ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΜΕ ΤίΤΛΟ
«Ενταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό
κτηματολόγιο, εψαρμογή σε αυτές της Κοινής εθνικής νομοθεσίας Διασύνδεση
—

Ληξιαρχείων και “Ελληνικού Κτηματολογίου”

—

Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα

κτηματολογικά ψύλλα και λοιπές διατάξεις>)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
Συμμετοχή των Προϊσταμένων κάθε τμήματος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ως εισηγητών Τροποποίηση Παρ. 5 άρθρου 4 ν.δ. 1017/1971
-

Στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) η Φράση <ιο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικού» αντικαθίσταται από τη Φράση <ιο αρμόδιος Προϊστάμενος κάθε
Τμήματος» και η παρ. 5 του άρθρου 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήψου, ο
αρμόδιος Προϊστάμενος κάθε Τμήματος.»
Άρθρο 2
Αποζημίωση δικαστικού επιμελητή

Προσθήκη Παρ. 3 στο άρθρο 15 ν. 3226/2004

Στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004 (Α 208) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαστικό επιμελητή, το προσήκον Φορολογικό

στοιχείο δύναται να εκδίδεται κατά την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης, μετά την
εκκαθάριση και πριν από την εξόψληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Άρθρο 3
Μέσος όρος βαθμών των υΠοψηΦίων και κριτήρια επιλογής διδασκόντων στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Διόρθωση παροραμάτων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου
20 και παρ. 4 άρθρου 49 ν. 4871/2021
—

-

1. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται η
Φράση «ή έξι βαθμών, κατά περίπτωση)> και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηψίου στην προψορική δοκιμασία γίνεται από κάθε

μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την
επίδοση του υποψηψίου με έναν βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των
πέντε (5) βαθμών ή έξι (6) βαθμών, κατά περίπτωση, αποτελεί τον βαθμό του υποψηψίου
στην προψορική δοκιμασία, δηλαδή στο τρίτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού.».

2. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4871/2021 η παραπομπή στην Παρ.
5 αντικαθίσταται από παραπομπή στην Παρ. ό και η παρ. 4 του άρθρου 49 διαμορψώνεται
ως εξής:
«4. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα οποία βαθμολογούνται με κλίμακα από
μηδέν (0) έως δέκα (10), είναι τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της
διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Εψόσον ο διδάσκων έχει
ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιμώνται για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι κατά
την παρ. ό του άρθρου 27 αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η συγγραφή
βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας
τριάντα τοις εκατό (30%), γ) η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητές σχετικά με
το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), δ) η
ύπαρξη διδακτορικού ή μετατττυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας
με συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%).»

Αθήνα, 17.5.2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΊΙΤΛΟΣ ΑΞ!ΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
-

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ιι’Ενταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό
κτηματολόγιο, εΦαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας Διασύνδεση Ληξιαρχείων και
“Ελληνικού Κτηματολογίου” Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά ψύλλα και
—

—

λοιπές διατάξεις»

Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωψ. Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα, Τηλ.
210 7709 660, επιΙ: ςι-ηη@υον.π
Επέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον Τομέα ή τους τομείς νομοέτησης
στους οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολο’ούμενης ρύιμισης:
Τ0ΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
-

-

-

-
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ /

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

-

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

3

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Προβλέπεται η συμμετοχή των προϊσταμένων κάθε τμήματος στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
για την υποστήριξη της λειτουργίας του ταμείου.
Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στην αποζημίωση των δικαστικών
επιμελητών, στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης των συμμετεχόντων στη
διαδικασία της νομικής βοήθειας δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, ως προς
την εκκαθάριση και πληρωμή των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για την
παροχή νομικής βοήθειας καιτην έκδοση του ψορολογικού στοιχείου.
Άρθρο 3: Διορθώνονται παροράματα στον ν. 4871/2021 (Α’ 246).

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Με την ισχύουσα ρύθμιση έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος εργασιών στο
πρόσωπο του Προϊσταμένου Οικονομικού του Ταμείου Χρηματοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εισήγηση
όλων των θεμάτων των τμημάτων του Ταμείου από αυτόν.
Άρθρο 2: Προβλέπεται για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαστικό
επιμελητή, η δυνατότητα έκδοσης του προσήκσντος φορολογικού στοιχείου κατά
την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν από την
εξόψληση αυτής, λόγω και των προβλημάτων που παρατηρούνται εξαιτίας των
μεγάλων καθυστερήσεων στην τελική εκκαθάριση των οψειλομένων ποσών.
Άρθρο 3: Διορθώνονται παροράματα του ν. 4871/2021 (Α’ 246).

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Το άρθρο Ι αψορά στο Δ.Σ. και στις υπηρεσίες του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
Το άρθρο 2 αψορά στους δικαστικούς επιμελητές.
Το άρθρο 3 αψορά στη διοίκηση της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Ε3
Οχι 1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού
διαταγματος,
υπουργικης αποψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικης
προσέγγισης της

Απαιτείται η ψήψιση τυπικού νόμου. Το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη
για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
αποψασης η αλλης κανονιστικης πραξης με αντικειμενο
που εμπιπτει στα ρυθμιζομενα με τις ιτροτεινομενες
διατάξεις.
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις δεν Είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατοτητας νεας ερμηνευτικης προσεγγισης της
υψισταμενης νομοθεσιας.

υψιστάμενης
νομοθεσίας;
Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

ίί)μεδιάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

ΓΙ

οι

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
ι) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

5

διεθνείς
[ ΙΗ) σεΟργανισμούς:
Ι

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
Π

Π

Π

41
Π

Π

8.

ψ.

Π

Π

Π

Ποιοι Είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυιτρόθεσμοι:

ί) μακροπρόθεσμοι:

Το άρθρο Ι αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. Το άρθρο 2
αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης εκκαθάρισης
ποσών αποζημίωσης των δικαστικών επιμελητών από Το
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και με το άρθρο 3 ρυθμίζονται ζητήματα που εκ
ιταραδρομής

παρεισέψρησαν

4871/2021 (Α’ 246).

στις

διατάξεις

του

ν.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Αριθμός δημοσίων ιιοαλληλωο
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμωι·/ιδσχ β) ιλοχ καί γ) μντακλητών
ιιπα)ίηλιιιν
Αναλογία »παλ) ήίωτ ανά τμήμα, διεόδιινση, γενική δινόθιιπση
Ποσοστό ιιπιιλλήλων οε πρπσβαοι στιι ΙΚΤΕΟΝΕΙ·
Αριθμός ιιπηρεσιών με εσοιτερική δικοόωσι1

(ίπιεοπνι)

Αναλογια Η/Υ από θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δηόσιωι· οτημνσιώι’ και φπρέων/ σόναλο
δηοοσιων_ιιπηοεσιόιν_και_φορέιιιι·
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιηιεμιιακό, νομαρχιαοπ Και τοπικό επίπεδο καδόις και σε
επίπεδο νομικών προσώπιιιν. οργανισμόιν κλπ
Αριθμός ανόμων ποιι εξοπημενοόνναι από τις δημόσινς
νοηρεσίες_από_έτος και_από_οπημεσία
Κοστος προσωπικοό (δαπάνες μιαθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες πις ποσοστό επί ης σονολικής δαπάνης από υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικπό: δαπάνες μονάδων
προσωπικοό ως ποσοστά ης σοινολικής δαπάνης ανά οποοργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
άιατραχθει’τπ αδικήματα. δράστνς αδικημάτων και αναλογία
από_ιδθέιδδ_κατοίκους
Αδικηματο Ποιι’ικοό Κώιδικο Κατα κατηγορίες και κατά
γεωνρακιικη_πεμισχή
όιαοραχθεπτα αδικήοατα και θεκιροοοενοι ως δράστες αυτών
κατα_εθπικόητα._φόλο_και τόδεις_ι1λικιων
ετήσια στατιστική απεικόνιση σοιι’ αδικημάτωι’ και αξιόποινων
σιιμπεριιρορών ποο προκαλοόν Το κοινό αίσδηοα
(ανθρωποκτονίτς._ληστνίνς._κόοσές —_διορμήξεις)
Αδικήιιατα ποιι αιμορσόι’ ιττητ παρόοορη είσοδο και παραμονή
στη_μόιρα
Συχνότητα εγκλιοάτκιν αι’ό τόπο εγιώήιιανος
Ποοοστό εγκίηματικών περιπτώσεων ποιι εξιχπιάστηκαν στο
σιινιιλο Των_εγκληρότωι’
Σόνολο εργαζομένων στη δημόσια αοφάλεια
Αριθμός κατοίκωι’ από αστιινομικό, από αστοπομικό τμήμα και
αι’ά_περιοχή_αστιιιιόμεεισης
Αι’αλαγία αστιιιιομικώπ ανά 1000 κατοίκοιις αιιαλαγία
κατπίκωι’ από_αοτιιπποικό_τοήμα_και_αεριαχή_αστονόμεοης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές οπηρεσίνς
Κατανομή αόμκιι’ για την αντιμετόιπιση της ααραβατικής
συμπεριφοράς από ταρείς (πδ. εγκλήματα βίας, οικονομικό
εγκληιιανα,_παρκοιτικα._τρνχαία._κλοπές,_τμοαοκρατίαί

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμυς εισερχόμενων αστικόιν,
διαφορόιι’

Ι

Επιδιωκόμενος
οτοχος (3ετια)

εργατικώι’ και νοπορικών

Αριθιιός νισερχόμενων διοικ’ι1τικόιν περιιττώσνωπ
Συνολικός χρόνος παν απαιτείται για την επίλοση αστικών,
εμπορικών, εργατικόιν, δινικητικώι’ και άλλων οαοθέσεωι’
Μέσος χμόπος έκδοσης δικαστικόιν αποφάσεων (Ειρηνοδικεια.
δρωτοδικεία._Εφττεία, Αρειος_Παγας/Συμβοόλιο_Επικρατείας]
Μέσος όρος τωι’ οποθέσεων από δικαστή (ποιπικά, παλιτικά και
διοικητικά_δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικώι’ αποφάσεων πακ ακιιρώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρνοη
Αριθμός οαοθέσεωι’ απο επιλόονται με τα σόστημα τοπ
νξωδικαστικοό σομβιβασμοό
Αξιοποίηση επαλλακτικόιν μεθόδων επίλοσης διαφορών. πχ.
διαμεσολόβηση
Στήριξη των ατόμων απο χρήζουν προσοασίας αλλά δεπ
διαθέτοον_πόρπος )νπαική_πραπτασία)

Για

την

Ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν
και της ΕΛΣΤΑΤ

οι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογνάιυοιι
Ποσοστό διεκπεραισομένων κατ ετυς υποθέσεων έναντι
εκκρτμών (σε ετήσια Και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων. ιτε ετήσια βειση, για Τις (‘πω
επιβλήθηκαν Ποινές μετατρέψιιιες σε χρήσα
Μειτν κόστος σωφρονιστικού σιιστήμιιτυς ανά κρειτούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξισλογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρι9ρο

Στόχος
Η υπηρεσία του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο εργασιών σε δεσμευτικές ημερομηνίες με
ελάχιστο προσωπικό. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου προβλέπεται

Ι

ότι μετέχει στις συνεδριάσεις ως εισηγητής άνευ ψήψου ο αρμόδιος
προϊστάμενος κάθε τμήματος, καθόσον ο Προϊστάμενος Οικονομικού δεν
δύναται να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Θέματα και των λοιπών
τμημάτων του Ταμείου, που αρμοδίως συντάσσονται όπως προβλέπει ο
κανονισμός λειτουργίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. [π.δ. 52/2018, (Α’ 98)].
2

3

ϊ

Η διάταξη προτείνεται μετά και την πρόσψατη ρύθμιση για την αποζημίωση των
δικηγόρων στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης των συμμετεχόντων στη
διαδικασία της νομικής βοήθειας δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, ως προς
την εκκαθάριση και πληρωμή των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για την
παροχή νομικής βοήθειας και της έκδοσης του Φορολογικού στοιχείου, λόγω και
των προβλημάτων που παρατηρούνται εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων
στην τελική εκκαθάριση των οψειλομένων ποσών.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διορθώνονται παροράματα στην παρ. 3 του
άρθρου 20 και στην παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4871/2021 (Α’ 246).

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΆΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχό μενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη, με την οποία τα μέλη και ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) λαμβάνουν πληρέστερη ενημέρωση από τους συμμετέχοντες και εισηγητές στις
συνεδριάσεις προϊσταμένους των τμημάτων, βελτιώνονται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του
έργου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η ίση αντιμετώπιση των συμμετεχόντων στη διαδικασία
της νομικής βοήθειας δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή των
αποζημιώσεων που καταβάλλονται για την παροχή νομικής βοήθειας.
Άρθρο 3: Με τη διόρθωση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4871/2021 (Α’ 246) καθίσταται εύρυθμη η
λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

19.

Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητο
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλα

Στήριξη και
λειτουργία
δισχείρισης
ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΓΙΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Αποτυπώνονται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

20.

Κίνδυνοι αξισλσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Ι

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕίΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
παρ. Ι του άρθρου 20 Σ
άρθρο 25 Σ

25.

Ενωσιακό δίκαιο

ΓΙ

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(σνμπερι.λαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

π

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
ΓΙ

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

.

Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δ ικαοτήρ ιο
(αναψέρατε)

Ίί2

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικά περιεχόμενο απόφασης

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποπαιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργαύμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενηςρύϋμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Διοίκησις του Ταμείου.

Συμμετοχή των Προϊσταμένων κάθε
τμήματος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως εισηγητών Τροποποίηση

Άρθρον 4.

-

παρ. 5 άρθρου 4 ν.δ. 1017/1971
Στην

παρ.

5 του

άρθρου

4

του

ν.δ

1017/1971 (ΦΕΚ Α’ 209) η Φράση <ιο
Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού»
αντικαθίσταται με την Φράση <ιο αρμόδιος
Προϊστάμενος του κάθε Τμήματος» και η
παρ. 5 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου μετέχει ως εισηγητής, άνευ

«1. Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
α) τον Γενικό
Γραμματέα του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης,
Διαψάνειας
και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,
β) έναν Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, που υποδεικνύεται από τον οικείο
Πρόεδρο, ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης,
Διαψάνειας
και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι τουλάχιστον
Προϊστάμενος Διεύθυνσης, αναπληρούμενος από
Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης, ή ένα υπηρεσιακό
στέλεχος εποπτευόμενου, από το Υπουργείο
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ψήΦου, ο αρμόδιος Προϊστάμενος του
κάθε Τμήματος.».

Άρθρο 2
Αποζημίωση δικαστικού επιμελητή

-

Προσθήκη παρ. 3στο άρθρο 15 του ν.
3226/2004 (Α’208)

Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν.
3226/2004 (Α’ 208) ως εξής:
«3. Για την αποζημίωση που καταβάλλεται
σε δικαστικό επιμελητή, το προσήκον
ψορολογικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται
κατά την είσπραξη του ποσού της
αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και
πριν από την εξόψληση αυτής, κατά
παρέκκλιση
κάθε
σχετικής
άλλης
διάταξης».

Δικαιοσύνης,
Διαψάνειας
και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Φορέα,
δ) έναν Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, που υποδεικνύεται από τον οικείο
Υπουργό ή της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου, που
υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της,
ε) τρεις Δικηγόρους, ένας δε από αυτούς από το
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
2. Με απόψαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαψάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που
εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση
του παρόντος, και η οποία δημοσιεύεται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται για τριετή
θητεία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι
αναπληρωτές τους.
Ο ορισμός μέλους μπορεί να ανακαλείται
οποτεδήποτε. Με όμοια απόψαοη μπορεί να
μεταβιβάζονται στον Αντιπρόεδρο αρμοδιότητες του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αι αποψάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνονται κατ·απόλυτον πλειοψηψίαν του όλου
αριθμού των μελών αυτού.
4. Καθήκοντα
γραμματέως
του
Διοικητικού
Συμβουλίου, εκτελεί, κατόπιν αποψάσεως αυτού,
υπάλληλος του Ταμείου και εν ελλείψει τούτου
υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όστις
επιμελείται της τηρήσεως των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
μετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήψου, ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Οικονομικού.»
«Αρθρο 15
Μη
έκδοση
γραμματίου
προείσπραξης
επί
καταβολής αποζημιώσεως
1. Για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε
δικηγόρο υπηρεσίας εκδίδεται ειδικό γραμμάτιο
προκαταβολής, σύμψωνα με την περ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013,
Α’ 208).
Η εκκαθάριση και καταβολή της αποζημίωσης
πραγματοποιούνται ως εξής:
Τμήμα της αποζημίωσης καταβάλλεται στον
δικαιούχο δικηγόρο, προ της οριστικής εκκαθάρισης,
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, το οποίο
εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών αΦότου
υποβληθούν στο ΤΑΧ-ΔΙΚ: α) η πράξη διορισμού του
δικηγόρου, β) το ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής

του προηγούμενου εδαψίου και γ) η βεβαίωση της
αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την
εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου. Τα
ανωτέρω μπορούν να διαβιβάζονται στο ΤΑΧΔΚ και
με ηλεκτρονικά μέσα.
Το υπόλοιπο της αποζημίωσης καταβάλλεται στον
δικηγόρο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης,
που πραγματοποιείται σύμΦωνα με τα κατωτέρω:
Κατά
εκκαθάριση
την
της
αποζημίωσης
υπολογίζονται οι εισψορές υπέρ θ-ΕΦΚΑ και σι
κρατήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62
του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και η προκαταβολή
ψόρσυ που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 69
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013,
(Α’ 167)] και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και
αποδίδονται στους οικείους Φορείς τον επόμενο
μήνα εκείνου της καταβολής του υπόλοιπου της
αποζημίωσης. Οι παρακρατούμενες ασψαλιστικές
εισψορές αποδίδονται μέσω των Δικηγορικών
Συλλόγων στον
ΕΦΚΑ. Ομοίως, οι κρατήσεις των
άρθρων 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων
αποδίδονται στους οικείους Φορείς μέσω των
Δικηγορικών Συλλόγων.
Το προσήκον ψορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά
την είσπραξη του ως άνω υπολοίπου της
αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την
πλήρη εξόψληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης σχετικής διάταξης. Η εξόψληση αποτελεί τον
χρόνο πληρωμής του υπόλοιπου (ημίσεος) της
αμοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Ο
δικηγόρος υπηρεσίας υποχρεούται να καταχωρίσει
ηλεκτρονικά το ψορολογικό στοιχείο που εκδίδει για
την ως άνω αποζημίωση στην αντίστοιχη
διαδικτυακή πύλη (ροΓΙ.οΙοπ&&.Γ). Με κοινή
απόψαση
Υπουργών
των
Οικονομικών
και
Δικαιοσύνης
καθορίζονται το ποσοστό
της
αποζημίωσης που καταβάλλεται στον δικαιούχο
δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης, ο ψορέας
που το καταβάλλει, ο τρόπος χρηματοδότησής του
για τον σκοπό αυτόν, καθώς και κάθε τεχνική,
διαδικαστική ή άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή
της παρούσας.
2. Δεν εκδίδεται γραμμάτιο προκαταβολής σε
περίπτωση παροχής νομικής βοήθειας από
δικηγόρους
που
ενεργούν
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων νομικής αρωγής μη κρατικών
ψορέων και δεν λαμβάνουν αμοιβή για την παροχή
των υπηρεσιών τους.)>.
-

Άρθρο 3

Άρθρο 20

Μέσος όρος βαθμών των υτιοψηψίων και
κριτήρια επιλογής διδασκόντων

Βαθμολόγηση υποψηφίων

—

Διόρθωση παροραμάτων Τροποποίηση
-

παρ. 3 άρθρου 20 και παρ. 4 άρθρου 49 ν.
4871/2021

1. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 του
άρθρου 20 του ν. 4871/2021 (Α’ 246)
προστίθεται η ψράση «ή έξι βαθμών, κατά
περίπτωση» και η παρ. 3 διαμορψώνεται
ως εξής
«3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του
υποψηφίου στην ιτροψορική δοκιμασία
γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το
οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης,
βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του
υποψηψίου με έναν βαθμό για ολόκληρη
την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε
(5) βαθμών ή έξι βαθμών, κατά περίπτωση,
αποτελεί τον βαθμό του υποψηψίου στην
προψορική δοκιμασία, δηλαδή στο τρίτο
στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού.».
2. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του
άρθρου 49 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) η
ψράση «οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 27»
αντικαθίσταται από τη ψράση «οι κατά την
παρ. ό του άρθρου 27)> και η παρ. 4
διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Τα κριτήρια για την επιλογή των
διδασκόντων, τα οποία βαθ μολογού νται με
κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10), είναι
τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση με το
αντικείμενο
διδασκαλίας
της
με
συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό
(40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη διδάξει
συνεκτιμώνται για τη
στη
Σχολή,
βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι
κατά την παρ. ό του άρθρου 27

1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών
εξετάσεων για όλα τα στάδια του διαγωνισμού
εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).
2. Η βαθμολόγηση της γραπτής επίδοσης της ξένης
γλώσσας στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού
διενεργείται από τους εξεταστές, τακτικούς ή
αναπληρωματικούς, όπως ορίσθηκαν κατ’ εφαρμογή
της παρ. 6 του άρθρου 18. Η βαθμολόγηση των
γραπτών
δοκιμίων
του
δεύτερου
σταδίου
διενεργείται από δύο (2) βαθμολογητές, μέλη της
επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι ενδείξεις
των ατομικών στοιχείων των διαγωνιζομένων στα
γραπτά δοκίμια και η βαθμολογία του πρώτου
εξεταστή καλύπτονται με αδιαψανές χαρτί, το οποίο
αψαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά
από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις
θεματικές ενότητες. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε
σημειώσεις επάνω στο γραπτό. Ο μέσος όρος των
βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών αποτελεί τον
βαθμό του υποψηφίου στο γραπτό δοκίμιο, όταν δεν
συντρέχει περίπτωση αναβαθμολόγησης, βάσει της
παρ. 2 του άρθρου 19. Αν συντρέχει περίπτωση
αναβαθμολόγησης, ο βαθμός του γραπτού δοκιμίου
είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών (3)
βαθμολογητών. Ως επιτυχόντες στο δεύτερο στάδιο
του εισαγωγικού διαγωνισμού θεωρούνται όσοι
υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις
γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και σε
καμία κάτω από έξι (6). Ο τελικός βαθμός κάθε
υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο προκύπτει από τον
συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις
τέσσερις (4) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού,
οι οποίες έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, ένα
(1), για όλες τις κατευθύνσεις.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην
προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της
επιτροπής, το οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης,
βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου
με έναν βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο
μέσος όρος των πέντε (5) βαθμών αποτελεί τον
βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία,
δηλαδή στο τρίτο στάδιο του εισαγωγικού
διαγωνισμού.

αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς
αυτόν, β) η συγγραψή βιβλίων ή μελετών
σχετικών
αντικείμενο
με
Το
της
διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας
τριάντα τοις εκατό (30%), γ) η συμμετοχή σε
συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητές
σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας
με συντελεστή βαρύτητας είκοσιτοις εκατό
(20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το
αντικείμενο
της
διδασκαλίας
με
συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό
(10%).)).

4. 0 τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηψίου
προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της
γραπτής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου
όρου της προψορικής δοκιμασίας, με συντελεστή
βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
5. 0 τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά
ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα
μεταπτυχιακό
και,
δίπλωμα,
πάντως,
όχι
περισσότερα από δύο (2), Νομικής Σχολής της
ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο
της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα (3/10) της
μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Νομικής
Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση
κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται
η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη
της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού
αποψαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος. Η συνάψεια ή μη της κατεύθυνσης,
στην οποία ο υποψήψιος επιλέγει να λάβει μέρος,
δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της επιτροπής.
6. Στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων
περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήψιοι οι οποίοι
έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον οκτώ
(8), μετά δε από τον υπολογισμό των προσαυξήσεων
της παρ. 5 κατατάσσονται κατά βαθμολογική σειρά
στους πίνακες αυτούς. Για τις κατευθύνσεις
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών,
για τις οποίες διενεργείται κοινός διαγωνισμός,
καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας οριστικών
αποτελεσμάτων. Ακολούθως, οι πίνακες αυτοί
επικυρώνονται από την επιτροπή διαγωνισμού,
αποστέλλονται
στο
Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και δημοσιεύονται στην
Εψημερίδατης Κυβερνήσεως.
Άρθρο 49
Εκπαιδευτικό προσωπικό
1. Η κατάρτιση και η επιμόρψωση παρέχονται από:
α) Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό
τουλάχιστον: αα) Εισηγητή του Συμβουλίου της
Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον

επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, αβ) Προέδρου
Πρωτοδικών
των
πολιτικών
και
ποινικών
δικαστηρίων
και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, ή Πρωτοδίκη, ο οποίος έχει
συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής
στον βαθμό, αγ) Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών,
ο οποίος έχει
συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής
στον βαθμό και αδ) Ειρηνοδίκη Α’ Τάξης, ο οποίος
έχει συμπληρώσει τουλάχιστον Είκοσι (20) έτη
παραμονής στην υπηρεσία,
β) μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των
νομικών σχολών από τη βαθμίδα του Επίκουρου
καθηγητή και άνω,
γ) μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου
κύρους
επιστημονικών
ενώσεων,
δη μόσιους
λειτουργούς,
δικηγόρους
δεκαπενταετή
με
τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλους
ειδικούς επιστήμονες,
δ) επίτιμους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
ε) ομότιμους καθηγητές των Νομικών Σχολών,
στ) ειρηνοδίκες που αποχώρησαν από την ενεργό
υπηρεσία, έχοντας συμπληρώσειτουλάχιστον Είκοσι
(20) έτη υπηρεσίας,
ζ) ειδικούς στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για
τη
διδασκαλία
Θεμάτων
ε ψαρ μο σμένη ς
πληροψορικής.
2. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης,
αμέσως μετά από την κατάρτιση του Προγράμματος
σπουδών, σύμψωνα με την Παρ. Ι του άρθρου 25,
καθορίζει τις κατηγορίες των διδασκόντων που
Πρόκειται
να
διδάξουν
καθένα
τα
από
προβλεπόμενα στο πρόγραμμα μαθήματα, οι οποίες
όμως δεν συμπλέκονται μεταξύ τους, αλλά
καθορίζονται σι διδάσκοντες σε κάθε μάθημα από
μια και μόνο κατηγορία, καθώς και τον αριθμό τους.
Η απόψαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Σχολής και στη Διαύγεια.
3. Οι ενδιαφερόμενοι, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την αποστολή στις δικαστικές υπηρεσίες
πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
αποστέλλουν
ηλεκτρονικά
σχετική
αίτηση
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο
οποίο αναγράφονται τα τυπικά προσόντα και η
εμπειρία τους στο συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα
αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν στη Σχολή.
Μετά από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, οι
Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε

κατεύθυνσης εισηγούνται αιτιολογημένα για κάθε
υποψήψιο διδάσκοντα στο οικείο Συμβούλιο
Σπουδών, το οποίο συγκαλείται από τον Γενικό
Διευθυντή το αργότερο μέχρι την 20ή Νοεμβρίου
κάθε έτους, Προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας
διδασκόντων.
4. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα
οποία βαθμολογούνται με κλίμακα από μηδέν (0)
έως δέκα (10), είναι τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση
με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή
βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Εψόσον ο
διδάσκων έχει ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιμώνται
για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι κατά
την παρ. 5 του άρθρου 27 αξιολογήσεις των
σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η συγγραψή βιβλίων
ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της
διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις
εκατό (30%), γ) η συμμετοχή σε συνέδρια και
ημερίδες ως εισηγητές σχετικά με το αντικείμενο της
διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις
εκατό (20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της
διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις
εκατό (10%).
5. Στον πίνακα διδασκόντων κάθε κατεύθυνσης
ορίζονται συγκεκριμένα το μάθημα ή τα μαθήματα
που πρόκειται να διδάξει κάθε διδάσκων, καθώς και
οι ώρες διδασκαλίας. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής εντός του
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η εγγραψή στον πίνακα
διδασκόντων ισχύει για μία τριετία. Ο Γενικός
Διευθυντής εκδίδει πράξη ανάθεσης διδασκαλίας σε
κάθε διδάσκοντα.
6. Το ωριαίο Πρόγραμμα διδασκαλίας καταρτίζεται
με απόψαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία
εκδίδεται μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιμόρψωσης.
7. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρψωσης κάθε
κατεύθυνσης, εψόσον διαπιστώσει ότι διδάσκων δεν
είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του,
εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή να εισαχθεί το
θέμα στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών, προκειμένου ο
διδάσκων αυτός να διαγραψεί από τον πίνακα
διδασκόντων, να ανακληθεί η πράξη ανάθεσης
διδασκαλίας και να αντικατασταθεί από άλλον
διδάσκοντα. Στην περίπτωση αυτή, καλείται ο
διδάσκων να παραστεί στο Συμβούλιο Σπουδών για
να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω
απόψασης ο διδάσκων μπορεί να ασκήσει εγγράψως

ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίησή της σε αυτόν. Επί της ένστασης
αποψαίνεται αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο της
Σχολής.
30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύμισης που

Καταρούμενες διατάξεις

προόλέπουν κατάργηση

Συναρμοδιότητα Υπουργείων

31.

/ υπηρεσιών / φορέων

Σχετική διάταξη
αξιολογού μενης
ρύθμιση ς

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

Άρθρο 2

Υπουργείο Οικονομικών
Ταμείο Χρηματοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων

—

Αντικείμενο συναρ μοδιότητας
‘Εκδοση φορολογικού στοιχείου
για την είσπραξη αποζημίωσης
για την παροχή νομικής
βοήθειας.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύ δον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)

Αθήνα, 17.5.2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ί ΗΡΤΊ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αριθ. 139 /6/2022
/\ίΓ ΣΓΗΡι Τ()Υ Ρ/(’

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενταξη
των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο
Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της Κοινής εθνικής νομοθεσίας
Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» Καταχώριση
αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις»
-

-

Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α.

Ρυθμίζονται Θέματα λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου
Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) (συμμετοχή του προϊσταμένου
κάθε Τμήματος ως εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου).

β.

Επιτρέπεται, για την καταβολή αποζημίωσης στον δικαστικό ετιιμελητή κατ’

εφαρμογή του άρθρου 1 του ‘.3226!2ΟΟ4 (παροχή βοήθειας σε πολίτες χαμηλού
εισοδήματος), η έκδοση του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου κατά την είσπραξη
του ποσού της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν από την εξόφληση αυτής,
κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.
Επέρχονται επιμέρους Τροποποιήσεις στον ν.4871/2021 για την Εθνική Σχολή
γ.
Δικαστικών Λειτουργών (βαθμολόγηση υποψηφίων, αξιολόγηση εκπαιδευο μένωι
κ.λπ.).
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών

φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΙΤΙΑ ΑΙΜΑί3ΟΓ
17.052022 13:13
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