακού

υλικού,

όπου

ολοκληρώθηκαν 6.220.000 σελίδες (100%) ή 3.000.000 περίπου
έγγραφα.
II.

Την κατηγοριοποίηση, όπου εκκρεμούν σήμερα 50.000
περίπου έγγραφα και εκτελείτο από τέσσερις Νομικούς του ΝΣΚ
(έναν Πάρεδρο και τρεις Δικαστικούς Αντιπροσώπους), έως το
τέλος του 2009. Σήμερα απασχολείται ένας Πάρεδρος και ένας Δικ.
Αντιπρόσωπος με παράλληλα καθήκοντα για την ολοκλήρωση της
κατηγοριοποίησης

και

την

υποστήριξη

της

παραγωγικής

λειτουργίας.
2. Την ένταξη της Κεντρικής υπηρεσίας σε παραγωγική λειτουργία κατά
τμήματα, έργο που συνεχίζεται έως σήμερα.
10. Ένταξη του ΝΣΚ στο δίκτυο «ΜΙΝΙ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ» του ΥΠ.Ο
Το έργο

«ΜΙΝΙ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ» του ΥΠ.Ο, στο οποίο εντάχθηκε το ΝΣΚ με την

συνδρομή του ΚΕΠΥΟ του ΥΠ.Ο. και το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την
ΚτΠ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
αποτελεί ουσιαστικά επέκταση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ του ΥΠΕΣΔΑ, με σκοπό τη
δημιουργία ενός ενιαίου πανελλαδικού δικτύου δεδομένων και φωνής, που θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων του Δημόσιου φορέα και θα
προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :
.

Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής υψηλής

ταχύτητας
-

Δωρεάν τηλεφωνία πανελλαδικά ανάμεσα στους 2700 φορείς και

Υπηρεσίες
-

Προνομιακή τιμή για την εκτός του δικτύου τηλεφωνία (αστική-

υπεραστική-κινητή και διεθνή).
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Υπηρεσίες

-

Ηλεκτρονικού

Ταχυδρομείου,

δυνατότητα

δωρεάν

πρόσβασης στο Internet με τις προϋποθέσεις που θα θέσουν οι μελέτες
ασφαλείας.
Δωρεάν παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών για τα στελέχη του ΝΣΚ

-

και τους εξυπηρετητές του

11. Οργάνωση και λειτουργία Τράπεζας αίματος για τους Λειτουργούς
και το Διοικητικό Προσωπικό του Ν.Σ.Κ.
Από το έτος 2000 με την βοήθεια της Υπηρεσίας αιμοδοσίας του
Νοσοκομείου «Σωτηρία» λειτουργεί τράπεζα αίματος προς χρήση από τους
Λειτουργούς και το Διοικητικό Προσωπικό του Ν.Σ.Κ. και τα μέλη των
οικογενειών τους. Κατά το έτος 2009 οργανώθηκαν

δύο ( 15η και 16η )

αιμοδοσίες. Η μικρή αυτή Τράπεζα αίματος, ας σημειωθεί, έχει διαθέσει μέχρι
σήμερα τρακόσιες δύο (302) μονάδες αίματος.
12.

Συνδικαλιστικές δραστηριότητες

Στον χώρο του ΝΣΚ λειτουργούν δύο (2) συνδικαλιστικές οργανώσεις α)
« Η Ένωσις Μελών

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» και β)

«Ο

Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους». Και στις
δύο αυτές συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν παραχωρηθεί από τον Πρόεδρο του
ΝΣΚ γραφεία για την στέγαση τους στους χώρους της Κ.Υ του Ν.Σ.Κ.
Η δράση της Ενώσεως μελών του Ν.Σ.Κ. είναι πολυδιάστατη και σημαντική
(Συμμετοχή του Προέδρου ή μελών του Δ.Σ. σε συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, από
κοινού και σε αγαστή συνεργασία με τις Δικαστικές Ενώσεις αντιμετώπιση κρισίμων
θεμάτων, που άπτονται της γενικότερης λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και
οικονομικού αντικειμένου, διοργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα,
συντονισμός ενεργειών για συμμετοχή των μελών του Σώματος σε εκδηλώσεις
συμπαραστάσεως προς πάσχοντες σε περιπτώσεις θεομηνιών, παροχή οικονομικής
βοήθειας προς οικογένειες αποβιωσάντων μελών του Ν.Σ.Κ., κ.λ.π.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Διεθνείς Δραστηριότητες

ΝΣΚ
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Διεθνείς Δραστηριότητες
1. Εισαγωγή
Και κατά την διάρκεια του έτους 2009 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
συνέχισε την δραστηριότητά του και εκτός των ελληνικών συνόρων με μια σειρά
δράσεων που ενισχύουν και τον διεθνή προσανατολισμό του Ν.Σ.Κ. στο πλαίσιο
πάντοτε των αρμοδιοτήτων, τις οποίες αναθέτουν σ’ αυτό οι κείμενες διατάξεις και
ειδικότερα ο Οργανισμός του.

Οι δράσεις αυτές του Ν.Σ.Κ. εγγράφονται στην

γενικότερη αρμοδιότητα της δικαστικής υπερασπίσεως των συμφερόντων του
Κράτους και γενικότερα της νομικής υποστηρίξεώς του και σε διεθνές επίπεδο.
2. Διεθνείς Δραστηριότητες
α) Το νομικό πλαίσιο το οποίο παρέχει το αναγκαίο νομικό έρεισμα για
τις διεθνείς δραστηριότητες του Ν.Σ.Κ., είναι το άρθρο 2 περ. β, γ, δ του
Οργανισμού του (Ν.3086/2002).
Συγκεκριμένα στην αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. υπάγονται : α) η υποστήριξη
των

υποθέσεων

της

Ελληνικής

Δημοκρατίας

στο

Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 και 15 του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62Α) και του
άρθρου 56 παρ.3 ΙΙ περ. α΄ έως ε΄ του Π.Δ. 230/1998 (ΦΕΚ 117Α΄). β) η διενέργεια
όλων των δικαστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Πολυμερούς
Σύμβασης «Περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν», που κυρώθηκε με το
Ν.Δ. 4421/1964 (ΦΕΚ 215Α), και ανάγονται στα καθήκοντα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης ως Κεντρικής Αρχής, γ) Η διενέργεια των δικαστικών πράξεων που
προβλέπονται στο άρθρο 7 περ. στ και ζ της Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά
θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, που κυρώθηκε με τον Ν. 2102/92 (ΦΕΚ
193Α), δ) η διεξαγωγή των δικαστικών πράξεων που προβλέπονται στις διεθνείς και
διμερείς συμβάσεις δικαστικής αρωγής σε ποινικές αστικές και εμπορικές υποθέσεις,
στις οποίες η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος, και συνιστούν καθήκοντα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Κεντρικής Αρχής.
β) Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ είναι αντιπρόσωπος (agent) της Ελληνικής
Κυβερνήσεως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρ. 8
παρ. 2 του Ν. 3086/2002) και με την ιδιότητα του αυτή μετέχει στις ετήσιες
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συνελεύσεις

που

διοργανώνει

το

ανωτέρω

δικαστήριο

για

τους

αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων των κρατών-μελών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική εκδήλωση.
γ) Βασικός υποστηρικτικός

μηχανισμός του Ν.Σ.Κ. για τις διεθνείς

δραστηριότητες του Ν.Σ.Κ. είναι ο Σχηματισμός υποθέσεων δικαιοδοσίας
Δικαστηρίων Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Δικαστηρίων της αλλοδαπής, που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.)
του Ν.Σ.Κ.
Ο Σχηματισμός αυτός :
1) Συντάσσει τις εντολές προς τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, ή σε μέλος
του Ν.Σ.Κ. για προπαρασκευή, υπεράσπιση και γενικότερα εκπροσώπηση της
Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2)

Μεριμνά για τον διορισμό αλλοδαπών δικηγόρων για υπεράσπιση και

παράσταση σε υποθέσεις του Δημοσίου ενώπιον Δικαστηρίων και Δικαστικών ή
άλλων Αρχών της αλλοδαπής, την παροχή των αναγκαίων πληρεξουσίων εγγράφων,
την αναγνώριση και εκκαθάριση των σχετικών πληρωτέων εξόδων αμοιβών τους και
κάθε σχετική ενέργεια.
3) Παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων, ο χειρισμός των οποίων έχει
ανατεθεί σε δικηγόρους της αλλοδαπής, καθώς και εισηγείται γι’ αυτές, με ανάλογη
εφαρμογή αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της προηγουμένης παραγράφου.
4) Συντάσσει τις εντολές προς τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, Δικαστικά
Γραφεία ή μέλη του Ν.Σ.Κ. για τον χειρισμό των υποθέσεων, που δημιουργούνται
από την εφαρμογή των διεθνών ή διμερών συμβάσεων δικαστικής αρωγής.
5)

Συντάσσει τις εντολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση

αποφάσεων αλλοδαπών Δικαστηρίων ή Διεθνών Διαιτησιών σε βάρος του Δημοσίου,
καθώς

και

του

Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου

των

Ανθρώπινων

Δικαιωμάτων.

Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις αποφάσεις που εκδίδονται από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
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Κοινοτήτων σε υποθέσεις στις οποίες έχει μετάσχει η Ελληνική Δημοκρατία, ως
διάδικο μέρος
Ειδικότερα, όσον αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), ο Σχηματισμός αυτός, αφού φροντίσει για την
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των αποφάσεων αυτών, τις εισάγει στην
ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ. (www.nsk.gr), πράγμα που αποτελεί μοναδική πηγή
πληροφορήσεως της Δικαιοσύνης, της Διοικήσεως και των πολιτών για τις
αποφάσεις του ΕΔΔΑ στην ελληνική γλώσσα. Επιπροσθέτως, αλληλογραφεί με την
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε τακτική
βάση και ενημερώνει για τα μέτρα εκτελέσεως (πληρωμή αποζημιώσεων, γενικά και
ειδικά μέτρα διοικητικής και νομοθετικής φύσεως) που λαμβάνει η Ελληνική Πολιτεία
σε συμμόρφωση προς τις ανωτέρω αποφάσεις, διαδικασία η οποία παρακολουθείται
από ειδικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης.
6)

Μεριμνά για τη συνεργασία με τις Νομικές Υπηρεσίες άλλων κρατών επί

των θεμάτων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εφαρμογής της ΕΣΔΑ
και συμμετέχει σε συσκέψεις με παράγοντες και άλλων Υπουργείων.
Ακολούθως,

μετά

την

προπαρασκευαστική

λειτουργία

του

πιο

πάνω

Σχηματισμού, ο οποίος αρχικά στελεχωνόταν μόνο από ένα Δικαστικό Αντιπρόσωπο
και ήδη, λόγω του αυξανομένου όγκου εισερχομένων εγγράφων και δικογράφων και
αυξήσεως των διαφορών που αφορούν την Ελληνική Δημοκρατία στα πιο πάνω
δικαστήρια, από ένα Πάρεδρο, ένα Δικαστικό Αντιπρόσωπο και ένα Διοικητικό
Υπάλληλο και πλήρη οργάνωση γραφείου. Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του
Υπουργείου Εξωτερικών, ενίοτε μαζί με το καθ΄ ύλην αρμόδιο Γραφείο Νομικού
Συμβούλου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς
και το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Κοινοτικού Δικαίου) Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (τ. Γεωργίας),

αναλαμβάνουν την διεθνή

παράσταση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του
Υπουργείου Εξωτερικών, εκτός από τις παραστάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικά για τις υποθέσεις που αφορούν σε
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναλαμβάνει ενίοτε και την παράσταση της
Ελληνικής Δημοκρατίας διά των μελών του ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του
ΟΗΕ. Επίσης, οι παραστάσεις των μελών του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου
δεν περιορίζονται μόνο στο ΔΕΚ, αλλά γίνονται και ενώπιον άλλων οργάνων της Ε.Ε
(Επιτροπές, όργανα συμφιλιώσεως κλπ)
Πρέπει να επισημανθεί ότι τα προαναφερθέντα Γραφεία Νομικού Συμβούλου,
δηλ. του Υπουργείου Εξωτερικών και Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου Υπουργείου
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν περιορίζονται μόνο στην συμμετοχή στις
διεθνείς ως άνω δραστηριότητες, αλλά

έχουν τον χειρισμό υποθέσεων εθνικού

δικαίου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

Η στατιστική αποτίμηση της

δραστηριότητας των πιο πάνω Γραφείων τόσον επί υποθέσεων του εσωτερικού
δικαίου όσον επί υποθέσεων ενώπιον των ανωτέρω Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και
Οργάνων γίνεται στο οικείο Κεφάλαιο.
3. Ανάληψη και άσκηση καθηκόντων από μέλος του ΝΣΚ στην Μόνιμη
Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στο Στρασβούργο.
α) Το άρθρο 11 παρ. 8 του Π.Δ. 238/2003 προβλέπει ότι : «Μέλη του

ΝΣΚ είναι δυνατό να αποσπώνται και να αναλαμβάνουν καθήκοντα στις
Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε όργανα, σε Οργανισμούς, μονάδες και
επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς
και οποιουδήποτε άλλου Διεθνούς Οργανισμού με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η απόσπαση γίνεται για εκτέλεση ειδικής
υπηρεσίας επί μία τριετία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης
μπορεί να παραταθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις

το πολύ για μια ακόμη

τριετία. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για τις
αποσπάσεις αυτές».
β) Με την υπ’ αριθμ. 490/12-12-2007 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών

αποφασίσθηκε,

σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 8 του Π.Δ. 238/2003, η παράταση της
απόσπασης της Δικαστικής Αντιπροσώπου Βασιλείας Πελέκου στην Μόνιμη
Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Στρασβούργο για το χρονικό
διάστημα από 1-1-2008 μέχρι 31-12-2010, η οποία συνίσταται στην εκτέλεση
ειδικής αποστολής και συγκεκριμένα στην παρακολούθηση των ελληνικών
υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).
γ)

Με την υπ’ αριθμ. 36/14-2-2008 κοινή υπουργική απόφαση των

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών διατέθηκε για μία
τριετία (17-3-2009 μέχρι 17-3-2011) στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Τμήμα εκτέλεσης αποφάσεων
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του ΕΔΑΔ) η Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. κ. Κυριακή Γρηγορίου, η οποία υπηρέτησε
στην ως άνω Γενική Διεύθυνση του Συμβουλίου της Ευρώπης μεχρι 22-122009.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΝΣΚ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
1.

Ν. 3086/2002 (ΦΕΚ Α΄ 324)
«Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

κατάσταση

των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του».
2. Π.Δ. 238/2003 (ΦΕΚ Α΄ 214)
« Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους».
3. Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210), άρθρο 58
«Χορήγηση άδειας στις μητέρες λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. για την
ανατροφή των τέκνων τους».
4.

Ν

3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195) άρθρο 87 παρ. 1.
5.

Ν. 3790/2009 «…Ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
143) άρθρο 13.

6. Απόφαση υπ’ αριθμ. 116/23-3-2005 (ΦΕΚ B΄ 454) του Προέδρου
του

Ν.Σ.Κ

«Καθήκοντα

μελών-λειτουργών

του

Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)».
7. Απόφαση υπ’αρθμ.140/19-4-2005 (ΦΕΚ B΄ 566) του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ «Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 116/23-3-2005 απόφασης με
θέμα «Καθήκοντα μελών-λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους».
8. Απόφαση υπ’αρθμ.97/20-3-2009 (ΦΕΚ B΄ 570) του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 116/23-3-2005 απόφασης του
Προέδρου του ΝΣΚ με θέμα «Καθήκοντα μελών-λειτουργών του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
9. Απόφαση υπ’ αριθμ. 50/22-1-2003 του Προέδρου του Ν.Σ.Κ
«Τρόπος,

προϋποθέσεις

και

διαδικασία

άσκησης

των

αρμοδιοτήτων των Τριμελών Επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 5 του
Ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄
97).
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