Τροπολογία

—

Προσθήκη

του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
με τίτλο
«Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης»
Άρθρο Ι
Εκπρόσωπος τύπου δικαστηρίων και Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας —Προσθήκη
παρ. 7Α στο άρθρο 15 ν. 4938/2022

Στο άρθρο 15 του ν. 4938/2022 (Α’ 109) προστίθεται παρ. 7Α, ως εξής:
«7Α. Με απόψαση της ολομέλειας των ανώτατων δικαστηρίων, της Γενικής Ειτιτροπείας της
Επικρατείας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, των πρωτοδικείων και εψετείων
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και των διοικητικών ιτρωτοδικείων και εψετείων
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς α) ορίζεται ανά τριετία ένας δικαστικός λειτουργός ως
εκπρόσωπος τύπου του οικείου δικαστηρίου ή της Γενικής Επιτροπείας και β) τίθεται το
πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Ο εκπρόσωπος τύπου επικουρείται στο έργο του από
έναν (1) δικαστικό υπάλληλο, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και
Διεθνών Σχέσεων.>).
Άρθρο 2
Εκπρόσωπος τύπου εισαγγελιών

—

Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 16 ν. 4938/2022

Στο άρθρο 16 του ν. 4938/2022 (Α’ 109) προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής:

«5Α. Με απόΦαση της ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των εισαγγελιών
πρωτοδικών και εψετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς α) ορίζεται ανά τριετία ένας
εισαγγελικός λειτουργός ως εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας και β) τίθεται το πλαίσιο
άσκησης των καθηκόντων του. Ο εκπρόσωπος τύπου επικουρείται στο έργο του από έναν (1)
δικαστικό υπάλληλο, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών
Σχέσεων.>).
Άρθρο 3
Συγκρότηση του δικαστικού σχηματισμού της διαδικασίας σε συμβούλιο

—

Τροποποίηση

παρ. Ι άρθρου 91 ν. 4700/2020
Το πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) τροποποιείται, ώστε
στον προβλεπόμενο δικαστικό σχηματισμό να συμμετέχει αντί του πρώτου κατά σειρά

αρχαιότητας Συμβούλου ο πρώτος κατά σειρά αρχαιότητας Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου,
και η παρ. Ι του άρθρου 91 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Προψανώς απαράδεκτες

ή

προψανώς αβάσιμες, καθώς καιπροψανώς βάσιμες αιτήσεις
δικαστικής Προστασίας μπορεί να απορρίπτονται ή, αντίστοιχα, να γίνονται δεκτές με

ομόφωνη αιτόφαση δικαστικού σχηματισμού που λαμβάνεται σε συμβούλιο, το 011010
συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και απαρτίζεται από τον ίδιο ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του, τον πρώτο κατά σειρά αρχαιότητας Αντιπρόεδρο που υπηρετεί στο
Δικαστήριο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και τον δικαστή που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο
ως εισηγητής της υπόθεσης. Επί υποθέσεων που εκκρεμούν σε Τμήμα, μέλη του
σχηματισμού μπορείνα ορισθούν και Πάρεδροιπου συμμετέχουν με αποφασιστική ψήφο.».
Άρθρο 4
Πίνακας μεταψραστών Υπουργείου Δικαιοσύνης

1. Η ανάθεση της επίσημης μετάφρασης εγγράφων κατόπιν αιτήματος των δικαστικών
υπηρεσιών και της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται από πίνακα,
που καταρτίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον οποίο μπορούν να εγγράφονται οι
μεταφραστές που είναιεγγεγραμμένοιστο μητρώοτου άρθρου 147 του ν. 4781/2021 (Α’ 31).
2. Ο Πίνακας καταρτίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτό να
ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισής του μέχρι την έναρξη του ημερολογιακού έτους, η
ισχύς του πίνακα του προηγούμενου έτους παρατείνεται αυτοδικαίως και για διάστημα που
δεν δύναται να υπερβαίνειτους δύο (2) μήνες από την παρέλευση του ημερολογιακού έτους.
3. Ο πίνακας καταρτίζεται κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρονται οι όροι
υπό τους οποίους παρέχεται το μεταφραστικό έργο, και ορίζονται, ιδίως, η αμοιβή, με
κριτήρια την κατηγορία των προς μετάφραση εγγράφων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
148 του ν. 4781/202 1 καιτο επείγον ή μη της μετάφρασης, καθώς και ο αριθμός των σελίδων
μετάφρασης μέχρι του οποίου ο μεταφραστής, που ορίζεται, δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί
να διενεργήσειτη μετάφραση.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών ορίζονταιτα στοιχεία που
εγγράφονται στον πίνακα, η διαδικασία κατάρτισής του, οι περιπτώσεις διαγραφής
μεταφραστών από τον πίνακα και οι συνέπειές της, οι προϋποθέσεις προσωρινής απαλλαγής
των μεταφραστών από τα καθήκοντά τους, η διαδικασία ανάθεσης κάθε επιμέρους
μετάφρασης, ο τρόπος σύναψης της σχετικής σύμβασης, για την οποία μπορεί να
προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η υπογραφή σχετικού συμβατικού κειμένου, οι όροι
διενέργειας των μεταφράσεων, οι υποχρεώσεις των μεταφραστών, ο τρόπος αποστολής των
προς μετάφραση κειμένων και των μεταφράσεων, η μορφοποίηση των μεταφράσεων, οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να τροποποιηθεί η σχετικώς συναφθείσα σύμβαση, οι
λόγοι κήρυξης ως έκπτωτου του μεταφραστή και οι συνέπειες της έκπτωσης, η διαδικασία
παραλαβής της μετάφρασης, οι διαδικασίες εκκαθάρισης και πληρωμής της σχετικής
δαπάνης, οι παρεκκλίσεις που εισάγονται σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης όσον αφορά
τον τρόπο διενέργειαςτης ανάθεσης, της ανάληψης της σχετικής δαπάνης καιτης παραλαβής
της μετάφρασης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
,

Άρθρο 5
Άμεση εκκαθάριση των ανεκκαθάριστων υποθέσεων και καταβολή των οψειλομένων
αποζημιώσεων σε δικηγόρους από την παροχή νομικής βοήθειας
Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 14 και προσθήκη άρθρου 15Α στον ν. 3226/2004
—
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1. Στην Παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24) προοτίθεται νέα

περ. γ’ ως εξής:

«γ) Οι δικηγόροι που Παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της Παροχής νομικής βοήθειας,
δικαιούνται Πρόσθετης αποζημίωσης για έξοδα που αποδεδειγμένα πραγματοποιήσαν για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης, που τους ανατέθηκε. Προκειμένου να λάβουν την
πρόσθετη αποζημίωση του πρώτου εδαψ[ου οψείλουν να προσκομίσουν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. τα
σχετικά λογιοτικά στοιχεία (παραστατικά) που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της
δαπάνης.».
2. Μετά το άρθρο 15 ν. 3226/2004 προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής:
«Αρθρο 15Α
Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων
Ι. Με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος του
άρθρου 133 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), δύναται να ανατ[θενται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε
υπαλλήλους δικηγορικών συλλόγων ή δικηγόρους, κατ’ εξαίρεση των κεί.μενων διατάξεων,
εντολές για την επεξεργασία των ανεκκαθάριστων υποθέσεων νομικής βοήθειας και την
καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο από
την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας προ της οριστικής εκκαθάρισης, σύμψωνα με το
δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 15. Το ποσό που αναλογεί στην ανά υπόθεση αμοιβή
των υπαλλήλων των δικηγορικών συλλόγων

ή των δικηγόρων, στους οποίους ανατίθενται σι

ως άνω εντολές από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., καταβάλλεται από αυτό στην Ολομέλεια των Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποτελεί τον προϋπολογισμό της προγραμματικής
σύμβασης του πρώτου εδαψ[ου. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση εντολής κατά το πρώτο εδάψιο
σε δικηγόρο που συμμετέχει στους καταλόγους νομικής βοήθειας.

ή δικηγόρους,
μέσω της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 1, διενεργείται με την υπογραψή σχετικής
σύμβασης μεταξύ αυτών καιτου ΤΑ.Χ.Δ1.Κ.. Με την ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου οι
2. Η ανάθεση της εντολής του πρώτου εδαψίου της παρ. Ι στους υπαλλήλους

συμβάσεις των υπαλλήλων

ή

δικηγόρων λήγουν αυτοδικαίως.

3. Η ψηψιοποίηση των στοιχείων των εκκρεμών υποθέσεων γίνεται με δαπάνη και ευθύνη
του ΤΑ.Χ.Δ1.Κ. και με τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στον ν. 4412/2016 (Α’ 147).
4. Οι υπάλληλοι και δικηγόροι της παρ. 1: α) ελέγχουν τη συνδρομή των νομίμων
προϋποθέσεων για την καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον
δικαιούχο δικηγόρο, προ της οριστικής εκκαθάρισης σύμψωνα με το δεύτερο εδάψιο της
Παρ. Ι του άρθρου 15 και β) εψόσον συντρέχουν, εκδίδουν εντολή πληρωμής του
αναλογούντος ποσού. Η πράξη του πρώτου εδαψ[ου παράγει πλήρη απόδειξη ως προς τα
στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτή. Η καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης στους
δικαιούχους νομικής βοήθειας πραγματοποιείται αμελλητί μετά από την έκδοση της εντολής
πληρωμής του πρώτου εδαψίου.
5. Με απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. πραγματοποιείται κάθε
μήνα από υπαλλήλους του τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα
τοις εκατό (10%) των πράξεων της παρ. 4. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πράξεις της παρ.

4, με βάση τις οποίες χορηγήθηκε αποζημίωση, είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, σι σχετικές
πράξεις, κατά περίπτωση, ανακαλούνται ή μεταρρυθμίζονται με απόΦαση των αρμοδίων
υπαλλήλων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., λόγω πλάνης Περί τα Πράγματα και αχρεωστήτως καταβληθέντα
Ποσά αναζητούνται από εκείνον που τα έλαβε βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), εντόκως. Εάν το σφάλμα

ή

οι ελλείψεις οφείλονται σε βαρεία

ή

δόλο του προσώπου που εξέδωσε την πράξη της παρ. 4, το πρόσωπο αυτό
ευθύνεται εις ολόκληρον με τον αχρεωστήτως λαβόντα για την επιστροψή ποσών που
αμέλεια

καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας του σψάλματος

ή της έλλειψης.

6. Με απόΦαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ρυθμίζονται ο τρόπος επιλογής και αμοιβής των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες του
παρόντος, εξειδικεύεται η διαδικασία ανάθεσης και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο ό
Πόροι της Ολο μέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 133 ν. 4194/2013

-

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 133 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) τροποποιείται,
προκειμένου να προοτεθούν ως πόροι της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος και τα ποσά από προγραμματικές συμβάσεις με Φορείς του δημοσίου
τομέα, καθώς και από ειδικές διατάξεις και η παρ. 7 του άρθρου 133 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Πόροιτης Ολομέλειας είναι: α) η ετήσια συνδρομή κάθε δικηγορικού συλλόγου, η οποία
και καθορίζεται με απόΦαση της Ολομέλειας, β) ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο
προγραμματικών συμβάσεων της Ολομέλειας με Φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την
έννοια της περ. α της Παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), γ) κάθε άλλος Πόρος
που προβλέπεται από ειδική διάταξη. Με κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από επταμελή
επιτροπή και εγκρίνεται από την Ολομέλεια με πλειοψηψία των μελών της, ρυθμίζονται
θέματα λειτουργίας αυτής.».
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
Το άρθρο 470 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ] Περί
συζητήσεως στις υποθέσεις των μικροδιαψορών και το άρθρο 471 ΚΠολΔ περί της
δημοσίευσης των αποψάσεων για τις υποθέσεις των μικροδιαψορών καταργούνται.
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Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροπολογία Προσθήκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο
«Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης»
—

Επιστιεύδον Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τηλ. 210 7709 660, Φώτιος Στεψανής, Λεωψ.
Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
οτουι οποίουι αωοοούν οι όασικές διατάΕειι τσε αΕιολονούυενπς ούιυισπς:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η <(Ταυτότητα)) της αξιολοούμενης ρύθμισης

Ι

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού
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Τομέας νομοθέτησης 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 & Μεταιορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρα 1-2: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη μέσω της θέσπισης του θεσμού του
εκπροσώπου τύπου των δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας και
των εισαγγελιών, ώστε ο Τύπος να εκπληρώνει τη συνταγματική και κοινωνική
αποστολή του, έχοντας πρόσβαση στο σύνολο των αναγκαίων πληροψοριών, με
έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο.
Άρθρο 3: Εκλογικεύεται η συγκρότηση του δικαστικού σχηματισμού σε συμβούλιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 4: Προβλέπεται η κατάρτιση πίνακα μεταψραστών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, η οποία διευκολύνει τις δικαστικές υπηρεσίες και τις κεντρικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διεκπεραίωση των αναγκών
μετάψρασης των εγγράψων, συ μβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο στην επιτάχυνση της
απονομής της δικαιοσύνης.
Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ταμείου Χρηματοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας ανατίθενται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε
υπαλλήλους δικηγορικών συλλόγων ή δικηγόρους η επεξεργασία των μη
εκκαθαρισμένων υποθέσεων νομικής βοήθειας και η έκδοση εντολής πληρωμής για
την καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης που προκαταβάλλεται στον δικαιούχο
δικηγόρο από την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας (προ της οριστικής
εκκαθάρισης), σύμψωνα με το δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 15 του ν.
3226/2θ04 (Α’ 24). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
Τέλος, προβλέπεται ότι οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της
παροχής νομικής βοήθειας, δικαιούνται πρόσθετης αποζημίωσης για έξοδα που
αποδεδειγμένα πραγματοποιήσαν για τη διεκπεραίωση της ανατεθείσας υπόθεσης.
Άρθρο 6: Για λόγους συστηματικής συνοχής της νομοθεσίας προβλέπεται ότι ποσά
που καταβάλλονται στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων από ψορείς του
δημοσίου τομέα στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος αποτελούν νόμιμους πόρους της. Επίσης, νόμιμοι πόροι της Ολομέλειας
θεωρούνται και όσοι προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 7: Καταργούνται το άρθρο 470 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ.
503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ] περί συζητήσεως στις υποθέσεις των μικροδιαψορών και
το άρθρο 471 ΚΠσλΔ περί της δημοσίευσης των αποψάσεων για τις υποθέσεις των
μικροδιαψορών, καθώς προκαλείται σύγχυση και αναοψάλεια με το νέο καθεστώς
που ισχύει με το άρθρο 469 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν.
4842/2021 (Α’ 190).

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρα 1-2: Διότι παρατηρείται δυσπιστία των πολιτών στις δικαστικές αποψάσεις
και εν γένει στη δικαιοδοτική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει τρώση
της εμπιστοσύνης των πολιτών στον θεσμό της δικαιοσύνης.

Άρθρο 3: Διότι στον δικαστικό σχηματισμό σε συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
μετέχουν ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Σύμβουλοι, χωρίς όμως να
προβλέπεται και η συμμετοχή Αντιπροέδρου.
Άρθρο 4: Διότι οι ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μετάψραση των
εγγράψων αρμοδιότητάς του είναι ιδιαιτέρως πιεστικές, τόσο ως προς τον όγκο
αυτών όσο και ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσής τους.
Άρθρο 5: Στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ εκκρεμούν περισσότερες από σαράντα χιλιάδες (40.000)
υποθέσεις από την παροχή νομικής βοήθειας σε άπορους πολίτες από το έτος 2018.
Η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των σχετικών ψακέλων καθώς και η καταβολή
της αποζημίωσης στους δικηγόρους που έχουν παρασταθεί, είναι υποχρέωση της
πολιτείας. Ο ως άνω υπερβολικός όγκος των ψακέλων απαιτεί τη συνδυασμένη
δράση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ολομέλειας των
Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και τη συνδρομή σύγχρονης
τεχνολογίας για την ψηψιοποίηση και κατηγοριοποίηση των εγγράψων των
ψακέλων σε ψηψιακή εψαρμογή που Θα επιτρέψει την άμεση εκκαθάριση και
ενταλματοποίηση.
Άρθρο 6: Διότι στην οικεία παρ. 7 του άρΘρου 133 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) δεν
αναψέρονται ως πόροι της Ολομέλειας τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο
προγραμματικών συμβάσεων από ψορείς του δημοσίου τομέα ούτε τα ποσά που
προέρχονται από πόρους, οι οποίοι προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 7: Διότι η διατήρηση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων προκαλεί ανασψάλεια
δικαίου και σύγχυση ως προς το εψαρμοστέο νομικό καθεστώς.
3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αψορούν στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στους πιστοποιημένους μεταψραστές,
στους υπαλλήλους των δικηγορικών συλλόγων και τους δικηγόρους και εμμέσως
στο σύνολο των πολιτών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4·

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Παρ. 1 άρΘρου 91 ν. 4700/2020 (Α’ 127)
ΆρΘρο 15 ν. 3226/2004 (Α’ 24)
Παρ. 7 άρθρου 133 ν. 4194/2013 (Α’ 208)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

______________________

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Απαιτείται ψήψιση τυπικού νόμου. Το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη
για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
απόψασης ή άλλης κανονιοτικής πράξης με αντικείμενο
που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες
διατάξεις.

Η) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση. Οι στόχοι που
επιδιώκονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
νεας ερμηνευτικης προσεγγισης της υψιοτάμενης
νομοθεσίας.
Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

ίί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση.

Συναψείς πρακτικές

6.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1-2: Ο θεσμός του εκπροσώπου Τύπου των
δικαστηρίων απαντάται και σε άλλες έννο μες τάξεις, όπως
αυτή των Η.Π.Α., όπου εντοπίζεται ο θεσμός του «5υρπ’ιε
ςουΓ’5 5ροΙθ5ρεΓ5οπ» (για την οργάνωση του γραψείου
τυπου του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α. βλ.
Άρθρα

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σεόργανατης

Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς

οργανισμούς:

ή

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7
.

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

:ι

1

Π

Π

8.

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Η

βελτίωση της δημόσιας εικόνας της
δικαιοσύνης και η έγκυρη ενημέρωση του
κοινού για τις δικαστικές αποψάσεις, η
εύρυθμη
λειτουργία
του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης και του σχηματισμού σε
συμβουλιο του Ελεγκτικου Συνεδριου, καθως
και η κατάρτιση πίνακα μεταψραστών και η

1) βραχυπροθεσμοι:

εκκαθάριση των ανεκκαθάριστων από το
ΤΑ.Χ.Δί.Κ. υποθέσεων στο πλαίσιο της νομικής
βοήθειας.
Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών
στον
θεσμό
της
δικαιοσύνης,
η
αποτελεσματική καιπλήρης απόδοσή της και η

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

εμπέδωση της σημασίας της σε κάθε
ευνομούμενη και δημοκρατική πολιτεία.

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π

ιο

ι) Εάν είναι άμεση,

εξη γή οτε:
ίέ) Εάν είναι έμμεση,

εξηγή οτε:
11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__ΠΟΧΙ__1
Εξηγή οτε:

12
·

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιοτάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ
Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
.

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
ΝΑΙ Π
Οχι

Εξηγή οτε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

14.

Στόχος

Άριρο

Εισάγεται ο θεσμός του εκπροσώπου Τύπου (ροΙ5ρθΓ5οπ) για τα
δικαστήρια, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων και τις εισαγγελίες καιτοιτοθετούνται στις θέσεις
αυτές δικαστές και εισαγγελείς με αποψάσεις των οικείων Ολομελειών
τους. Ο εκπρόσωπος τύπου του δικαστηρίου είναι ένας ιδιαίτερα σύνθετος
και απαιτητικός ρόλος. Απαιτεί από τον δικαστή που πρόκειται να τον
αναλάβει αψενός στέρεες νομικές γνώσεις και αψετέρου επικοινωνιακή
Ι 2
-

ικανότητα, συνεχή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν και γενικότερη Παιδεία.
Η επιτυχής άσκηση των καθηκόντων του, η οΠοία εντάσσεται στο πλαίσιο
μιας γενικότερης εξωστρέψειας της δικαστικής λειτουργίας, μπορεί να
συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας της και στον θετικό
επανατιροσδιορισμό των σχέσεων της με την κοινωνία. Με την
προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση
της υλοποίησης συστάσεων και υιοθέτησης των ευρωπαϊκών βέλτιστων
πρακτικών. Για λόγους που συνδέονται με τη δικαστική ανεξαρτησία, στον

Ιι

ορισμό αυτό προβαίνει η οικεία ολομέλεια, η οποία θέτει επιπλέον και το
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπου τύπου, ανάλογα με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και Τη ψυσιογνωμία κάθε δικαστηρίου. Η
θέσιτιση του εν λόγω Πλαισίου πρόκειται να γίνει Ταυτόχρονα με τον
Πρώτο ορισμό εκπροσώπου. Ωστόσο, το Πλαίσιο αυτό δεν απαιτείται να
ανανεώνεται κάθε τριετία, μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με
απόΦαση της Ολομέλειας, εψόσον είναι αναγκαίο. Τον εκπρόσωπο τύπου
επικουρεί εξειδικευμένος στη δικαστική επικοινωνία δικαστικός
υπάλληλος, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ επικοινωνίας και διεθνών
σχέσεων, ο οποίος διαθέτει τις ειδικότερες γνώσεις, προκειμένου να
συνδράμει τον δικαστικό λειτουργό για να επιτελέσει αποτελεσματικά τον
ρόλο του.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η συγκρότηση του
δικαστικού σχηματισμού που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4700/2020
(Α’
127), προκειμένου να περιληψθεί σε αυτή και ο αρχαιότερος κατά
σειρά Αντιπρόεδρος.

4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταρτίζεται πίνακας μεταψραστών του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης,
να
προκειμένου
αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά οι πιεστικές ανάγκες του Υπουργείου για τη μετάψραση
εγγράψων αρμοδιότητάς του, τόσο ως προς τον όγκο αυτών όσο και ως
προς τον χρόνο διεκπεραίωσής τους.
Στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ εκκρεμούν περισσότερες από σαράντα χιλιάδες (40.000)
υποθέσεις από την παροχή νομικής βοήθειας σε άπορους πολίτες από το
έτος 2018. Η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των σχετικών ψακέλων
καθώς και η καταβολή της αποζημίωσης στους δικηγόρους που έχουν
παρασταθεί, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Ο υπερβολικός όγκος των
ψακέλων απαιτεί τη συνδυασμένη δράση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της χώρας, καθώς και τη συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας
για την ψηψιοποίηση και κατηγοριοποίηση των εγγράψων των ψακέλων
σε ψηψιακή εψαρμογή που θα επιτρέψει την άμεση εκκαθάριση και
ενταλματοποίηση. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του
Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο
πλαίσιο της οποίας ανατίθενται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε υπαλλήλους
δικηγορικών συλλόγων ή δικηγόρους η επεξεργασία των μη
εκκαθαρισμένων υποθέσεων νομικής βοήθειας και η έκδοση εντολής
πληρωμής για την καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης που
προκαταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο από την παροχή υπηρεσιών
νομικής βοήθειας (προ της οριστικής εκκαθάρισης), σύμψωνα με το
δεύτερο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004 (Α’ 24). Η
σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.Δ1.Κ.. Τέλος,
προβλέπεται ότι σι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της
παροχής νομικής βοήθειας, δικαιούνται πρόσθετης αποζημίωσης για

έξοδα που αποδεδειγμένα πραγματοποιήσαν για τη διεκπεραίωση της
ανατεθείσας υπόθεσης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στους νόμιμους πόρους της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας η
ό

καταβολή ποσών στο πλαίσιο Προγραμματικών συμβάσεων από Φορείς
του δημοσίου τομέα, για λόγους συστηματικής συνοχής της νομοθεσίας,
όπως και οι πόροι που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργούνται το άρθρο 470 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας [πδ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ] περί συζητήσεως
στις υποθέσεις των μικροδιαψορών και το άρθρο 471 ΚΠολΔ Περί της
δημοσίευσης των αποψάσεων για τις υποθέσεις των μικροδιαψορών,

7

καθώς προκαλείται σύγχυση και ανασψάλεια με το νέο καθεστώς που
ισχύει με το άρθρο 469 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του
ν. 4842/2021 (Α’ 190). Σημειώνεται ότι τη σχετική κατάργηση είχε
προτείνει και η νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ν. 4842/2021, ωστόσο,
εκ παραδρομής δεν συμπεριελήψθη στο πόρισμά της η σχετική πρόταση.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
ΕΜ Μ ΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαψάνεια θεσμών

Χ

ΑΓοΡΑ,
οΙΚΟΝοΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΙΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Το όψελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συνίσταται στην υποβοήθηση των δικαστικών και εισαγγελικών
αρχών στην εκτέλεση του έργου τους, καθώς και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της
δικαιοσύνης.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
ιτρσετσιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΓΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πρσσλήψεις /
κινητικοτητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτσυργία
διαχείρισης

ΠΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συ μμετσχης
στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Βλ. συνημμένη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

____________
______________

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

_______________
______________
_________________

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

____________
______________

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΝΗΣΙ ΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
τιρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διοχείρισης
κινδύνων

-

-

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

-

-

25.

Παρ. Ι άρθρου 20 (παροχή έννομης προστασίας)
Άρθρα 93 έως 98 (οργάνωση δικαστικής λειτουργίας)

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π

Οδ ηνία
Π

Απόφαση
Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή

συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

1

27

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

ιέ

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.

Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης

π
Π

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

29.

ή

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμήρωση διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύιμισης
Άρθρο

Άρθρο

1

Εκπρόσωπος

Επιτροπείας

παρ.

7Α

στο

τύπου

της

άρθρο

δικαστηρίων

Επικρατείας

15

ν.

και

Γενικής

—Προσθήκη

4938/2022

Στο άρθρο 15 του ν. 4938/2022 (Α’ 109)
προστίθεται παρ. 7Α, ως εξής:
«7Α. Με απόψαση της ολομέλειας των
Γενικής
ανώτατων
δικαστη ρ [ων,
της
Επιτροπείας της Επικρατείας, των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, των πρωτοδικείων
και εψετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Πειραιώς και των διοικητικών πρωτοδικείων
και εψετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Πειραιώς α) ορίζεται ανά τριετία ένας
δικαστικός λειτουργός ως εκπρόσωπος τύπου
του οικείου δικαστηρίου ή της Γενικής
Επιτροπείας και β) τίθεταιτο Πλαίσιο άσκησης

15 ν.

4938/2022

«Αρθρο 15
Ολομέλεια
1.

Η

ολομέλεια

του

δικαστηρίου

αποτελείται από όλους τους δικαστές
και τους δικαστικούς παρέδρους που
υπηρετούν σε αυτό. Στην ολομέλεια
προεδρεύει ο πρόεδρος του τριμελούς
συμβουλίου ή ο δικαστής που
διευθύνειτο δικαστήριο. Ο εισαγγελέας
του δικαστηρίου παρίσταται κατά τις
συνεδριάσεις
ολομέλειας,
της
συμμετέχειστη συζήτηση καιαποχωρεί
πριν από την έναρξη της ψηψοψορίας.
2. Την ολομέλεια συγκαλεί ο πρόεδρος
του τριμελούς συμβουλίου ή ο δικαστής
που διευθύνειτο δικαστήριο.

των καθηκόντων του. Ο εκπρόσωπος τύπου
επικουρείται στο έργο του από έναν (1)
δικαστικό υπάλληλο, κατά προτίμηση του
κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και
Διεθνών Σχέσεων.)>.

Η σύγκληση της ολομέλειας είναι
υποχρεωτική εντός δεκαπέντε (15)
ημερών, όταν:
α. ζητηθεί εγγράψως από το ένα τρίτο
(1/3) των μελών που κατά τον χρόνο της
αίτησης συμμετέχουν σε αυτήν ή, σε
δικαστήριο
περίπτωση
που
στο
υπηρετούν περισσότεροι από εξήντα
(60) δικαστές και δικαστικοί πάρεδροι,
από είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη της,
β. ζητηθεί από τον εισαγγελέα του
δικαστηρίου ή τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας, όταν πρόκειται για
διοικητικά δικαστήρια, και η σύγκλησή
της αψορά ζητήματα γενικότερου
ενδιαψέροντος
και
οργάνωσης
λειτουργίαςτου δικαστηρίου,
γ. ασκηθείπροσψυγή από ένα (1) μέλος
της εναντίον πράξης του προέδρου του
τριμελούς συμβουλίου ή του δικαστή
που διευθύνειτο δικαστήριο,
δ. ζητηθεί με απόψαση του οικείου
δικηγορικού συλλόγου για Θέματα που
άπτονται της άσκησης του δικηγορικού
λειτουργήματος, κατά τη συζήτηση των
οποίων δικαιούται ο πρόεδρος ή
εκπρόσωπος του οικείου δικηγορικού
συλλόγου να παρίσταται και να
συμμετέχει στη συζήτηση και αποχωρεί
πριν από την έναρξη της ψηψοψορίας,
και
ε. ζητηθεί από τον προϊστάμενο της
γραμματείας του δικαστηρίου μετά από
απόψαση
υπηρεσιακής
της
συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου των
μελών της. Η απόΦαση αυτή αψορά
θέματα που άπτονται της λειτουργίας
της γραμματείας του δικαστηρίου, κατά
τη συζήτηση των οποίων, ενώπιον της
ολομέλειας, μπορεί να παρίσταται και ο
προϊστάμενος της γραμματείας, ο
οποίος αποχωρεί πριν από την έναρξη
της ψηψοψορίας.

1)

3. Η διαδικασία της σύγκλησης και της
των
εργασιών
της
τον
ολομέλειας
ρυθμίζεται
από
διεξαγωγής

κανονισμό του δικαστηρίου.
4. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντα Περισσότερα από
τα μισά κατά τον χρόνο της σύγκλησης
μέλη της, όχι όμως λιγότερα από Τρία
(3). Αν ο αριθμός των μελών της
υπερβαίνει
ολομέλειας
τους
διακόσιους (200), αρκεί η Παρουσία
των εκατό (100). Για την εψαρμογή της
περ. δ’ της παρ. ό αρκεί η παρουσία του
ενός τρίτου (1/3) των μελών της
ολομέλειας και, αν υπερβαίνουν τους
εκατόν πενήντα (150), αρκεί η
παρουσία των πενήντα (50). Για τη
δημοσίευση των αποψάσεών της η
Ολομέλειατου Αρείου Πάγου βρίσκεται
σε απαρτία όταν είναι παρόντα δώδεκα
(12) τουλάχιστον μέλη της.
5. Οι αποΦάσεις της ολομέλειας
λαμβάνονται
με
την
απόλυτη
Πλειοψηψία των παρόντων μελών της.
Αν για ένα Θέμα σχηματισθούν
Περισσότερες από δύο (2) γνώμες,
επαναλαμβάνεται
ψηψοψορία
η
γνωμών
των
δύο
(2)
μεταξύ
που
Οι αποψάσεις της
επικράτησαν.
των
υπερισχύουν
ολομέλειας
αποψάσεων των άλλων οργάνων του
δικαστηρίου γιατο ίδιο Θέμα.
ό. Στην αρμοδιότητα της ολομέλειας
υπάγονται:
κατάρτιση,
συμπλήρωση,
η
αντικατάσταση
τροποποίηση,
ή
κατάργηση διατάξεων του κανονισμού
α.

του δικαστηρίου,
β. η λήψη αποψάσεων για θέματα
ενδιαψέροντος,
γενικότερου
οργάνωσης
και λειτουργίας του
δικαστηρίου
της
και
απονομής
δικαιοσύνης,
γ. η κατάρτιση των Θερινών τμημάτων,

δ. η λήψη απόψασης

ή

η γνωμοδότηση
για όσα θέματα έχουν υπαχθεί στην
αρμοδιότητά της από τον κανονισμό ή
από ειδικές διατάξεις.
7. Η ολομέλεια δύναται να συγκληθεί,
Προκειμένου
τα
μέλη
της
να
ανταλλάξουν

απόψεις σε νομικά
ζητήματα. Τα πορίσματα των σχετικών
συζητήσεων
δεν
δεσμεύουν
τα
δικαιοδοτικά όργανα του δικαστηρίου.
8. Οι συνεδριάσεις των δικαστικών
συμβουλίων και των ολομελειών των
δικαστηρίων δεν είναι δημόσιες, εκτός
αν ο νόμος ορίζει διαψορετικά. Η παρ. 4
του άρθρου 4, η παρ. 1 του άρθρου 5
και η παρ. 1 του άρθρου 7
εψαρμόζονται αναλόγως στα δικαστικά
συμβούλια και στις ολομέλειες των
δικαστηρίων. ‘Οταν απαιτείται από τον
νόμο απόψαση ή γνωμοδότηση της
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αυτή
συγκροτείται σύμψωνα με το άρθρο 27.
9. Οι δικονομικές διατάξεις, που
ρυθμίζουν τα σχετικά με τη διάσκεψη
και την κατάρτιση των αποψάσεων των
δικαστηρίων, εψαρμόζονται αναλόγως
και στα δικαστικά συμβούλια και στις
ολομέλειες των δικαστηρίων, όταν
κρίνουν θέματα διοικητικής ψύσης.».
Άρθρο 2

Άρθρο 16 ν. 4938/2022

Εκπρόσωπος τύπου εισαγγελιών

—

Προσθήκη

«Αρθρο 16

παρ. 5Α στο άρθρο 16 ν. 4938/2022

Ολομέλεια εισαγγελίας

Στο άρθρο 16 του ν. 4938/2022 (Α’ 109)

1. Σε κάθε εισαγγελία, στην οποία
υπηρετούν πέντε (5) τουλάχιστον
ε ισαγγελικοί λειτουργοί, συγκροτείται

προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής:
«5Α.

Με

απόψαση

της

ολομέλειας

της

Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των
εισαγγελιών πρωτοδικών και εψετών Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιώς α) ορίζεται ανά

ολομέλεια, που αποτελείται από τους
εισαγγελείς,
αντεισαγγελείς
και
παρέδρους που υπηρετούν σε αυτήν.

τριετία ένας εισαγγελικός λειτουργός ως
εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας και β)
τίθεται το Πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων
του. Ο εκπρόσωπος τύπου επικουρείται σ+ο
έργο του από έναν (1) δικαστικό υπάλληλο,

2. Την ολομέλεια συγκαλεί αυτός που
διευθύνει
την
εισαγγελία
και
προεδρεύει αυτής. Η σύγκληση της
ολομέλειας είναι υποχρεωτική εντός
δεκαπέντε (15) ημερών, όταν ζητηθεί:

Ρσ

κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.».

α) εγγράψως από τα δύο πέμπτα (2/5)
των εισαγγελικών λειτουργών που κατά
τον χρόνο της αίτησης υπηρετούν στην
εισαγγελία,
β) από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή
τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου
διεύθυνσης και εψόσον η σύγκλησή της
γενικότερου
αψορά
ζητήματα
ενδιαψέροντος
λειτουργίας της
δικαστηρίου,

οργάνωσης
εισαγγελίας

και
του

απόψαση
του
οικείου
γ)
με
δικηγορικού συλλόγου για θέματα που
άπτονται της άσκησης του δικηγορικού
λειτουργήματος, κατά τη συζήτηση των
οποίων ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος του
δικηγορικού
συλλόγου
οικείου
δικαιούται να παρίσταται και να
συμμετέχει στη συζήτηση και αποχωρεί
πριν από την έναρξη της ψηψοψορίας,
τον
προϊστάμενο
της
δ)
από
γραμματείας της εισαγγελίας μετά από
απόψαση
της
υπηρεσιακής
συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου των
μελών της. Η απόψαση αυτή αψορά
Θέματα που άπτονται της λειτουργίας
της γραμματείας της εισαγγελίας, κατά
τη συζήτηση των οποίων, ενώπιον της
ολομέλειας, μπορεί να παρίσταται και ο
προϊστάμενος της γραμματείας, ο
οποίος αποχωρεί πριν από την έναρξη
της ψηψοψορίας.
3. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντα περισσότερα από
τα μισά κατά τον χρόνο της σύγκλησης
μέλη της, όχι όμως λιγότερα από τρία
(3). Η Ολομέλεια της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντα τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) μέλη της. Αν η
ολομέλεια αποτελείται από μονό
αριθμό μελών, για τη συμπλήρωση της
νόμιμης απαρτίας το προκύπτον

κλάσμα στρογγυλοποιείται προς την
αμέσως επόμενη μονάδα.
4.

Οι

αποψάσεις
λαμβάνονται
με
πλειοψηψία

των

υπερισχύουν

των

της
την

ολομέλειας
απόλυτη

μελών της και
αποψάσεων των

άλλων οργάνων της εισαγγελίας για το
ίδιο
Αν για ένα Θέμα
Θέμα.
σχηματισθούν περισσότερες από δύο
(2)

γνώμες,

επαναλαμβάνεται

η
ψηψοψορία μεταξύ των δύο (2) γνωμών
που επικράτησαν.
5. Στην αρμοδιότητα της ολομέλειας
υπάγονται:
α.
κατάρτιση,
συμπλήρωση,
η
τροποποίηση,
αντικατάσταση
ή
κατάργηση διατάξεων του κανονισμού
της εισαγγελίας,
β. η λήψη αποψάσεων για Θέματα
γενικότερου
ενδιαψέροντος,
οργάνωσης
και
λειτουργίας
της
εισαγγελίας και απονομής της ποινικής
δικαιοσύνης,
γ. η κατάρτιση των θερινών τμημάτων,
δ. η λήψη απόψασης ή η γνωμοδότηση
για όσα Θέματα έχουν υπαχθεί στην
αρμοδιότητά της από τον κανονισμό ή
από ειδικές διατάξεις.
6. Η ολομέλεια μπορεί να συγκληθεί
για να ανταλλάξουν τα μέλη της
απόψεις σε νομικά ζητήματα.».
Άρθρο 3

Παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4700/2020

Συγκρότηση του δικαστικού σχηματισμού της

«1.

διαδικασίας σε συμβούλιο

προψανώς

—

Τροποποίηση

παρ. Ι άρθρου 91 ν. 4700/2020

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 91
του ν. 4700/2020 (Α’ 127) τροποποιείται, ώστε
στον προβλεπόμενο δικαστικό σχηματισμό να
συμμετέχει αντί του πρώτου κατά σειρά
αρχαιότητας Συμβούλου ο πρώτος κατά σειρά
αρχαιότητας Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου,
και η παρ. Ι του άρθρου 91 διαμορψώνεται ως
εξής:

Προψανώς

απαράδεκτες

αβάσιμες,

ή

καθώς

και
προψανώς βάσιμες αιτήσεις δικαστικής
προστασίας μπορεί να απορρίπτονται
ή, αντίστοιχα, να γίνονται δεκτές με
ομόψωνη
απόψαση
δικαστικού
σχηματισμού που λαμβάνεται σε
συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από
τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και
απαρτίζεται από τον ίδιο ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του, τον πρώτο κατά σειρά
αρχαιότητας Σύμβουλο που υπηρετεί

«1. Προψανώς απαράδεκτες ή προφανώς
αβάσιμες, καθώς και προψανώς βάσιμες
αιτήσεις δικαστικής προστασίας μπορεί να
απορρίπτονται ή, αντίστοιχα, να γίνονται
δεκτές με ομόψωνη απόψαση δικαστικού
σχηματισμού που λαμβάνεται σε συμβούλιο,
το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του
Δικαστηρίου και απαρτίζεται από τον ίδιο ή
τον νόμιμο αναπληρωτή του, τον πρώτο κατά
σειρά αρχαιότητας Αντιπρόεδρο που υπηρετεί

στο
Δικαστήριο
ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του και τον δικαστή που
ορίσθηκε από τον Πρόεδρο ως
Επί
της
υπόθεσης.
εισηγητής
υποθέσεων που εκκρεμούν σε Τμήμα,
μέλη του σχηματισμού μπορεί να
Πάρεδροι
που
ορισθούν
και
συμμετέχουν με αποψασιστική ψήψο.».

στο Δικαστήριο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του
και τον δικαστή που ορίσθηκε από τον
Πρόεδρο ως εισηγητής της υπόθεσης. Επί
υποθέσεων που εκκρεμούν σε Τμήμα, μέλη
του σχηματισμού μπορεί να ορισθούν και
Πάρεδροι που συμμετέχουν με αποψασιστική
ψ ή ψο. ».
Παρ. Ι άρθρου 14 ν. 3226/2004

Παρ. Ι άρθρου 5
Άμεση

εκκαθάριση

των

ανεκκαθάριστων

υποθέσεων και καταβολή των οψειλομένων
αποζημιώσεων

σε

δικηγόρους

από

την

«Αρθρο 14
Αποζημίωση δικηγόρων υπηρεσίας και
άλλων προσώπων

παροχή νομικής βοήθειας
—

Τροποποίηση

Παρ.

Ι άρθρου

14 και

προσθήκη άρθρου 15Α στον ν. 3226/2004

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3226/20θ4
(Α’ 24) προστίθεται νέα περ. γ’ ως εξής:
«γ) Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες στο
πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας,
δικαιούνται πρόσθετης αποζημίωσης για
έξοδα που αποδεδειγμένα πραγματοποιήσαν
για την διεκπεραίωση της υπόθεσης, που τους
ανατέθηκε. Προκειμένου να λάβουν την
πρόσθετη αποζημίωση του πρώτου εδαψίου
οψείλουν να προσκομίσουν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. τα
σχετικά λογ ιστικά στοιχεία (παραστατικά) που
αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της
δαπάνης».

1α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών
και
Δικαιοσύνης,
Οικονομικών
Ανθρωπίνων
και
Διαψάνειας
Δικαιωμάτων ορίζεται η αποζημίωση
των
δικηγόρων
υπηρεσίας,
δικαστικών
συμβολαιογράψων,
επιμελητών και άλλων προσώπων που
παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της
παροχής νομικής βοήθειας, σύμψωνα
με τις προβλεπόμενες νόμιμες αμοιβές.
Με όμοια απόψαση καθορίζεται το
Πλαίσιο και η διαδικασία εκκαθάρισης
και είσπραξης της αποζημίωσης.
β) Ο δικηγόρος υπηρεσίας, που παρέχει
υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής
νομικής βοήθειας σε Ποινικές δίκες
διάρκειας,
δικαιούται
μακράς
πρόσθετης
που
αποζημίωσης
καταβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. Η
διαδικασία
οι
καταβολής,
προϋποθέσεις και το ύψος της
αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή

23

υπουργική απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών
και
Δικαιοσύνης,
Διαψάνειας
και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, η οποία καταλαμβάνει
όλες τις αιτήσεις των δικηγόρων
υπηρεσίας που υποβάλλονται από την
έναρξη
ισχύος
παρούσας
της
διάταξης.».
Άρθρο ό

Παρ. 7 άρθρου 133 ν. 4194/2013

Πόροι της Ολομέλειας των Προέδρων των

«7.

Δι.κηγορικών
Τροποποίηση

Συλλόγων
παρ.

7

Ελλάδας
άρθρου

-

133

ν.

4194/2013

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 133
του ν. 4194/2013 (Ν 208) τροποποιείται,
προκειμένου να προστεθούν ως πόροι της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος και τα
προγραμματικές συμβάσεις με
δημοσίου τομέα, καθώς και
διατάξεις και η παρ. 7 του

ποσά

από

Πόρος της Ολομέλειας είναι η
ετήσια συνδρομή κάθε Δικηγορικού
Συλλόγου, η οποία και καθορίζεται με
απόψαση
Ολομέλειας.
Με
της
κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από
επταμελή επιτροπή και εγκρίνεται από
την Ολομέλεια με πλειοψηψία των
μελών
της,
ρυθμίζονται
θέματα
λειτουργίας αυτής.)>.

Φορείς του
από ειδικές
άρθρου 133

διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Πόροι της Ολομέλειας είναι : α) η ετήσια
συνδρομή κάθε δικηγορικού συλλόγου, η
οποία και καθορίζεται με απόψαση της
Ολομέλειας, β) ποσά που καταβάλλονται στο
προγραμματικών συμβάσεων της
Ολομέλειας με Φορείς του δημοσίου τομέα,
κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. Ι του

πλαίσιο

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Ν 143), γ) κάθε
άλλος πόρος που προβλέπεται από ειδική
διάταξη. Με κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται
από επταμελή επιτροπή και εγκρίνεται από
την Ολομέλεια με πλειοψηψία των μελών της,
ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας αυτής.».
Κατάργηση διατάξεων

30.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύι9μισης που
προόλέπουν κατάργηση
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούμενες διατάξεις
«Αρθρο 470
Η Συζήτηση έως την οριστική απόΦαση
θεωρείται ένα σύνολο.

Οτιδήποτε προταθεί ή αποδειχθεί έως
το τέλος της Συζήτησης θεωρείται ότι
και
αποδειχθεί
έχει
προταθεί
εμπρόθεσμα.».

Το άρθρο 470 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ]
περί συζητήσεως στις υποθέσεις των
μικροδιαψορών και το άρθρο 471 ΚΠολΔ περί
της

δημοσίευσης

των

αποψάσεων

για

τις

υποθέσεις των μικροδιαψορών καταργούνται.

«Αρθρο 471
1.
Οι αποψάσεις δημοσιεύονται
προψορικά σε δημόσια συνεδρίαση,
κατά κανόνα, αμέσως μετάτη Συζήτηση
και ενώ διαρκεί η συνεδρίαση, πριν ο
ειρηνοδίκης ασχοληθεί με την εξέταση
άλλης υπόθεσης.
2. Οι αποψάσεις δεν επιδίδονται αν
βεβαιώνεται από τα Πρακτικά ότι
δημοσιεύθηκαν ενώ ήταν παρόντες οι
διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί
τους, που διεξάγουν τη δίκη, ή οι
δικαστικοί. τους πληρεξούσιοι. ».

Η. ‘Εκθεση εΦαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Άρθρο Ι

/ υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμόδια Υπουργεία

/ Φορείς

Συναρμόδιες υπηρεσίες
των

Ολομέλεια

—

ανώτατων

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Ορισμός

εκπροσώπου

δικαστηρίων, των πρωτοδικείων και

του

εψετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και

ανάθεση καθηκόντων.

Πειραιώς

και

οικείου

τύπου

δικαστηρίου

και

διοικητικών

των

πρωτοδικείων και εψετείων Αθηνών,

Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.
Άρθρο 2

Ολομέλεια της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου και των εισαγγελιών

Ορισμός εκπροσώπου τύπου
της οικείας εισαγγελίας και

πρωτοδικών

ανάθεση καθηκόντων.

και

εψετών

Αθηνών,

Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.

Αρμόδιο

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

ή

Χρονοδιάγραμμα

επισπεύδον
Υπουργείο

υπηρεσία

21

ή

Αντικείμενο

(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)

Παρ. 4 άρθρου 4

Κοινή

Υπουργός

υπουργική

Δικαιοσύνης
και Υπουργός

απόψαση

Οικονομικών

Ορισμός στοιχείων
που εγγράψονται
στον
πίνακα
μεταψραοτών, της
διαδικασίας
κατάρτισής

του,

των περιπτώσεων
διαγραψής
μεταψραστών από
τον πίνακα και των
συνεπειών της, των
προϋποθέσεων
προσωρινή ς
απαλλαγής
των
μεταψραοτών από
τα
καθήκοντά
τους,
διαδικασίας
ανάθεσης

της
κάθε

επιμέρους
μετάψρασης, του
τρόπου σύναψης
της
σχετικής
σύμβασης, για την
οποία μπορεί να
προβλέπεται
ότι
δεν απαιτείται η
υπογραψή
σχετικού
συμβατικού
κειμένου,
όρων

των
διενέργειας

των μεταψράσεων,
των υποχρεώσεων
των μεταψραοτών,
του

τρόπου
αποστολής
των

προς μετάψραση
κειμένων και των
μεταψράσεων, της
μορψοιτοίησης των
μεταψράσεων, των
περιπτώσεων κατά
τις οποίες μπορεί
να τροποποιηθεί η

σχετικώς
συ ναψθε ίσα
των
σύμβαση,
κήρυξης
ως
λόγω
έκ7ττωτου
του
μεταψραστή
και
των συνεπειών της
έκπτωσης,
της
διαδικασίας
της
παραλαβής
μετάψρασης,

των

διαδικασιών

εκκαθάρισης

και

πληρωμής
της
σχετικής δαπάνης,
των παρεκκλίσεων
που εισάγονται σε
περιπτώσεις
επε ίγου σας
ανάγκης
όσον
αψορά στον τρόπο
διενέργειας
της
ανάθεσης,
της
ανάληψης
της
σχετικής δαπάνης
και της παραλαβής
της μετάψρασης,
και κάθε άλλης
αναγκαίας
λεπτομέρειας για
την εψαρμογή της
παρούσας.
Παρ. 2 άρθρου 5

Υπουργική

Υπουργός

Ρύθμιση

τρόπου

(Παρ. ό

απόψαση

Δικαιοσύνης

επιλογής

εσωτερικού

(εισήγηση Δ.Σ.

και
των

άρθρου 15Α)

τΑ.Χ.Δι.κ.)

αμοιβής
προσώπων,
εξειδίκευση
διαδικασίας
ανάθεσης

και

καθορισμός

κάθε

άλλης

αναγκαίας

λεπτομέρειας.
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Α.

Με την υπόιιη τροπολογία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ι.
Ορίζεται ανά τριετία, με απόφαση της ολομέλειας των μνημονευόμενων
δικαστηρίων και εισαγγελιών, ένας δικαστικός λειτουργός και ένας
εισαγγελικός λειτουργός ως εκπρόσωπος τύπου του οικείου δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας αντίστοιχα και τίθεται το πλαίσ[ο άσκησης των καθηκόντων τους.
2.
Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την κατάρτιση πίνακα μεταφραστών
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό την ανάθεση της επίσημης μετάφρασης
εγγράφων των δικαστικών υπηρεσιών και της κεντρικής υπηρεσίας του
Υπουργείου. Συγκεκριμένα:
α. Προβλέπεται η κατάρτιση σε ετήσια βάση πίνακα μεταφραστών,
κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία
αναφέρονται οι όροι παροχής του μεταφραστικού έργου και ιδίως τα κριτήρια
καθορισμού της αμοιβής του μεταφραστή.
Στον εν λόγω πίνακα δύνανται να εγγράφονται και μεταφραστές που
είναι εγγεγραμ μένοι στο «Μητρώο Πιστοποιη μένων Μεταφραστών>) του
Υπουργείου Εξωτερικών (άρΘρο 147 του ν.4781/2021).
β. Με κ.υ.α. καθορίζονται ειδικότερα Θέματα σχετικά με τη διαδικασία
ανάθεσης κάθε επιμέρους μετάφρασης, τον τρόπο σύναψης της σχετικής
σύμβασης, τις διαδικασίες εκκαθάρισης και πληρωμής της σχετικής δαπάνης,
τις παρεκκλίσεις που εισάγονται σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης κ.λπ.

3.α. Δικαιούνται πρόσθετης αποζημίωσης οι δικηγόροι που παρέχουν
υπηρεσίες στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας (ν.3226/2004), για έξοδα
που αποδεδειγμένα πραγματοποίησαν για τη διεκπεραίωση της ανατεθείσας
υπόθεσης, προσκομίζοντας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. τα σχετικά παραστατικά που
αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της δαπάνης.
β. Επιτρέπεται να ανατίΘενται, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων,
από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) σε
υπαλλήλους Δικηγορικών Συλλόγων και δικηγόρους, εντολές για την
επεξεργασία ανεκκαΘάριστων υποθέσεων νομικής βοήΘειας και την καταβολή
Ι

του τιμήματος αποζημίωσης στους δικαιούχους δικηγόρους προ της οριστικής
εκκαθάρισης (άρθρο 15 του ν.3226/2004), μέσω προγραμματικής σύμβασης.
Το ποσό που αναλογεί στην ανά φάκελο αμοιβή των ανωτέρω
υπαλλήλων και δικηγόρων καταβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην Ολομέλεια
των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποτελεί τον
προϋπολογισμό της προαναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης.
Με δαπάνη και ευθύνη του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. γίνεται η ψηφιοποίηση των
στοιχείων των εκκρεμών υποθέσεων, με τη διαδικασία ανάθεσης έργου
(ι.4412/2Ο16).
Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως, στο
Πλαίσιο διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων.
Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος επιλογής και αμοιβής
των προσώπων που Παρέχουν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες κ.λπ.
γ. Επανακαθορίζονται οι Πόροι της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (άρθρο 133 του ν.4194/2013), σύμφωνα με
τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.
Από τις προτεινόμενες
Β.
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ετήσια δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους: α) κατάρτισης
πίνακα μ εταφραστών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (έκδοση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.λπ.),
β. σύναψης από τις δικαστικές υπηρεσίες και την Κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμβασης ανάθεσης μετάφρασης και την ως εκ
τούτου καταβολή της αμοιβής του μεταφραστή.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και αό
Πραγματικά περιστατικά.
Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
ΙΙ.
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ΓΤαμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών
Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)1, κατά περίπτωση
Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από:
α. την καταβολή της αμοιβής σε υπαλλήλους και δικηγόρους των
Δικηγορικών Συλλόγων, στους οποίους ανατίθεται, μέσω προγραμματικής
σύμβασης, η εντολή για την επεξεργασία ανεκκαθάριστων υποθέσεων νομικής
βοήθειας,
β. την αντιμετώπιση του κόστους της διαδικασίας ψηφιοποίησης των
στοιχείων εκκρεμών υποθέσεων παροχής νομικής βοήθειας,
γ. την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης σε δικηγόρους που Παρέχουν
υπηρεσίες στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας, για έξοδα που
αποδεδειγμένα πραγματοποίησαν για τη διεκπεραίωση της ανατεθείσας
υπόθεσης.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση υπουργικής
απόφασης και από πραγματικά περιστατικά.
1.

2

3ο

2.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από
την αναζήτηση εντόκως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δικηγόρους
που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΓΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
26.07.2022 15:56

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου «Σύσταση
Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ετήσια δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους: α) κατάρτισης πίνακα
μεταφραστών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος κ.λπ.).
β.
σύναψης από τις δικαστικές υπηρεσίες και την κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμβασης ανάθεσης μετάφρασης και την ως εκ τούτου
καταβολή της αμοιβής του μεταφραστή.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από
πραγματικά περιστατικά και Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.
ΙΙ
Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών
Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)1, κατά περίπτωση
Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από:
α
την καταβολή της αμοιβής σε υπαλλήλους και διιιηγόρους των Δικηγορικών
Συλλόγων, στους οποίους ανατίθεται, μέσω προγραμματικής σύμβασης, η εντολή
για την επεξεργασία ανεκκαθάριστων υποθέσεων νομικής βοήθειας,
β.
την αντιμετώπιση του κόστους της διαδικασίας ψηφιοποίησης των
στοιχείων εκκρεμών υποθέσεων παροχής νομικής βοήθειας,
την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης σε δικηγόρους που παρέχουν
γ.
υπηρεσίες στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας, για έξοδα που αποδεδειγμένα
πραγματοποίησαν για τη διεκπεραίωση της ανατεθείσας υπόθεσης.
Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση
υπουργικής απόφασης και από πραγματικά περιστατικά, Θα αντιμετωπίζεται από τις
πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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