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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
        Αθήνα,09 Οκτωβρίου  2020 

Πρωτ.: 11476 

Αριθ.: 

Διεκ.:    7840 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
         «Ανάκληση απόφασης διορισμού μετακλητού υπαλλήλου» 

 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
'Eχοντας υπόψη: 

1.- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες 

το προσωπικό της Βουλής διέπεται, κατά τα λοιπά, αποκλειστικά από τον Κανονισμό της, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/87), όπως ισχύει, 

2.- τις διατάξεις των άρθρων 1, 32, 35, 36, 81 παρ. 1, 94, 95, 97, 129, 132, 164Δ και 164 ΣΤ του Κανονισμού 

της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/10-4-97), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 20 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07, ΦΕΚ 26/Α/9-2-07, όπως ισχύει),  

3.- την με αριθ. πρωτ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής 2711/1-9-2020 πρόταση του πρώην Προέδρου 

Κ.Ο. «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, για διορισμό, σε θέση μετακλητού 

υπαλλήλου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1Θ’ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, 

ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, της Ελένης Ζαρούλια του Βασιλείου, με το 7ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας 

διορισμού της (ΥΕ),  

4.- τις διατάξεις του εδαφ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/97), 

όπως ισχύει και την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που συμπλήρωσε και υπέγραψε η προαναφερόμενη και 

στην οποία δηλώνει ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα και ότι δήθεν δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού της κατά τα 

ισχύοντα στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07, ΦΕΚ 26/Α/9-2-07, όπως ισχύει), 

5.- τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1. εδ. β΄ του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07, ΦΕΚ 26/Α/9-2-07, όπως 

ισχύει), σύμφωνα με τις οποίες δεν διορίζονται υπάλληλοι οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα για οποιοδήποτε κακούργημα, 

6.- την με αριθ. πρωτ. 10747/7309/24-09-2020 απόφασή μας (ΦΕΚ 811/Υ.Ο.Δ.Δ./2-10-2020), με την οποία η 

Ελένη Ζαρούλια του Βασιλείου διορίστηκε σε θέση μετακλητού υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ, προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1Θ’ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, 51/Α/97), όπως ισχύει, στον πρώην 

Προέδρο Κ.Ο. «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο, μετά την κατά νόμο πρότασή του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφερόμενου Κανονισμού, την Ελένη Ζαρούλια του 

Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 225834), με το 7ο Μ.Κ. όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΥΕ 

κατηγορίας του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015),  

7.- το με αριθ. πρωτ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής 3627/09.10.2020 έγγραφο, με το οποίο μας 
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διαβιβάσθηκε από το Διοικητικό Τμήμα του Εφετείου Αθηνών το υπ’ αριθ. 215/2015 Βούλευμα του Συμβουλίου 

Εφετών Αθηνών, το οποίο παραπέμπει, μεταξύ άλλων, την Ελένη Ζαρούλια του Βασιλείου στο Τριμελές Εφετείο 

Κακουργημάτων Αθηνών για το κακούργημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής, 

8.- το γεγονός ότι η αναφερόμενη ουδέποτε ορκίσθηκε, ουδέποτε ανέλαβε υπηρεσία στην υπό στοιχείο 6 θέση 

και ως εκ τούτου δεν ολοκληρώθηκε η κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης, 

9.- το γεγονός ότι η αναφερόμενη προκάλεσε ψευδώς και δολίως το διορισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 8 και 20 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07, ΦΕΚ 26/Α/9-2-07, όπως ισχύει), στη Βουλή των 

Ελλήνων για ίδιον όφελος και ειδικότερα: 

 -επειδή η αναφερόμενη ψευδώς δήλωσε στην υπό στοιχείο 4 υπεύθυνη δήλωσή της ότι δεν συντρέχει στο 

πρόσωπό της το περιγραφόμενο στο υπό στοιχείο 5 κώλυμα διορισμού, 

-επειδή η αναφερόμενη εν γνώσει της και για ίδιον όφελος συμπλήρωσε και υπέγραψε ψευδή δήλωση, 

10.- επιπλέον, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές Διοικητικού Δικαίου, ο διορισμός ανακαλείται, 

όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος,  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

ανακαλούμε από της εκδόσεώς της, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07, ΦΕΚ 

26/Α/9-2-07, όπως ισχύει) και επιπλέον για λόγους δημοσίου συμφέροντος, τη με αριθμ. πρωτ 10747/7309/24-09-

2020 απόφασή μας (ΦΕΚ 811/Υ.Ο.Δ.Δ./2-10-2020)  με την οποία η Ελένη Ζαρούλια του Βασιλείου διορίστηκε σε 

θέση μετακλητού υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ, προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1Θ’ του 

Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, στον πρώην Προέδρο Κ.Ο. «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο, μετά την κατά νόμο πρότασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

35 και 36 του προαναφερόμενου Κανονισμού, με το 7ο Μ.Κ. όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, 

της ΥΕ κατηγορίας του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).  

  Περίληψη της αποφάσεως αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                            
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
 

 
 
 
 

          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ 
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