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ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
Α΄ Σακηική Ολομέλεια
ςνεδπίαζη ηηρ 30ηρ επηεμβπίος 2021
ύνθεζη :
Ππόεδπορ: Δπγελία Βειώλε, Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
(Ν..Κ.).
Μέλη:

Βαζηιηθή

Παληαδή,

ππξίδσλ

Παπαγηαλλόπνπινο,

Αηθαηεξίλε

Γξεγνξίνπ, ηπιηαλή Υαξηηάθε, Θεόδσξνο Φπρνγπηόο, Αληηπξόεδξνη ηνπ
Ν..Κ., Δπθξνζύλε Μπεξληθόια, Αθξνδίηε Κνπηνύθε, Γήκεηξα Κεθάια,
Αληώληνο Σαηζόπνπινο,

Κσλζηαληίλνο Καηζνύιαο,

Αιέμαλδξνο

Ρντιόο,

Αδακαληία Καπεηαλάθε, Κσλζηαληίλα Υξηζηνπνύινπ, Διέλε Παζακηράιε,
ηαύξνο ππξόπνπινο, Δπζηαζία Σζανύζε, Υξήζηνο Μεηθίδεο, Βαζηιηθή
Παπαζενδώξνπ, Παλαγηώηα-Διεπζεξία

Γαζθαιέα- Αζεκαθνπνύινπ, Μαξία

πάζνπ, Δπάγγεινο Μαξίλεο, Ηνπιία θπξή, Κσλζηαληίλνο Εακπάξαο, Ησάλλα
Λεκπέζε, Νηθόιανο Μνπθαδήο, Πεξηθιήο Αγγέινπ, Δπζηξάηηνο Ζιηαδέιεο,
Παξαζθεπάο Υξπζνζηνκίδεο, Ησάλλεο Αιεμαλδξάθεο, Νηθόιανο Παηεληώηεο,
Φσηεηλή Γεδνύζε, Κσλζηαληίλνο Γεσξγηάδεο, Ννκηθνί ύκβνπινη ηνπ Κξάηνπο.
Διζηγήηπια: Γέζπνηλα Γάθε, Πάξεδξνο Ν..Κ.
Απιθμόρ

Δπωηήμαηορ:

Σν

έγγξαθν

ηνπ

Γξαθείνπ

ηνπ

Τθππνπξγνύ

Οηθνλνκηθώλ, κε αξηζκό πξση. ΑΠ 59371 ΔΞ 2021 ΔΜΠ/ΤΠΟΗΚ 20.05.2021.
Πεπίληψη επωηήμαηορ: Δξσηάηαη εάλ, κεηά ηνλ νξηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), θαηά ην άξζξν 20
ηνπ λ. 4735/2020, απαηηείηαη, επηπξνζζέησο, ε δηαηύπσζε γλώκεο ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο.
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………………………..
Δπί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο, ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Α΄ Σαθηηθή
Οινκέιεηα) γλσκνδόηεζε σο εμήο:
Ιζηοπικό
1. Με ην παξαπάλσ έγγξαθν εξώηεκα ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, πνπ
ππνβιήζεθε θαηόπηλ εξσηήκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία
«Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο & Διέγρσλ» (ζην εμήο Δ.Λ.Σ.Δ. ή
Δπηηξνπή), κε ην έγγξαθό ηνπ, κε αξηζκό πξση.1741ΔΞ/17-5-2021, ηέζεθαλ
δηάθνξα εξσηήκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε ππαγσγή ή κε ηεο επηινγήο ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ησλ δύν Αληηπξνέδξσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Γ..) ηεο
Δ.Λ.Σ.Δ. ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4735/2020.
2. Δπί ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ, εθδόζεθε ε γλσκνδόηεζε ηνπ Β΄
Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., κε αξηζκό 110/2021, κε ηελ νπνία σο πξνο ην παξαπάλσ
εξώηεκα έγηλε δεθηό, νκόθσλα, όηη ε επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ
Αληηπξνέδξσλ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ. 4735/2020, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη, ελώ επί ηνπ πξόζζεηνπ πξνβιεκαηηζκνύ
πνπ αλέθπςε ζην πιαίζην ηνπ εξσηήκαηνο απηνύ, εάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεη ν παξαπάλσ λόκνο γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ απαηηείηαη
λα ηεξεζεί θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαηύπσζεο ηεο απιήο γλώκεο ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ εηδηθή
δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. (λ.
3148/2003) θαη ζην άξζξν 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, δόζεθε, θαηά
πιεηνςεθία, αξλεηηθή απάληεζε, κε ηελ αηηηνινγία όηη νη ηειεπηαίεο απηέο
δηαηάμεηο έρνπλ ζησπεξώο θαηαξγεζεί κε ηηο λεόηεξεο δηαηάμεηο ηνπ
λ.4735/2020.
3. Γηα ην ηειεπηαίν απηό δήηεκα, επί ηνπ νπνίνπ δελ ππήξμε νκνθσλία ηνπ
Σκήκαηνο, ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, κε επηζεκείσζε ζηελ πξναλαθεξζείζα
γλσκνδόηεζε, ε νπνία θαηά ηα ινηπά έγηλε απνδεθηή, δήηεζε ηε γλώκε ηεο
Οινκέιεηαο

ηνπ

Ννκηθνύ

πκβνπιίνπ

ηνπ

Κξάηνπο,

ζηελ

νπνία

θαη

παξαπέκθζεθε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.3 ηνπ
πξντζρύνληνο Οξγαληζκνύ ηνπ Ν..Κ. (λ.3086/2002, Α΄324).
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Νομοθεηικό πλαίζιο
4. ηα άξζξα 65 παξ. 6 θαη 73 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο νξίδνληαη, κεηαμύ
άιισλ, ηα εμήο:
«Άξζξν 65
1.…….. 6. Ο Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο θαζνξίδεη ηελ Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ
ηεο Βνπιήο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Πξνέδξνπ, θαζψο θαη φια φζα αθνξνχλ ην
πξνζσπηθφ ηεο….
Άξζξν 73
1.Σν δηθαίσκα πξφηαζεο λφκσλ αλήθεη ζηε Βνπιή θαη ηελ Κπβέξλεζε….».
5. ηα άξζξα 20, 21, 22 θαη 23 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄, ππό ηνλ ηίηιν «Δπηινγή
Γηνηθήζεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα», ηνπ λ.4735/2020 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα
Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο, λέν πιαίζην επηινγήο δηνηθήζεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα (…)
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (A΄197) νξίδνληαη ηα εμήο:
«Άξζξν 20 : Πεδίν εθαξκνγήο, πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
1. Oη Πξφεδξνη, Αληηπξφεδξνη, Γηνηθεηέο, Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο, Τπνδηνηθεηέο,
Γηεπζχλνληεο ή Δληεηαικέλνη χκβνπινη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ νπνίσλ ε
επηινγή αλήθεη ζηελ Κπβέξλεζε, κε εμαίξεζε ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ λ. 3429/2005 (Α' 314) θαη ηνπο θνξείο
ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014 (Α' 258), επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο.
2. ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φζνη δελ
κπνξνχλ λα δηνξηζζνχλ σο δεκφζηνη ππάιιεινη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3528/2007 (Α΄26).
3. Σα απαηηνχκελα πξνζφληα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο είλαη:
(α)…, (β)… θαη (γ).. Πεξαηηέξσ απαηηνχκελα πξνζφληα αλαθνξηθά κε ηηο πξνο
πιήξσζε ζέζεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπνληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο.
Άξζξν 21 : Γηαδηθαζία επηινγήο
1. Η πξνεπηινγή ησλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 γίλεηαη απφ
πεληακειή Δπηηξνπή Δπηινγήο ηειερψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηα κέιε ηεο νπνίαο
νξίδνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) θαη κε ηξηεηή ζεηεία. Η
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Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ: (α) έλαλ (1) Αληηπξφεδξν ή ζχκβνπιν ηνπ Α..Δ.Π.,
σο Πξφεδξν, (β) έλαλ (1) λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Κξάηνπο, (γ) ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), (δ) ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα Ννκηθψλ θαη Κνηλνβνπιεπηηθψλ Θεκάησλ ηεο Πξνεδξίαο ηεο
Κπβέξλεζεο θαη (ε) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ
Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Σν κέινο ηεο πεξ. (β), καδί κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, ππνδεηθλχνληαη κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Σα κέιε ησλ πεξ. (γ), (δ) θαη (ε) αλαπιεξψλνληαη
αληηζηνίρσο απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
πληνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνλ
Γεληθφ

Γξακκαηέα

Ψεθηαθήο

Γηαθπβέξλεζεο

θαη

Απινχζηεπζεο

ησλ

Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Με απφθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Α..Δ.Π. νξίδεηαη ν θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαγθαίνο αξηζκφο
γξακκαηέσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα δηνηθεηηθήο θαη
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
απηή δελ ιακβάλνπλ θακία ακνηβή ή απνδεκίσζε.
2. Γηα ηελ πξνεπηινγή ησλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20
ιακβάλνληαη ππφςε ηξεηο (3) νκάδεο θξηηεξίσλ:
(α) Μνξηνδφηεζε ηππηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ. Σα ηππηθά πξνζφληα
κνξηνδνηνχληαη σο εμήο:…
(β) Μνξηνδφηεζε πξνζφλησλ εκπεηξίαο:…
(γ) Μνξηνδφηεζε θαηφπηλ δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο….. θνπφο ηεο δνκεκέλεο
ζπλέληεπμεο είλαη ε Δπηηξνπή λα δηακνξθψζεη γλψκε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα
θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο
ζέζεο. Η ζπλέληεπμε κνξηνδνηείηαη, ζχκθσλα κε πίλαθα πνπ θαηαξηίδεη ην
Α..Δ.Π. Η ζπλέληεπμε κνξηνδνηείηαη θαη' αλψηαην φξην κε νθηαθφζηα (800)
κφξηα. Η πξνζσπηθφηεηα ιακβάλεη (300) κφξηα θαη ε θαηαιιειφηεηα γηα ηα
θαζήθνληα ηεο ζέζεο πεληαθφζηα (500) κφξηα.
3. Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20, εθδίδεηαη
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ην Α..Δ.Π., ε νπνία αλαξηάηαη
ζηελ ηζηνζειίδα opengov.gr, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π., ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ, δχν (2),
ηνπιάρηζηνλ, κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ ππεξεηνχλησλ
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πξνζψπσλ. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ αξρίδεη απφ ηελ εκέξα
πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξφζθιεζε.
4.

Η

αίηεζε

ππνςεθηφηεηαο

ππέρεη

ζέζε

ππεχζπλεο

δήισζεο

θαη

ζπλνδεχεηαη: (α) απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη (β) απφ θάζε άιιν
έγγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε. Σα έγγξαθα ηεο πεξ. (β)
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αίηεζεο.
5. Η δηαδηθαζία πξνεπηινγήο δηεμάγεηαη, αλά ζέζε, σο εμήο: (α) Δπηινγή ησλ
ππνςεθίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα. (β)
Μνξηνδφηεζε ησλ επηιέμηκσλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ πεξ. (α) θαη
(β) ηεο παξ.2. (γ) χληαμε θαη αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π.
πξνζσξηλψλ πηλάθσλ: (γα) απνθιεηνκέλσλ ιφγσ έιιεηςεο ησλ ειάρηζησλ
πξνζφλησλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ιφγνπ ή ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη (γβ) ησλ
επηιέμηκσλ ππνςεθίσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο βαζκνινγίαο ηνπο. (δ) Οη
ππνςήθηνη έρνπλ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάινπλ ελζηάζεηο. (ε) Οη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή εληφο
πξνζεζκίαο νθηψ (8) εκεξψλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, αλαξηψληαη νη νξηζηηθνί πίλαθεο
απνθιεηνκέλσλ θαη επηιέμηκσλ ππνςεθίσλ κε ηε βαζκνινγία ηνπο. (ζη) ηε
ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνπο επηά (7) πξψηνπο ζε
βαζκνινγία ππνςεθίνπο…. (δ) Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο
πνπ ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε παξαηηεζνχλ ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο, ε
Δπηηξνπή θαιεί ζε ζπλέληεπμε επφκελνπο ππνςεθίνπο. ην ηέινο ηεο
δηαδηθαζίαο

ηεο

επηθξαηέζηεξσλ

παξνχζαο
ππνςεθίσλ,

ε

Δπηηξνπή

θαηαξηίδεη

ιακβαλνκέλνπ

ππφςε

πίλαθα
ηνπ

ησλ

ηξηψλ

ζπλφινπ

ησλ

θξηηεξίσλ ηεο παξ. 2, ηνλ νπνίν θαη απνζηέιιεη ζηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ.
6. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή κε θνηλή απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγψλ ή κε πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαηά πεξίπησζε, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, επηιέγεηαη θαη δηνξίδεηαη έλαο
εθ ησλ ηξηψλ ππνςεθίσλ ηεο παξ. 5.
Άξζξν 23 : Σειηθέο δηαηάμεηο
1. Κάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ην
παξφλ Κεθάιαην θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Α..Δ.Π.
2. Η δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
20 πνπ θελψλνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Καηά ηελ πξψηε
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εθαξκνγή θαη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη
αλαινγηθά ε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 22.»
6. ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄, ππό ηνλ ηίηιν «Δπηινγή
Γηνηθήζεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα» (άξζξα 20 - 23) ηνπ παξαπάλσ λ.4735/2020
αλαθέξνληαη ηα εμήο:
« Α. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ : Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄, ζεζπίδεηαη έλα
ζχγρξνλν πιαίζην επηινγήο ησλ δηνηθήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ
Κπβέξλεζε,

πξνθεηκέλνπ

λα

δηαζθαιηζζεί

ε

νπζηαζηηθή

ηήξεζε

ησλ

ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, ζε ελαξκφληζε πξνο ηηο
θαιχηεξεο δηεζλείο πξαθηηθέο. Πξφθεηηαη γηα κία θαίξηα ζπκπιήξσζε ηεο
λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ην επηηειηθφ θξάηνο. Η
απνζχλδεζε ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε Γηνίθεζε, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαίξησλ
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Τπεξεζηαθνχο Γξακκαηείο
ησλ Τπνπξγείσλ, ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ πξφβιεςε κηαο αμηνθξαηηθήο
δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Οινθιεξψλνληαη, έηζη, νη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζεζκηθή
επαλεθθίλεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ ζα ζπληείλεη, ηφζν ζηελ εδξαίσζε
κηαο λέαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Η δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο έρεη
ζηεξηρζεί ζηελ ηδηαίηεξα επηηπρή δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Τπεξεζηαθψλ
Γξακκαηέσλ ησλ Τπνπξγείσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4622/2019
(Α΄133).
Β. ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ :
Δπί ηνπ άξζξνπ 20 : ην πιαίζην ηεο αλαγθαίαο ζπλνρήο ηεο έλλνκεο ηάμεο,
αιιά θαη ηεο παξαδεηγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ,
πξνβιέπεηαη ν εθ ησλ πξνηέξσλ απνθιεηζκφο απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο φζσλ
δελ κπνξνχλ λα δηνξηζζνχλ σο δεκφζηνη ππάιιεινη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. Με ηελ παξ. 3 πξνβιέπνληαη ειάρηζηα απαηηνχκελα
πξνζφληα ζπκκεηνρήο (πηπρίν ΑΔΙ, πνιχ θαιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο,
ηνπιάρηζηνλ πεληαεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα).
Δηδηθέο δηαηάμεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνζζέηνπλ επηπξφζζεηα πξνζφληα.
Γηαζθαιίδεηαη,

έηζη,

ν

αλαγθαίνο

ζπλδπαζκφο

κεηαμχ

ειάρηζησλ

θαη

επηπξφζζεησλ πξνζφλησλ, ρσξίο λα αλαγλσξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ
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πξνηεξαηφηεηα ζε ππνςεθίνπο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ζηνπο
πξνεξρφκελνπο απφ ηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Δπί ηνπ άξζξνπ 21 : Η πξνεπηινγή αλαηίζεηαη κε ηελ παξ. 1 ζε εηδηθή πεληακειή
Δπηηξνπή Δπηινγήο ηειερψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε πξνέιεπζε ησλ κειψλ ηεο
νπνίαο πξνδηαγξάθεηαη λνκνζεηηθά ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, κε
απνηέιεζκα λα κελ θαηαιείπνληαη πεξηζψξηα απζαηξεζίαο σο πξνο ηε ζχλζεζή
ηεο.
Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έλαλ Αληηπξφεδξν ή χκβνπιν ηνπ Αλσηάηνπ
πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.), σο Πξφεδξν, έλαλ Ννκηθφ
χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απηνδηνίθεζεο, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ννκηθψλ θαη Κνηλνβνπιεπηηθψλ
Θεκάησλ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Πξνβιέπεηαη έηζη ε
ζπκκεηνρή κειψλ πνπ κπνξνχλ λα εηζθέξνπλ δηαθξηηέο νπηηθέο γσλίεο ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο.
Η παξ. 2 πξνβιέπεη ηξεηο νκάδεο θξηηεξίσλ (εθπαηδεπηηθψλ, πξνζφλησλ
εκπεηξίαο θαη δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο), ηα νπνία θαη κνξηνδνηνχληαη ζχκθσλα
κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηεο δηάηαμεο.
Η παξ. 3 εμαζθαιίδεη ηε δεκνζηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο επίζεο ηνπο
ειάρηζηνπο αλαγθαίνπο ρξφλνπο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή θαη φρη
πξνζρεκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο.
Σα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο κλεκνλεχνληαη ζηελ παξ. 4, ελψ ε παξ.
5 θαηαγξάθεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ε Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ελ ηέιεη πίλαθα ησλ ηξηψλ
επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ.
χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ε ηειηθή επηινγή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Τπνπξγνχ ή κε θνηλή απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ ή κε πξάμε ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαηά πεξίπησζε, κε ηελ επηινγή λα γίλεηαη κφλν κεηαμχ
ησλ ηξηψλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα.
Δπί ηνπ άξζξνπ 22 : Η παξ. 1 ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ 22 ζπληείλεη ζηε
δηαζθάιηζε ηεο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο κηαο αμηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο
ησλ δηνηθήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, αθελφο κε ηελ πξφβιεςε ζπγθεθξηκέλεο,
κφλν άπαμ αλαλεψζηκεο ζεηείαο, αθεηέξνπ κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ πεξηπηψζεσλ
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ππφ ηηο νπνίεο θαη κφλν είλαη δπλαηή ε πξφσξε ιήμε ηεο. Η θάιπςε ζέζεσλ πνπ
θελψλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ είλαη κεηαβαηηθή θαη κφλν, φπσο
δηαζθαιίδεηαη κε ηελ πξφβιεςε ζηελ πεξίπησζε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2,
αλψηαηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ κεηαβαηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ πνπ δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο.
Δπί ηνπ άξζξνπ 23 : ε κηα πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο
ησλ άξζξσλ 20, 21 θαη 22, πξνβιέπεηαη φηη εηδηθφηεξα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα
δελ ξπζκίδνληαη κε ππνπξγηθή απφθαζε, αιιά κε ηελ πξφζθιεζε ηνπ Α..Δ.Π.,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21. χκθσλα, ηέινο, κε ηελ παξ. 2,
ε λέα δηαδηθαζία ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα ηηο ζέζεηο πνπ θελψλνληαη απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.»
7. ην άξζξν 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο (A΄106), ην νπνίν πξνζηέζεθε κε
ην άξζξν 1 ηεο Απόθαζεο 5123 (Πξνέδξνπ Βνπιήο) ηεο 15/15.9.1989 (Α΄200),
όπσο ε παξάγξαθνο 6 απηήο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηεο Απόθαζεο
Οινκέιεηαο Βνπιήο 6933/4926/2008 (Α΄126), νξίδνληαη, ηα εμήο:
«1. ηελ αξρή θάζε βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο
ζπγθξνηεί απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπή "Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδψλ,
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο θαη Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο". Η Δπηηξνπή
ιεηηνπξγεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ κεηαμχ ησλ ζπλφδσλ ρξφλνπ.
2. Η θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ
δεθαπέληε (15) Βνπιεπηέο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο ηεο
Βνπιήο θαη νη Αληηπξφεδξνη απηήο. Οη Βνπιεπηέο ιακβάλνληαη θαη' αλαινγία ηεο
δπλάκεσο

ησλ

Κνηλνβνπιεπηηθψλ

Οκάδσλ

θαη

ησλ

Αλεμαξηήησλ,

ζπλππνινγηδνκέλεο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ κειψλ ηνπ Πξνεδξείνπ. Οη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ.5 θαη 31 παξ. 5 θαη 6 ηνπ Καλνληζκνχ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. Η Δπηηξνπή πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο θαη ελ απνπζία ηνπ απφ Αληηπξφεδξν, θαηά ηε ζεηξά εθινγήο. Καηά ηα
ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ δηαξθψλ
επηηξνπψλ.
3. Η θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ Δπηηξνπή δηαηππψλεη
γλψκε

γηα

ηελ

θαηαιιειφηεηα

ησλ

πξνηεηλνκέλσλ

πξνο

δηνξηζκφ

ή

επαλαδηνξηζκφ ή αλαλέσζε ζεηείαο ζε ζέζεηο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
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πκβνπιίνπ, Γηνηθεηηθνχ ή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ή Γεληθνχ Γηεπζπληή, εάλ
δελ ππάξρεη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδψλ, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο θαη
Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Πξνο ηνχην ην αξκφδην θπβεξλεηηθφ φξγαλν ή
ν Τπνπξγφο, ν αζθψλ ηελ επνπηεία επί ηεο Γεκνζίαο Δπηρεηξήζεσο, ηεο
Σξαπέδεο, ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλήο Ωθειείαο ή ηνπ Φνξέα Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο γλσζηνπνηεί ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηελ πξφζεζή ηνπ λα
πξνβεί ή λα πξνηείλεη ηνλ δηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή σο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ή Γεληθνχ Γηεπζπληή,
εάλ δελ ππάξρεη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ελφο εθ ησλ θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ
παξφληνο

άξζξνπ

αλαθεξνκέλσλ

λνκηθψλ

πξνζψπσλ

θαη

ππνβάιιεη,

ηαπηνρξφλσο, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ, πεξηέρνλ ηα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ. Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ
βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ε Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά
ηελ νπνία αθξνάηαη ηνλ πξνηεηλφκελν θαη εληφο ηεζζάξσλ (4) ην πνιχ εκεξψλ
απφ ηεο δεκνζίαο ζπλεδξηάζεσο δηαηππψλεη ζηνλ πξνηείλνληα Τπνπξγφ κε
έγγξαθε έθζεζε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ πξνηεηλνκέλνπ. ηελ έθζεζε
θαηαρσξίδεηαη θαη ε γλψκε ηεο ηπρφλ κεηνςεθίαο. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα
κεηέρεη άλεπ ςήθνπ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο.
4. …
5. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ ζπλνιηθή πξνζεζκία ησλ ελλέα
(9) εκεξψλ, ν Τπνπξγφο πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή πξφηαζε ζην νηθείν
φξγαλν ή ζην δηνξηζκφ ηνπ πξνηαζέληνο.
5α. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ζε αθξφαζε νπνηνδήπνηε απφ ηα πξφζσπα
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3 νπνηεδήπνηε κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ
απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ή απφ ηελ πξνεγνχκελε αθξφαζή ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα
θαιεί αλψηαηα ζηειέρε ησλ ίδησλ Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδψλ, Οξγαληζκψλ θαη
Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή θαη πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ
απηνχο θαη έρνπλ αλαγλσξηζκέλν θχξνο θαη εηδηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελφ ηνπο.
5β. Η Δπηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ηα παξαπάλσ πξφζσπα, ηε
δηαρείξηζε θαη πνξεία ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδψλ, Οξγαληζκψλ θαη
Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ πξντζηαληαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα
ζηξαηεγηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζρέδηά ηνπο θαη ππνδεηθλχεη ζηνπο επνπηεχνληεο
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Τπνπξγνχο ηα κέηξα, πξάμεηο θαη πξαθηηθή, πνπ απηή θξίλεη θαηάιιεια θαη
επσθειή γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
6. Οη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, νη Σξάπεδεο, νη Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθειείαο θαη νη
Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ην παξφλ
άξζξν είλαη απνθιεηζηηθψο νη εμήο:
α. …………….. …. θ. Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ
(Δ.Λ.Σ.Δ.) ……… ».
7. Σν παξφλ άξζξν, εμαηξνπκέλεο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, δελ
εθαξκφδεηαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 6 αλψλπκεο εηαηξείεο,
εθφζνλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνχ πνπ θαηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεησζεί ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 50% ή εθφζνλ ε δηνίθεζή ηνπο δελ
νξίδεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην».
8. ην άξζξν 1 ηνπ λ.3148/2003 (Α΄136), όπσο ηζρύεη, νξίδνληαη, κεηαμύ άιισλ,
ηα εμήο:
« Άξζξν 1 : χζηαζε Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ
1.

πληζηάηαη

λνκηθφ

πξφζσπν

δεκνζίνπ

δηθαίνπ

κε

ηελ

επσλπκία

"Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ" (Δ.Λ.Σ.Δ.), κε έδξα ηελ
Αζήλα θαη ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ
κε ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ινγηζηηθψλ ειέγρσλ.
Η Δ.Λ.Σ.Δ. ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ράξηλ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, έρεη
δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη απνιαχεη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο…..
2.

Η Δ.Λ.Σ.Δ. επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η ελ ιφγσ επνπηεία ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο
πξνεγνχκελεο έγθξηζεο, κφλνλ, γηα ηηο πξάμεηο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη απνινγηζκνχ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ ….
3. Η Δ.Λ.Σ.Δ. δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ην νπνίν
απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, δχν Αληηπξνέδξνπο θαη ηέζζεξα κέιε θαη
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ…….
4. Ο Πξφεδξνο επηιέγεηαη απφ πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο, επξχηεξεο
απνδνρήο κε απνδεδεηγκέλε πείξα θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. ……
5. Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
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49 Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο.
6……….
7. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. είλαη ηξηεηήο. ε πεξίπησζε
ιήμεο

ηεο

ζεηείαο

ησλ

κειψλ

ηνπ

Γ..

ηεο

Δ.Λ.Σ.Δ.,

απηή

παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ην δηνξηζκφ λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 1 ηνπ λ. 3148/2003, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο θαη'
αλψηαην φξην…..».
9. Με ην άξζξν 2 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα νξίδεηαη όηη: «Ο λφκνο νξίδεη γηα ην
κέιινλ, δελ έρεη αλαδξνκηθή δχλακε θαη δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηνπ, εθφζνλ άιινο
θαλφλαο δελ ηνλ έρεη θαηαξγήζεη ξεηά ή ζησπεξά.».
Δπμηνεία και εθαπμογή ηων διαηάξεων
Από ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, εξκελεπόκελεο απηνηειώο, αιιά θαη ζε
ζπλδπαζκό κεηαμύ ηνπο, ελόςεη ηνπ όινπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ζην νπνίν
εληάζζνληαη θαη ηνπ ζθνπνύ πνπ εμππεξεηνύλ, ζπλάγνληαη, ηα εμήο:
10. ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ν λόκνο δηαηεξεί
ηελ ηζρύ ηνπ, εθόζνλ άιινο θαλόλαο δηθαίνπ δελ ηνλ θαηαξγήζεη ξεηά ή
ζησπεξά. Ζ θαηάξγεζε είλαη ξεηή όηαλ ν λεόηεξνο λόκνο πεξηιακβάλεη εηδηθή
δηάηαμε πεξί θαηάξγεζεο ηνπ παιαηόηεξνπ λόκνπ. Αληίζεηα, ε θαηάξγεζε είλαη
ζησπεξή όηαλ από ηελ έλλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ λεόηεξνπ λόκνπ
πξνθύπηεη, θαηά ηξόπν ζαθή, όηη, ν λεόηεξνο λόκνο απνζθνπεί ζηελ
θαηάξγεζε ηνπ παιαηνύ, γεληθνύ ή εηδηθνύ, λόκνπ θαη, κάιηζηα, κε ξύζκηζε ηνπ
ίδηνπ ζέκαηνο, θαηά ηξόπν αληίζεην θαη αζπκβίβαζην πξνο απηή ηνπ παιαηνύ
λόκνπ (ΑΠ 247/2020, 447/2007, ΟιΑΠ 18/1999, 310/1966, ΝΚ 89/2021,
73/2021, 126/2020). Ζ γεληθή λνκηθή εξκελεπηηθή αξρή ηεο θαηάξγεζεο ηνπ
πξνγελέζηεξνπ λόκνπ κε λεόηεξν δελ εθαξκόδεηαη όηαλ ν λεόηεξνο λόκνο είλαη
γεληθόο θαη ν παιαηόο εηδηθόο (lex posterior generalis non derogat legi priori
speciali), εθηόο εάλ από ην πεξηερόκελν ηνπ λεόηεξνπ λόκνπ πξνθύπηεη όηη
απηόο απνζθνπνύζε ζηελ θαηάξγεζε θαη ηνπ εηδηθνύ λόκνπ (ΑΠ 553/2015, ΑΠ
887/2014, ΑΠ 447/2007 θ.ά., ΝΚ 53/2019, ΝΚ 284/2016 θ.ά.).
11. Δλόςεη ησλ σο άλσ γεληθώλ παξαδνρώλ, θνηλά απνδεθηώλ από ην ζύλνιν
ησλ κειώλ ηεο Οινκέιεηαο, κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε κεηαμύ ηνπο, επί
ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ηίζεηαη, δηαηππώζεθαλ ηξεηο (3) γλώκεο :
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12. Καηά ηε γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο, ε νπνία απαξηίζηεθε από ηνπο: Δπγελία
Βειώλε,

Πξόεδξν

ηνπ

Ν..Κ.,

Βαζηιηθή

Παληαδή

θαη

ππξίδσλα

Παπαγηαλλόπνπιν, Αληηπξνέδξνπο ηνπ Ν..Κ., Δπθξνζύλε Μπεξληθόια,
Γήκεηξα Κεθάια, Αληώλην Σαηζόπνπιν, Κσλζηαληίλν Καηζνύια, Αιέμαλδξν
Ρντιό, Αδακαληία Καπεηαλάθε, ηαύξν ππξόπνπιν, Δπζηαζία Σζανύζε,
Υξήζην Μεηθίδε, Βαζηιηθή Παπαζενδώξνπ, Παλαγηώηα-Διεπζεξία ΓαζθαιέαΑζεκαθνπνύινπ,

Μαξία

πάζνπ,

Δπάγγειν

Μαξίλε,

Ηνπιία

θπξή,

Κσλζηαληίλν Εακπάξα, Νηθόιαν Μνπθαδή, Πεξηθιή Αγγέινπ, Δπζηξάηην
Ζιηαδέιε, Παξαζθεπά Υξπζνζηνκίδε, Νηθόιαν Παηεληώηε θαη Κσλζηαληίλν
Γεσξγηάδε, Ννκηθνύο πκβνύινπο ηνπ Κξάηνπο (ψήθοι 24), κε ηελ νπνία
ζπληάρζεθε θαη ε εηζεγήηξηα Πάξεδξνο Ν..Κ. Γέζπνηλα Γάθε (γλώκε άλεπ
ςήθνπ), από ην πεξηερόκελν ησλ πξναλαθεξζεηζώλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ
20, 21, 22 θαη 23 ηνπ λ.4375/2020 πξνθύπηεη ζαθώο όηη ν λνκνζέηεο, ζε
ελαξκόληζε πξνο ηηο θαιύηεξεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ζέζπηζε έλα ζύγρξνλν, λέν
θαη ζαθέο ξπζκηζηηθό πιαίζην επηινγήο θαη δηνξηζκνύ ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ
(πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξσλ), όισλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δεκόζηνπ
ηνκέα (κε ηηο εθεί αλαθεξόκελεο εμαηξέζεηο), κε ζπγθεθξηκέλνπο θαη εηδηθνύο
θαλόλεο, πξνο δηαζθάιηζε, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ νηθεία εηζεγεηηθή έθζεζε επί
ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο νπζηαζηηθήο ηήξεζεο ησλ
ζπληαγκαηηθώλ αξρώλ ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ζπλνρήο ηεο
έλλνκεο ηάμεο, αιιά θαη ηεο παξαδεηγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πιήξσζε
ζέζεσλ, θαηαξγώληαο θάζε παιαηόηεξε αληίζεηε δηάηαμε, γεληθή ή εηδηθή.
13. Δηδηθόηεξα, από ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4735/2020, ζηηο νπνίεο νξίδεηαη ξεηώο όηη ε επηινγή θαη ν
δηνξηζκόο ελόο από ηνπο επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ
νηθείνπ Τπνπξγνύ ή κε θνηλή απόθαζε ησλ ζπλαξκόδησλ Τπνπξγώλ ή κε
πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, θαηά πεξίπησζε, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κεηά ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζηηο
δηαηάμεηο απηέο δηαδηθαζίαο, ελόςεη θαη ηνπ ζθνπνύ πνπ απηέο εμππεξεηνύλ,
ζπλάγεηαη ζαθήο λνκνζεηηθή βνύιεζε γηα θαηάξγεζε ησλ επί κέξνπο
δηαδηθαζηώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο αληίζεηεο πξνγελέζηεξεο εηδηθέο
δηαηάμεηο ησλ ππαγόκελσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
γεληθή λνκηθή εξκελεπηηθή αξρή ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ λόκνπ κε
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λεόηεξν, εαλ από ην πεξηερόκελν ηνπ ηειεπηαίνπ πξνθύπηεη όηη απηόο
απνζθνπνύζε ζηελ θαηάξγεζε θαη ηνπ πξνγελέζηεξνπ εηδηθνύ λόκνπ.
Χο εθ ηνύηνπ, δελ θαηαιείπεηαη ακθηβνιία όηη κε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο
ηνπ λεόηεξνπ λ.4375/2020 θαηαξγήζεθε ζησπεξά ε εηδηθή δηάηαμε ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ πξνγελέζηεξνπ θαη ηδξπηηθνύ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ
λ.3148/2003, πνπ πξνέβιεπε, γηα ηνλ δηνξηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ ελ
ιόγσ Ν.Π.Γ.Γ,. ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ
ηεο Βνπιήο, δηόηη είλαη ζαθώο αληίζεηε θαη αζπκβίβαζηε κε ην πιέγκα ησλ
λεόηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4735/2020.
Γηθαηνινγεηηθόο ιόγνο παξέθθιηζεο θαηά ηνύην, σο πξνο ηελ Δ.Λ.Σ.Δ., θαη
ηήξεζε γηα ηνλ δηνξηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, επηπξνζζέησο, ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, θαη’ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηνλ
παιαηόηεξν λόκν 3148/03, δελ ζπλάγεηαη, νύηε πθίζηαηαη.
14. Δμάιινπ, σο πξνο ην δήηεκα ηεο δπλαηόηεηαο θαηάξγεζεο ηεο παξαγξάθνπ
6 πεξίπησζε θ΄ ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο κε δηαηάμεηο
ηππηθνύ λόκνπ θαη αλεμάξηεηα από ηηο δηαηππσκέλεο απόςεηο πεξί ππεξνρήο
ηνπ ηππηθνύ λόκνπ ή πεξί ηζνδπλακίαο απηώλ (βι. Δ. Βεληδέινπ «Μαζήκαηα
πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ», έθδνζε 2008, ζει.185, Κ. Μαπξηά «πληαγκαηηθφ
Γίθαην» έθδνζε 2014, ζει.239 επ., Α. Ράηθνπ «πληαγκαηηθφ Γίθαην», έθδνζε
1989, ζει.162 επ.), ε αξκνδηόηεηα νξηζκνύ ηεο δηνίθεζεο ησλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, απνηειεί άζθεζε θπβεξλεηηθνύ-δηνηθεηηθνύ
έξγνπ, ηνπ νπνίνπ ε εθάζηνηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε, θαηά ην ύληαγκα, αλήθεη
ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ θνηλνύ λνκνζέηε ηππηθώλ λόκσλ θαη δελ αλάγεηαη ζηε
ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο, ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θ.α., ηα νπνία,
θαηά ην ύληαγκα (άξζξν 65 παξάγξαθνο 6), θαζνξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκό
ηεο Βνπιήο.
πλεπώο, ν νξηζκόο ηεο δηνίθεζεο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο (πεξηερόκελν ηππηθνύ
λόκνπ), θαη’ απόθιηζε πξνο ζρεηηθή ξύζκηζε ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο
(πξβι. Κ. Μαπξηά, «πληαγκαηηθφ Γίθαην», έθδνζε 2014, θπξίσο ζει.241-243).
15. ην πιαίζην απηό, κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ λ.4735/2020, όπσο
πξνθύπηεη από ηε γξακκαηηθή, ζπζηεκαηηθή θαη ηεινινγηθή εξκελεία ηνπο,
ξπζκίζηεθε ε δηαδηθαζία γηα ηνλ νξηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., θαη’
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απόθιηζε πξνο ηελ ηζρύνπζα κέρξη ηόηε ζρεηηθή ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, ην νπνίν, πιένλ, δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο σο πξνο ηελ
Δ.Λ.Σ.Δ.
Δπνκέλσο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζηνλ πξναλαθεξόκελν
λόκν δηαδηθαζίαο, δελ απαηηείηαη πξνζζέησο ε δηαηύπσζε γλώκεο ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο.
16. Δμάιινπ, ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε Δ.Λ.Σ.Δ. ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, κεηαμύ ησλ
πξνζώπσλ γηα ηα νπνία εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, θαηά ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 13 ηεο κεηαγελέζηεξεο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ
απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, κε αξηζκό 6933/4926/2008 (Α΄126),
ήηαλ ε ηζρύο ηεο ήδε θαηαξγεζείζαο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. (λ.3148/2003), ε νπνία ξεηώο παξέπεκπε ζηε
δηαδηθαζία ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο.
17. Καηά ηελ πξώηε κεηνςεθήζαζα γλώκε πνπ απαξηίζζεθε από ηνπο:
Αηθαηεξίλε Γξεγνξίνπ, ηπιηαλή Υαξηηάθε, Αληηπξνέδξνπο ηνπ Ν..Κ., Αθξνδίηε
Κνπηνύθε, Ησάλλα Λεκπέζε, Ησάλλε Αιεμαλδξάθε θαη Φσηεηλή Γεδνύζε,
Ννκηθνύο πκβνύινπο ηνπ Κξάηνπο (ψήθοι 6), ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 49Α
ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, θαηά ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε γλώκε ησλ
βνπιεπηώλ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξνζώπνπ, πνπ πξνηείλεηαη από ηνλ
εθάζηνηε αξκόδην Τπνπξγό, λα θαηαιάβεη αλώηεξε δηνηθεηηθή ζέζε ζε θνξέα
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πέξα από ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξνζώπνπ,
πνπ ζα θιεζεί λα δηαρεηξηζηεί έλα ζεκαληηθό νξγαληζκό ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα,
ζθνπεύεη ζηε κέγηζηε δπλαηή πνιηηηθή ζπλαίλεζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο. H δηαδηθαζία απηή ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο είλαη δηάθνξε θαη πξόζζεηε ηεο ηππηθήο-θύξηαο
δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ λ. 4735/2020, ηελ νπνία δελ παξαθσιύεη θαη δελ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηήλ, ελώ, εμάιινπ, ε γλώκε πνπ εθθξάδεη ε Δπηηξνπή
ηεο Βνπιήο είλαη απιή θαη όρη ζύκθσλε.
18. Δλ πξνθεηκέλσ, ζηελ Δ.Λ.Σ.Δ., ζύκθσλα κε ηελ πξντζρύνπζα δηάηαμε ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3148/2003, ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. επηιεγόηαλ
από ηνλ Τπνπξγό ησλ Οηθνλνκηθώλ, κεηαμύ πξνζώπσλ εγλσζκέλνπ θύξνπο
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θαη ζηε ζπλέρεηα, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ηεξείην γηα
ην δηνξηζκό, ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο.
19. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4735/2020, πξνβιέπεηαη δηάθνξε δηαδηθαζία επηινγήο
ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γ.. ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ πξόηαζε ησλ
ηξηώλ πξνθξηζέλησλ πξνο ηνλ αξκόδην Τπνπξγό, ν νπνίνο, ζηε ζπλέρεηα,
δηνξίδεη έλαλ εμ’ απηώλ, θαηαξγνύκελεο, ζησπεξά, ηεο δηάηαμεο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3148/2003, όπνπ πξνβιεπόηαλ ε ειεύζεξε
επηινγή από ηνλ Τπνπξγό ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζεσξνύζε θαηάιιειν γηα ηε
ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. Από ηηο λεώηεξεο, όκσο, δηαηάμεηο ηνπ
λ.4735/2020, δελ ζπλάγεηαη ε θαηάξγεζε θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ.3148/2003, δηόηη

δελ πεξηιακβάλνπλ ξύζκηζε

πεξί θαηάξγεζεο

νπνηαζδήπνηε άιιεο-δηάθνξεο πξόζζεηεο δηαδηθαζίαο ή εηδηθά ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, ξύζκηζε ζηελ νπνία όθεηιε λα
πξνβεί ν λνκνζέηεο, εάλ, πξάγκαηη, ήζειε ηελ θαηάξγεζή ηεο, πξνο άξζε θάζε
ακθηβνιίαο, ελ όςεη θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ
Ν.Π.Γ.Γ. πνπ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία απηή.
20. Δπνκέλσο, θαηά ηε γλώκε απηή, ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, παξακέλεη ελεξγόο θαη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λ.4735/2020,
κε θαηαξγεζείζα σο εηδηθόηεξε, από ηνλ λεόηεξν λόκν, ηεξείηαη δε κεηά ηελ
πξόηαζε ηεο πεληακεινύο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4735/2020 πξνο
ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.
21. Πεξαηηέξσ, σο πξνο ηα πξόζσπα γηα ηα νπνία ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ
ζα δεηήζεη ηε γλώκε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, ε Αληηπξνέδξνο ηνπ
Ν..Κ., ηπιηαλή Υαξηηάθε θαη νη Ννκηθνί ύκβνπινη ηνπ Κξάηνπο Αθξνδίηε
Κνπηνύθε θαη Φσηεηλή Γεδνύζε, δηαηύπσζαλ ηελ άπνςε όηη ν Τπνπξγόο
Οηθνλνκηθώλ ζα δεηήζεη ηε γλώκε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο θαη γηα
ηνπο ηξεηο πξνθξηζέληεο ππνςεθίνπο, ελώ ε Αληηπξνέδξνο ηνπ Ν..Κ.
Αηθαηεξίλε Γξεγνξίνπ θαη νη Ννκηθνί ύκβνπινη ηνπ Κξάηνπο Ησάλλα Λεκπέζε
θαη Ησάλλεο Αιεμαλδξάθεο, όηη ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ζα επηιέμεη έλαλ από
ηνπο ηξεηο πξνθξηζέληεο ππνςεθίνπο θαη γη’ απηόλ ζα δεηήζεη ηε γλώκε ηεο
αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο.
22. Καηά ηε δεύηεξε κεηνςεθήζαζα γλώκε πνπ απαξηίζζεθε από ηνπο,
Θεόδσξν Φπρνγπηό, Αληηπξόεδξν ηνπ Ν..Κ., Διέλε

Παζακηράιε θαη
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Κσλζηαληίλα Υξηζηνπνύινπ, Ννκηθνύο πκβνύινπο ηνπ Κξάηνπο (ψήθοι 3),
ελόςεη ηεο αξρήο ηεο απηνλνκίαο ηεο Βνπιήο, όπσο απηή απνηππώλεηαη ζην
άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ηα δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη εζσηεξηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο δελ επηηξέπεηαη λα ξπζκηζζνύλ από ηππηθό λόκν, αιιά, κόλνλ,
από ηνλ Καλνληζκό ηεο, ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο ηεο
ύιεο ηνπ (βι. Φ. ππξόπνπιν, «πληαγκαηηθφ Γίθαην», 2018, ζει. 109, Δπ.
Βεληδέιν, «Μαζήκαηα πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ», 2008, ζει. 185, Γ. Γεξαπεηξίηε,
«χληαγκα θαη Βνπιή, Απηνλνκία θαη αλέιεγθην ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ ζψκαηνο»,
2012, ζει. 65, Αζ. Ράτθν, «πληαγκαηηθφ Γίθαην», η.Η, ηεύρ. Α ,́ 2009, ζει. 212215, Κ. Υξπζόγνλν, «πληαγκαηηθφ Γίθαην», ζει. 479).
23. ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο αλάγνληαη θαη ηα δεηήκαηα, γηα ηα
νπνία έρεη απνλεκεζεί αξκνδηόηεηα ζε όξγαλν απηήο, δπλάκεη ξεηώλ δηαηάμεσλ
ηνπ Καλνληζκνύ ηεο, ε νπνία αζθείηαη, βάζεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, ζε
ζέκαηα, όπσο ε εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ θαη ησλ κειώλ ηεο ΔΛΣΑΣ, σο θαη ε
έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ επηινγή ηεο εγεζίαο ησλ αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ (βι.
άξζξν 14 πεξ. ε’ θαη ζη’ ΚηΒ), αιιά θαη ε έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ επηινγή ησλ
πξνέδξσλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζην άξζξν 49Α λνκηθώλ πξνζώπσλ (βι. η.
Κνπηζνπκπίλα, «Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο ηνπ Απξηιίνπ
2010», ΑξρΝ 2011, ζει. 6, Digestaonline.gr, ζει. 71, σο πξνο ηελ αξκνδηόηεηά
ηεο γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηελ ππνβνιή γλώκεο γηα ηελ
εγεζία ηεο Γηθαηνζύλεο).
24. Καηά ζπλέπεηα, κνινλόηη, κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ πξναλαθεξόκελσλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ.4735/2020, εηζάγεηαη δηαδηθαζία γηα ππνβνιή πξόηαζεο
επηινγήο ησλ πην πάλσ πξνέδξσλ, δηάθνξε απηήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, εληνύηνηο νη πην πάλσ ξπζκίζεηο δελ
είλαη δπλαηόλ, ρσξίο πξνεγνύκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ ηεο, κε ηελ
εηδηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην ύληαγκα (άξζξα 65 παξ.1, 72 παξ.1 θαη
76 ) θαη ην άξζξν 118

ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, λα θαηαξγήζνπλ ην

παξαπάλσ άξζξν – θαη δε ζησπεξώο - θαη ηελ εμ απηνύ πεγάδνπζα ζρεηηθή
αξκνδηόηεηά ηεο, σο πξνο ηελ παξνρή αλαγθαζηηθήο απιήο γλώκεο θαηά ηελ
επηινγή πξνέδξσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηα νπνία ξεηώο αλαθέξνληαη ζην
ελ ιόγσ άξζξν ηνπ Καλνληζκνύ (πξβι η. Κνπηζνπκπίλα, ό.π.). Ο Καλνληζκόο
ηεο Βνπιήο ηζρύεη έσο όηνπ ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί ζύκθσλα κε ηε,

17
ζπληαγκαηηθά πξνβιεπόκελε, εηδηθή δηαδηθαζία θαη, ζπλεπώο, δεζκεύεη έσο
ηόηε θαη ηε Βνπιή ηεο επόκελεο πεξηόδνπ (βι. Δ. Βεληδέιν, «Μαζήκαηα
πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ», 2021, ζει. 161).
25. Δπηπξνζζέησο, εμππαθνύεηαη όηη ηπρόλ θαηάξγεζε, κε ηηο αλαθεξζείζεο
δηαηάμεηο ηνπ λ.4735/2020, ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 5 ηνπ λ.3148/2003 ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο ηππηθνύ λόκνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, δελ δύλαηαη λα επηθέξεη θαη ηελ –
άκεζε ή έκκεζε - θαηάξγεζε ηεο, θαηά ην άξζξν απηό, δηαδηθαζίαο παξνρήο
γλώκεο, θαζόζνλ απηή νξίδεηαη απηνηειώο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ
(ην νπνίν, ηζρύεη δηαξθώο από ην έηνο 1989, όηαλ πξνζηέζεθε ζηνλ Καλνληζκό
κε ην άξζξν 1 ηεο Απόθαζεο ηεο 13εο επηεκβξίνπ 1989 ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Βνπιήο).
26. Δπνκέλσο, θαηά ηε γλώκε απηή, κεηά ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ.4735/2020, πξέπεη, επηπξνζζέησο, λα ηεξείηαη ζην αθέξαην θαη
ε κε θαηαξγεζείζα δηαδηθαζία παξνρήο γλώκεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο,
θαη’ εθαξκνγή ηνπ ηζρύνληνο άξζξνπ 49 Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο.
Απάνηηζη
27. Δλόςεη όισλ ησλ πξνεθηεζέλησλ, ζην εξώηεκα πνπ ππνβιήζεθε, ην
Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (A΄ Σαθηηθή Οινκέιεηα) γλσκνδνηεί, καηά
πλειοψηθία, όηη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νξηζκό ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.),
θαηά ην άξζξν 20 ηνπ λ.4735/2020, δελ απαηηείηαη, επηπξνζζέησο, ε δηαηύπσζε
γλώκεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο.
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Αθήνα, 21 -10- 2021
Η Ππόεδπορ

Η Διζηγήηπια

Δςγενία Βελώνη

Γέζποινα Γάκη

Ππόεδπορ ηος Ν..Κ.

Πάπεδπορ Ν..Κ.

