ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ΄, 2 Ιουνίου 2022,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΔΡΥΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 1: Έκταση εφαρµογής
Άρθρο 2: Ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 3: Αριθµός και κατανοµή οργανικών θέσεων
Άρθρο 4: Συγκρότηση των δικαστηρίων - Τµήµατα
Άρθρο 5: Αναπλήρωση δικαστών
Άρθρο 6: Αδυναµία συγκρότησης δικαστηρίων
Άρθρο 7: Σύµµετρη κατανοµή πολιτικών υποθέσεων
µεταξύ ειρηνοδικών της περιφέρειας του ίδιου πρωτοδικείου
Άρθρο 8: Γραµµατέας δικαστηρίου
Άρθρο 9: Κωλύµατα παραγόντων της δίκης
Άρθρο 10: Σχέση δικαστικών και αστυνοµικών αρχών
Άρθρο 11: Γραµµατεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
Άρθρο 12: Δικαστικό έτος - Θερινά τµήµατα
Άρθρο 13: Αρχείο δικαστηρίου
KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ
Άρθρα 14: Δικαστικά συµβούλια
Άρθρο 15: Ολοµέλεια
Άρθρο 16: Ολοµέλεια εισαγγελίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ
Άρθρο 17: Διεύθυνση δικαστηρίων
Άρθρο 18: Διεύθυνση εισαγγελιών
Άρθρο 19: Κανονισµοί εσωτερικής υπηρεσίας

Άρθρο 20: Κλήρωση των συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 21: Κλήρωση των συνθέσεων σε υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων
Άρθρο 22: Δικαστικό κατάστηµα, λειτουργία και συνεδριάσεις των δικαστηρίων
Άρθρο 23: Εποπτεία
Άρθρο 24: Γραφείο νοµολογίας, έρευνας και δικαστικής ιστορίας
Άρθρο 25: Υπηρεσιακή σφραγίδα
Άρθρο 26: Αλληλογραφία - Αντίγραφα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Άρθρο 27: Ολοµέλεια - Τµήµατα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Άρθρο 28: Η εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή
Άρθρο 29: Αρµοδιότητες εισαγγελέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 30: Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων
Άρθρο 31: Εκδίκαση υποθέσεων κατά τα θερινά τµήµατα από τα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 32: Συγκρότηση και λειτουργία
Άρθρο 33: Αρµοδιότητες Γενικού Επιτρόπου
Άρθρο 34: Γραµµατεία Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων
Άρθρο 35: Εκκαθάριση αρχείου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 36: Εκδίκαση υποθέσεων κατά τα θερινά τµήµατα από τα διοικητικά δικαστήρια
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 37: Νοµική φύση της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 38: Διάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 39: Αρµοδιότητες Γενικού Επιτρόπου
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 40: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 41: Διορισµός δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 42: Ανάκληση του διορισµού δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 43: Προσόντα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 44: Κωλύµατα διορισµού δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 45: Άρση κωλυµάτων δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 46: Αναδιορισµός δικαστικών λειτουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 47: Θεµελιώδη καθήκοντα του δικαστικού λειτουργού
Άρθρο 48: Ασυµβίβαστα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 49: Κωλύµατα εντοπιότητας δικαστικών λειτουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 50: Μισθός - Ηµερήσια αποζηµίωση - Οδοιπορικά έξοδα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 51: Ειδικές εγγυήσεις δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 52: Κανονική άδεια δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 53: Άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 54: Αναρρωτική άδεια - Περίθαλψη δικαστικών
λειτουργών
Άρθρο 55: Εκπαιδευτικές άδειες δικαστικών λειτουργών στην αλλοδαπή και την Ηµεδαπή
Άρθρο 56: Συµµετοχή δικαστικών λειτουργών σε προγράµµατα κατάρτισης διεθνών και
ευρωπαϊκών οργανισµών δικαστικής εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 57: Ατοµικοί φάκελοι δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 58: Μητρώο δικαστικών λειτουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 59: Τοποθετήσεις - Προαγωγές δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 60: Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 61: Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 62: Διορισµός δικαστικών λειτουργών σε ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια - Ανάθεση καθηκόντων εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισµούς
Άρθρο 63: Εµφάνιση δικαστικών λειτουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΑΘΜΟΙ,
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Άρθρο 64: Ισοβιότητα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 65: Αρχαιότητα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 66: Βαθµοί ιεραρχίας - Αντιστοιχία - Προβάδισµα ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Άρθρο 67: Θέση δικαστικών λειτουργών σε διαθεσιµότητα
Άρθρο 68: Θέση δικαστικών λειτουργών σε αργία
Άρθρο 69: Θέση δικαστικών λειτουργών εκτός υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 70: Παραίτηση δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 71: Αποχώρηση δικαστικών λειτουργών λόγω
ορίου ηλικίας
Άρθρο 72: Οριστική παύση δικαστικών λειτουργών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 73: Διορισµός - Προαγωγή δόκιµων εισηγητών
του Συµβουλίου της Επικρατείας
Άρθρο 74: Προαγωγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 75: Δικαστικοί λειτουργοί της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 76: Πάρεδροι πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων και προαγωγή τους σε θέση πρωτοδίκη
Άρθρο 77: Προαγωγές λοιπών δικαστών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 78: Προαγωγή διοικητικών δικαστών στο Συµβούλιο της Επικρατείας
Άρθρο 79: Διαδικασία προαγωγής διοικητικών δικαστών στον βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 80: Αρµοδιότητα - Συγκρότηση - Λειτουργία Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης
Άρθρο 81: Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης - Διαφωνία - Προσφυγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 82: Διορισµός δόκιµων εισηγητών Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Άρθρο 83: Προαγωγές δικαστικών λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 84: Διορισµός - Προαγωγές δικαστικών λειτουργών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 85: Συγκρότηση, αρµοδιότητα, λειτουργία Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 86: Αποφάσεις Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Διαφωνία - Προσφυγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ
Άρθρο 87: Διορισµός παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελίας
Άρθρο 88: Προαγωγή παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελίας
Άρθρο 89: Προαγωγές λοιπών δικαστικών λειτουργών
πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης
Άρθρο 90: Διορισµός και προαγωγές ειρηνοδικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 91: Συγκρότηση Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, αρµοδιότητα,
λειτουργία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
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Άρθρο 92: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 93: Συµβούλιο, όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των
δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 94: Περιφέρειες επιθεώρησης των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 95: Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας
Άρθρο 96: Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 97: Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών
λειτουργών τους
Άρθρο 98: Περιφέρειες επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 99: Επιµόρφωση επιθεωρητών
Άρθρο 100: Αρµοδιότητες επιθεωρητών
Άρθρο 101: Εκθέσεις επιθεώρησης
Άρθρο 102: Κριτήρια επιθεώρησης
Άρθρο 103: Αρµοδιότητες Συµβουλίου Επιθεώρησης
Άρθρο 104: Ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων επιθεώρησης
Άρθρο 105: Προσφυγή επιθεωρούµενου
Άρθρο 106: Έκθεση για οριστική παύση
Άρθρο 107: Επιθεώρηση της γραµµατείας των δικαστηρίων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄: ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 108: Γενικές αρχές πειθαρχικής ευθύνης
Άρθρο 109: Πειθαρχικά παραπτώµατα
Άρθρο 110: Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 111: Πειθαρχικές ποινές σε δικαστικούς λειτουργούς
Άρθρο 112: Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης δικαστικών λειτουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄: ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 113: Όργανα άσκησης πειθαρχικής δικαιοδοσίας σε δικαστικούς λειτουργούς
Άρθρο 114: Συγκρότηση και λειτουργία του Ανώτατου
Πειθαρχικού Συµβουλίου
Άρθρο 115: Συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συµβουλίων του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄: ΔΙΩΞΗ
Άρθρο 116: Διαδικασία πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 117: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 118: Έναρξη και λήξη πειθαρχικής διαδικασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 119: Προδικασία πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 120: Ανάκριση σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 121: Προδικασία συζήτησης πειθαρχικού συµβουλίου - Κλήση του διωκοµένου
Άρθρο 122: Κύρια διαδικασία στα πειθαρχικά συµβούλια
Άρθρο 123: Ένδικα µέσα κατά αποφάσεων πειθαρχικών συµβουλίων

Άρθρο 124: Συνέπειες αποφάσεων πειθαρχικών συµβουλίων
Άρθρο 125: Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 126: Άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας διοικητικής
φύσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άρθρο 127: Όργανα και λειτουργία της ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 128: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 129: Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 130: Καταργούµενες διατάξεις
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 131: Συνέπειες προσωρινής παύσης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 53 Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 132: Περιπτώσεις καταγραφής των στοιχείων
της δικηγορικής Εταιρείας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
55 Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 133: Σωρευτική επιβολή ποινών επίπληξης και
προστίµου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 142 Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 134: Οριστική παύση δικηγόρου που ανήκει σε
δικηγορική Εταιρεία - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 145
Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 135: Συντονιστής πειθαρχικών τµηµάτων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 149 Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 136: Παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής
εξέτασης, χρονική προθεσµία περάτωσης αυτής και ανακοίνωση της ποινικής δίωξης στον οικείο δικηγορικό
σύλλογο - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 7 άρθρου 152 Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 137: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης ενώπιον του
πειθαρχικού συµβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
153 Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 138: Διεύρυνση του δικαιώµατος άσκησης έφεσης κατά επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 157 Κώδικα Δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 139: Εκπροσώπηση διαδίκων από δικηγορική εταιρεία - Τροποποίηση άρθρων 96, 143 και 305 ΚΠολΔ
Άρθρο 140: Συνέπειες της παράστασης συνηγόρου εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στο περιεχόµενο των πρακτικών της ποινικής δίκης - Τροποποίηση
άρθρου 140 ΚΠΔ
Άρθρο 141: Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου στις δίκες ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στο περιεχόµενο των αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 30 και άρθρου 190 ΚΔΔ
Άρθρο 142: Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου στις δίκες ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρα-
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τείας και στο περιεχόµενο των αποφάσεών του - Τροποποίηση άρθρων 18 και 40 π.δ. 18/1989
Άρθρο 143: Ευθύνη δικηγορικών Εταιρειών - Εναρµόνιση διατάξεων µε τον Κώδικα Δικηγόρων - Kατάργηση
άρθρου 13 π.δ. 81/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 144: Οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγόρου µε
τους οφειλέτες των εντολέων τους - Τροποποίηση παρ.
4 άρθρου 4 ν. 3758/2009
Άρθρο 145: Αύξηση οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών
Άρθρο 146: Σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας για κτίρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρο 147: Παράταση προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 148: Επαγγελµατική διαιτησία στο ποδόσφαιρο
- Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 47 ν. 2725/1999
Άρθρο 149: Κανονισµός επαγγελµατικής διαιτησίας
ποδοσφαίρου - Tροποποίηση άρθρου 48 ν. 2725/1999
Άρθρο 150: Κωλύµατα εγγραφής µέλους αθλητικού
σωµατείου - Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 3
ν. 2725/1999
Άρθρο 151: Προθεσµία τροποποίησης καταστατικού
αθλητικών σωµατείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών οµοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30
ν. 4726/2020
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 152: Τρόπος υπολογισµού αξίας και πληρωµής
πρώτων υλών
Άρθρο 153: Επείγουσες ρυθµίσεις για την εκτέλεση
συµβάσεων δηµοσίων έργων
Άρθρο 154: Καταβολή πριµ έγκαιρης παράδοσης έργου
Άρθρο 155: Αύξηση κρατικής επιδότησης του Ο.Α.Σ.Α.
λόγω ενεργειακής κρίσης
Άρθρο 156: Ρύθµιση θεµάτων σχεδιασµού και ανάπτυξης λιµένων
Άρθρο 157: Ορισµός Αρχής Σχεδιασµού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιµένων
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 158: Έναρξη ισχύος
TMΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΔΡΥΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ,
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 1
Έκταση εφαρµογής
Οι ρυθµίσεις του τµήµατος αυτού διέπουν:
α. Τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια (Άρειο Πάγο, εφετεία, µικτά ορκωτά, δικαστήρια ανηλίκων, πληµµελειοδικεία, πρωτοδικεία, ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία),

β. τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (εφετεία και πρωτοδικεία) και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των
δικαστηρίων αυτών.
Για το Συµβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ισχύουν µόνο οι διατάξεις του παρόντος που ρητώς αναφέρονται σε αυτά.
Άρθρο 2
Ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση,
περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων
1. Η ίδρυση, η συγχώνευση και η κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, η επέκταση ή
ο περιορισµός της περιφέρειάς τους, η εν όλω ή εν µέρει
µετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεµατικής και η µεταβολή της έδρας τους γίνεται µε προεδρικό διάταγµα ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου ή
του Συµβουλίου της Επικρατείας, αντίστοιχα. Στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας καλούνται εκπρόσωποι από τα
επηρεαζόµενα δικαστήρια, τις οικείες ενώσεις δικαστικών λειτουργών, τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους
και τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δικαστικών υπαλλήλων, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις
τους. Ειδικώς, αν το ως άνω προεδρικό διάταγµα αφορά
πρωτοδικείο ή διοικητικό πρωτοδικείο απαιτείται, επιπλέον, απλή γνώµη της Ολοµέλειας του εφετείου ή του διοικητικού εφετείου της περιφέρειάς του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ορίζεται και το δικαστήριο που εκδικάζει
τις εκκρεµείς υποθέσεις.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 1 δύναται να οριστεί ως µεταβατική έδρα,
έως ότου εκλείψει η αναγκαιότητα ορισµού µεταβατικών
εδρών:
α. ειρηνοδικείου και πταισµατοδικείου, η έδρα άλλου
δήµου ή κοινότητας,
β. πρωτοδικείου και πληµµελειοδικείου, η έδρα ειρηνοδικείου της περιφέρειάς του,
γ. εφετείου, η έδρα πρωτοδικείου της περιφέρειάς
του,
δ. διοικητικού εφετείου ή διοικητικού πρωτοδικείου,
πόλη της περιφέρειάς του στην οποία έχει έδρα διοικητικό πρωτοδικείο ή πολιτικό - ποινικό εφετείο ή πρωτοδικείο.
3. Ως δικαστήριο τηλεµατικής νοείται το δικαστήριο,
το οποίο παρέχει προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία και, γενικότερα, υπηρεσίες δικαιοσύνης µε τη
χρήση τεχνολογιών αποµακρυσµένης σύνδεσης.
4. Για τη διατύπωση της γνώµης της Ολοµέλειας των
ανωτάτων δικαστηρίων της παρ. 1 συνεκτιµώνται ιδίως
συγκεκριµένα στοιχεία που αναφέρονται: α) στον φόρτο
εργασίας των υφιστάµενων ή των προς κατάργηση ή
προς συγχώνευση δικαστηρίων και, ιδίως, στον αριθµό
των εισερχόµενων υποθέσεων, β) στην ύπαρξη της κατάλληλης υποδοµής για τη λειτουργία του υπό ίδρυση
δικαστηρίου ή της µεταβατικής έδρας ή στην ανεπάρκεια
της υποδοµής του υπό συγχώνευση ή υπό κατάργηση δικαστηρίου ή της µεταβατικής έδρας, γ) στην αναλογία
δικαστών - δικαστικών υπαλλήλων, δ) στα δηµογραφικά
και γεωγραφικά δεδοµένα κάθε περιοχής, καθώς και
στην ύπαρξη δηµόσιων ή άλλων υπηρεσιών που υποστη-
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ρίζουν το δικαιοδοτικό έργο, ε) σε οικονοµικά δεδοµένα
της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηµατικότητάς της και στ) στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών
που επιτρέπουν την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων,
τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις και τη διεξαγωγή τηλεσυνεδριάσεων και τηλεακροάσεων που περιορίζουν την
ανάγκη φυσικής παρουσίας των διαδίκων και των δικηγόρων στα δικαστήρια.
5. Με το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην
παρ. 2, ορίζονται οι ηµέρες κατά τις οποίες συνεδριάζουν τα δικαστήρια στη µεταβατική τους έδρα, το τµήµα
της περιφέρειας του οποίου οι υποθέσεις εκδικάζονται
στη µεταβατική έδρα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να µην εκδικαστεί ορισµένη υπόθεση στη µεταβατική έδρα, αυτή εισάγεται
στην κύρια έδρα µε αιτιολογηµένη πράξη, αν η υπόθεση
είναι ποινική, του αρµόδιου εισαγγελέα, και σε κάθε άλλη περίπτωση, του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο.
7. Η υπαγωγή υπόθεσης στη µεταβατική έδρα δεν ασκεί επίδραση στην τοπική αρµοδιότητα του δικαστηρίου.
8. Αν σπουδαίος λόγος επιβάλλει να συνεδριάζει το
ποινικό εφετείο ή το µικτό ορκωτό εφετείο έξω από την
έδρα του, ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο, µε
πρόταση του εισαγγελέα, ορίζει, µε αιτιολογηµένη πράξη του, τον τόπο της συνεδρίασης µέσα στην περιφέρεια
του εφετείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 3
Αριθµός και κατανοµή οργανικών θέσεων
1. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών
λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων ορίζεται µε
νόµο.
2. Η κατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών
λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες γίνεται ανάλογα µε τον αριθµό
των υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους κίνηση, των δικαστικών λειτουργών µε προεδρικό διάταγµα και των δικαστικών υπαλλήλων µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδονται αντιστοίχως κάθε δύο (2) έτη, τον
µήνα Ιούνιο ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων.
α. Το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται ύστερα από γνώµη:
αα. για τους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών ποινικών δικαστηρίων, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που λαµβάνουν υπόψη αντιστοίχως τις αιτιολογηµένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα εφετεία και τις εισαγγελίες
εφετών,
αβ. για τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας που λαµβάνει υπόψη τις αιτιολογηµένες γνώµες των προέδρων εφετών ή των δικαστών που διευθύνουν τα διοικητικά εφετεία.
β. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώµη:
βα. για τους δικαστικούς υπαλλήλους των πολιτικών ποινικών δικαστηρίων, του Προέδρου ή του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου για τους υπαλλήλους του Αρείου Πά-

γου ή της εισαγγελίας του αντιστοίχως, των δικαστών
που διευθύνουν τα εφετεία και πρωτοδικεία για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτά και στα δικαστήρια
της περιφέρειάς τους, ύστερα από προηγούµενη γνώµη
των δικαστών που διευθύνουν τα τελευταία, και των εισαγγελέων εφετών και πρωτοδικών για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις αντίστοιχες εισαγγελίες,
ββ. για τους δικαστικούς υπαλλήλους των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας, του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στα δικαστήρια αυτά, ο οποίος, αν πρόκειται για υπαλλήλους της γραµµατείας των διοικητικών εφετείων και διοικητικών πρωτοδικείων, λαµβάνει υπόψη αιτιολογηµένη γνώµη των δικαστών που διευθύνουν τα δικαστήρια αυτά.
3. Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων ανακατανέµονται ανάλογα µε τις ανάγκες όλων των δικαστηρίων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2.
Άρθρο 4
Συγκρότηση των δικαστηρίων - Τµήµατα
1. Τα πολιτικά - ποινικά δικαστήρια συγκροτούνται ως
εξής:
α. Το ειρηνοδικείο, από ειρηνοδίκη, β. το µονοµελές
πρωτοδικείο ή πληµµελειοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη, γ. το πολυµελές πρωτοδικείο ή τριµελές πληµµελειοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών και δύο
(2) πρωτοδίκες, δ. το µονοµελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό), από πρόεδρο εφετών ή εφέτη, ε. το τριµελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό), από πρόεδρο εφετών ή εφέτη
και δύο (2) εφέτες, στ. το πενταµελές εφετείο (πολιτικό
ή ποινικό), από πρόεδρο εφετών και τέσσερεις (4) εφέτες, ζ. το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων, από έναν
πρόεδρο πρωτοδικών σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται µαζί µε έναν αναπληρωτή, πρόεδρο ή πρωτοδίκη,
σύµφωνα µε το άρθρο 30, η. το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων, από τον δικαστή ανηλίκων της περ. ζ΄ και δύο (2)
νεότερούς του, αν είναι δυνατόν, πρωτοδίκες, θ. το εφετείο ανηλίκων, από έναν (1) εφέτη ή τον αναπληρωτή
του, που ορίζονται σε κάθε εφετείο σύµφωνα µε το άρθρο 30, και από δύο (2) άλλους νεότερούς του, αν είναι
δυνατόν, εφέτες, που ορίζονται εφέτες ανηλίκων από
αυτόν που διευθύνει το δικαστήριο, ι. το µικτό ορκωτό δικαστήριο, από πρόεδρο πρωτοδικών, δύο (2) πρωτοδίκες
και τέσσερις (4) ενόρκους, ια. το µικτό ορκωτό εφετείο,
από πρόεδρο εφετών, δύο (2) εφέτες και τέσσερις (4) ενόρκους. Οι ένορκοι εκλέγονται σύµφωνα µε τα άρθρα
379 έως 400 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ΚΠΔ).
2. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια συγκροτούνται ως
εξής: α. το µονοµελές διοικητικό πρωτοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη, β. το τριµελές διοικητικό
πρωτοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών και δύο (2) πρωτοδίκες, γ. το µονοµελές διοικητικό εφετείο, από πρόεδρο εφετών ή εφέτη, δ. το τριµελές διοικητικό εφετείο,
από πρόεδρο εφετών και δύο (2) εφέτες.
3. Κατά τις συνεδριάσεις των πολυµελών δικαστηρίων
προεδρεύει ο ανώτερος κατά βαθµό ή, αν δεν υπάρχει ή
κωλύεται, ο αρχαιότερος δικαστής. Στις συνεδριάσεις
των πολιτικών δικαστηρίων µπορεί, όπου ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας (ΚΠολΔ), να παρίσταται ο αρµόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει τη γνώµη του
τελευταίος, εκτός αν είναι διάδικος.
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4. Στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο αρµόδιος εισαγγελέας. Στα µονοµελή και τριµελή δικαστήρια ανηλίκων παρίσταται πάντοτε ένας (1) εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών και στο εφετείο ανηλίκων ένας (1) αντεισαγγελέας
εφετών ή ο αναπληρωτής του, που ορίζονται εισαγγελείς ανηλίκων για τρία (3) έτη από εκείνον που διευθύνει
την αντίστοιχη εισαγγελία.
5. Τα δικαστήρια, αν το επιτρέπει ο αριθµός των δικαστών που υπηρετούν σε αυτά, διαιρούνται σε τµήµατα.
Σχετική γνωστοποίηση γίνεται στον χώρο των ανακοινώσεων και στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα, εφόσον υπάρχει.
6. α) Στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών
και Θεσσαλονίκης είναι δυνατή η σύσταση ειδικών τµηµάτων, µε τροποποίηση του οικείου κανονισµού, σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 19, για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των ένδικων βοηθηµάτων και των αντίστοιχων ένδικων µέσων, που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητά τους και έχουν ως αντικείµενο διαφορές µεταξύ ιδιωτών, οι οποίες αφορούν
στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ενέργειας και της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ως άνω τροποποίηση
του κανονισµού γίνεται µετά από πρόταση του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης προς την ολοµέλεια του
οικείου δικαστηρίου, η οποία αποφασίζει επί της πρότασης εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της.
β) Για την εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων η αρµοδιότητα:
βα) των ειδικών τµηµάτων του Πρωτοδικείου και του
Εφετείου Αθηνών καλύπτει τις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Λαµίας,
Ναυπλίου, Πατρών, Καλαµάτας και Εύβοιας και
ββ) των ειδικών τµηµάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης καλύπτει τις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης,
Βορείου Αιγαίου, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Λάρισας.
γ) Στα ειδικά τµήµατα της περ. α) τοποθετούνται, για
τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί, κατά προτίµηση
δικαστές µε εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εµπειρία στη συγκεκριµένη κατηγορία διαφορών, η οποία προκύπτει είτε από σχετικούς µεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους
σπουδών είτε από προγενέστερη συναφή δραστηριότητα.
δ) Στα ειδικά τµήµατα της περ. α), εφόσον είναι κατά
τόπον αρµόδια κατά τον ΚΠολΔ, µπορεί να εισαχθούν
για εκδίκαση και άλλες υποθέσεις, αν, κατά την κρίση
του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης, αυτό απαιτείται
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
7. Στα διοικητικά πρωτοδικεία και τα διοικητικά εφετεία, στα οποία λειτουργούν τρία (3) τουλάχιστον τµήµατα, είναι δυνατή η σύσταση ειδικών τµηµάτων µε βάση
το αντικείµενο και τον αριθµό συγκεκριµένων κατηγοριών διοικητικών διαφορών, καθώς και η κατ’ αποκλειστικότητα ή µη, εισαγωγή σε αυτά των υποθέσεων των εν
λόγω κατηγοριών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ.
α΄ της παρ. 5 του άρθρου 19, µετά από πρόταση του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, προς την ολοµέλεια του οικείου δικαστηρίου, η οποία αποφασίζει επί της πρότασης εντός
δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Τα ως άνω τµήµατα

στελεχώνονται για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί, κατά προτίµηση, από δικαστές µε εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εµπειρία στη συγκεκριµένη κατηγορία διαφορών,
η οποία προκύπτει είτε από σχετικούς µεταπτυχιακούς ή
διδακτορικούς τίτλων σπουδών είτε από προγενέστερη
συναφή δραστηριότητα.
8. Στα Ειρηνοδικεία, στα οποία λειτουργούν τµήµατα,
είναι δυνατή η σύσταση, µε απόφαση του τριµελούς
συµβουλίου διεύθυνσης ή του προϊσταµένου του δικαστηρίου, ειδικού ή ειδικών τµηµάτων εκδίκασης των υποθέσεων του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), τα οποία στελεχώνονται µε δικαστές σε ποσοστό ανάλογο του ποσοστού
των σχετικών υποθέσεων που εκκρεµούν σε κάθε δικαστήριο. Έως το τέλος του δικαστικού έτους, κατά το οποίο εκδίδεται η παραπάνω απόφαση, η ολοµέλεια του
οικείου δικαστηρίου τροποποιεί αναλόγως τον κανονισµό του, σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου
15. Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η τροποποίηση του
κανονισµού, τα ειδικά τµήµατα παύουν να λειτουργούν
από το επόµενο δικαστικό έτος.
Άρθρο 5
Αναπλήρωση δικαστών
1. Αν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται οι δικαστές, αναπληρώνονται, κατά σειρά αρχαιότητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ως εξής:
Α. Στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια:
α. ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, από τους αντιπροέδρους,
β. οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, από αρεοπαγίτη
του τµήµατός τους,
γ. ο πρόεδρος πολυµελούς δικαστηρίου, από άλλο δικαστή της ίδιας σύνθεσης ή του ίδιου δικαστηρίου,
δ. ένας (1) µόνο πρωτοδίκης πολυµελούς πρωτοδικείου ή τριµελούς πληµµελειοδικείου, από πάρεδρο ή ειρηνοδίκη ή πταισµατοδίκη της περιφέρειάς του,
ε. ο ειρηνοδίκης που υπηρετεί στο ειρηνοδικείο ή
πταισµατοδικείο, από άλλον ειρηνοδίκη, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο του πολυµελούς πρωτοδικείου,
στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια
στα οποία ανέκυψε η ανάγκη αναπλήρωσης.
Β. Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:
α. ο πρόεδρος πολυµελούς δικαστηρίου, από άλλο δικαστή του ίδιου δικαστηρίου,
β. ο εφέτης, από άλλον εφέτη του ίδιου δικαστηρίου,
γ. ένας (1) µόνο πρωτοδίκης τριµελούς πρωτοδικείου,
από πάρεδρο του ίδιου δικαστηρίου.
2. Οι αναπληρωτές της παρ. 1 ορίζονται µε πράξη του
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο.
Άρθρο 6
Αδυναµία συγκρότησης δικαστηρίων
1. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συγκρότηση:
α. του ειρηνοδικείου, ο πρόεδρος πρωτοδικών ή ο δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο παραγγέλλει να
µεταβεί για τη σύνθεση ορισµένων δικασίµων άλλος δικαστής της περιφέρειας του πρωτοδικείου,
β. του πρωτοδικείου, του πληµµελειοδικείου, του δικαστηρίου ανηλίκων ή του µικτού ορκωτού δικαστηρίου, ο
πρόεδρος εφετών ή ο δικαστής που διευθύνει το εφε-
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τείο, παραγγέλλει να µεταβούν για τη σύνθεση ορισµένων δικασίµων όσοι πρωτοδίκες χρειάζονται, από αυτούς που υπηρετούν στα πρωτοδικεία της περιφέρειας
του εφετείου,
γ. των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων και των µικτών ορκωτών εφετείων Δωδεκανήσου, Ναυπλίου, Λαµίας, Καλαµάτας, Ευβοίας, Κέρκυρας, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης,
Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ο δικαστής ο οποίος διευθύνει το εφετείο: γα)
των Αθηνών για τα έξι (6) πρώτα, γβ) του Πειραιώς για
τα τέσσερα (4) αµέσως επόµενα, γγ) της Θεσσαλονίκης
για τα τέσσερα (4) αµέσως επόµενα και γδ) των Πατρών
για το τελευταίο, παραγγέλλει να µεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίµων όσοι εφέτες χρειάζονται.
2. Αν η αδυναµία εµφανιστεί στο πρόσωπο του εισαγγελέα του δικαστηρίου, ο εισαγγελικός λειτουργός που
διευθύνει την εισαγγελία εφετών, παραγγέλλει να µεταβεί για την αναπλήρωσή του και για ορισµένη δικάσιµο:
α. αντεισαγγελέας πρωτοδικών, αν πρόκειται για
πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων,
β. εισαγγελέας πρωτοδικών, αν πρόκειται για µικτό ορκωτό δικαστήριο,
γ. εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών, αν πρόκειται για εφετείο, εφετείο ανηλίκων ή µικτό ορκωτό εφετείο.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συγκρότηση διοικητικού δικαστηρίου, η αναπλήρωση γίνεται ως
εξής:
α. οι εφέτες αναπληρώνονται από εφέτες άλλου εφετείου και
β. οι πρωτοδίκες ή πάρεδροι, από πρωτοδίκες ή παρέδρους άλλου πρωτοδικείου της ίδιας εφετειακής περιφέρειας.
Οι αναπληρωτές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ορίζονται για κάθε συνεδρίαση ως εξής:
αα. οι εφέτες, µε πράξη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
ββ. οι πρωτοδίκες ή πάρεδροι, µε πράξη του οικείου
προέδρου εφετών ή του δικαστή που διευθύνει το οικείο
εφετείο. Σε περίπτωση αδυναµίας ορισµού δικαστή περιφέρειας άλλου εφετείου, µε πράξη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η συγκρότηση δικαστηρίου µε αναπλήρωση δικαστών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 1 έως 3, εφαρµόζονται
οι οικείες δικονοµικές διατάξεις, που προβλέπουν την
παραποµπή των υποθέσεων για την εκδίκαση από άλλο ισόβαθµο δικαστήριο.
5. Αν προβλέπεται ότι η δίκη σε πολυµελές δικαστήριο
διαρκεί πολύ χρόνο, δύναται να οριστεί και άλλος δικαστής, ως συµπάρεδρο µέλος του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τη συγκρότηση του δικαστηρίου αυτού. Ο δικαστής αυτός αναπληρώνει µέλος του
δικαστηρίου στην περίπτωση κωλύµατός του κατά τη
διάρκεια της δίκης. Συµµετέχει στη διαδικασία, όχι όµως
και στη διάσκεψη, εκτός αν υπήρξε αναπλήρωση. Αν κωλύεται ο πρόεδρος, προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους
άλλους δικαστές. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως και για τον εισαγγελέα του δικαστηρίου.

Άρθρο 7
Σύµµετρη κατανοµή πολιτικών υποθέσεων µεταξύ
των ειρηνοδικών της περιφέρειας
του ίδιου πρωτοδικείου
1. Ο πρόεδρος πρωτοδικών που διευθύνει το πρωτοδικείο, ρυθµίζει µε πράξη του την υπηρεσία όλων των ειρηνοδικών της περιφέρειάς του και την κατανέµει ανάλογα
µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για να αντιµετωπισθούν επείγοντα θέµατα, ο πρόεδρος πρωτοδικών ορίζει, κατά
περίπτωση, ειρηνοδίκη υπηρεσίας για τα κατά τόπους ειρηνοδικεία.
2. Η πράξη του προέδρου πρωτοδικών αναρτάται στον
πίνακα ανακοινώσεων του πρωτοδικείου, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος της. Για
την πιστοποίηση της ανάρτησης συντάσσεται έκθεση
στην οποία περιέχεται όλη η πράξη. Οι εκθέσεις φυλάσσονται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο.
3. Οι ειρηνοδίκες, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν
αναλάβουν την υπηρεσία που τους ανατίθεται, παραγγέλλονται να µεταβούν στα οικεία ειρηνοδικεία.
4. Τα ειρηνοδικεία, µε έδρα τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, καθώς και
τα ειρηνοδικεία των νήσων, στις οποίες δεν εδρεύει
πρωτοδικείο, εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος.
5. Η υποπερ. ε΄ της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5
και η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, καθώς και κάθε
άλλη ειδική διάταξη για την αναπλήρωση ειρηνοδικών
και τη σχετική παραγγελία, δεν θίγονται.
Άρθρο 8
Γραµµατέας δικαστηρίου
1. Για τη νόµιµη συγκρότηση του δικαστηρίου απαιτείται η παρουσία του γραµµατέα του, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Αν δεν υπάρχει ή για οποιονδήποτε
λόγο απουσιάζει ή κωλύεται ο γραµµατέας, καθώς και ο
νόµιµος αναπληρωτής του, καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11.
2. Στις διασκέψεις του δικαστηρίου δεν µετέχει ο
γραµµατέας, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά ή το
δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του.
Άρθρο 9
Κωλύµατα παραγόντων της δίκης
1. Δικαστικοί λειτουργοί, ένορκοι, δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι δεν επιτρέπεται να συµπράττουν στην
ίδια διαδικαστική πράξη ή ενέργεια, αν είναι σύζυγοι ή
συνδέονται µε σύµφωνο συµβίωσης ή µε συγγένεια αίµατος ή αγχιστείας µέχρι και τον τρίτο βαθµό.
Για τους δικηγόρους η απαγόρευση ισχύει και όταν εκπροσωπούν αντίδικα µέρη.
2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 οφείλουν να δηλώνουν το
κώλυµα στον δικαστή ή τον πρόεδρο του συµβουλίου ή
τον εισαγγελέα που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία αντίστοιχα.
3. Η αποσιώπηση του κωλύµατος και η παρά την ύπαρξή του σύµπραξη συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα, δεν συνε-
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πάγεται όµως ακυρότητα της διαδικαστικής πράξης ή ενέργειας, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά.
Άρθρο 10
Σχέση δικαστικών και αστυνοµικών αρχών
1. Τα όργανα που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνοµικά
καθήκοντα υποχρεούνται:
α) να εκτελούν αµέσως και απροφασίστως τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών και να παρέχουν τη βοήθειά τους σε αυτές,
β) να διευκολύνουν τους δικηγόρους στην άσκηση του
λειτουργήµατός τους.
2. Υποχρέωση συνδροµής σε εξαιρετικές περιπτώσεις
έχουν και τα όργανα των ενόπλων δυνάµεων.
3. Η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων της περ. α΄
της παρ. 1 συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα και τιµωρείται κατά το πειθαρχικό δίκαιο του σώµατος στο οποίο ανήκει
το όργανο.
4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου της υπηρεσίας του αστυνοµικού οργάνου ενεργεί στις περιπτώσεις
της παρ. 3 τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωση του αδικήµατος και ασκεί την πειθαρχική δίωξη.
5. Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν τα συµβούλια του
πληµµελειοδικείου και του εφετείου σε πρώτο και δεύτερο βαθµό αντίστοιχα.
6. Ο εισαγγελέας του συµβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, επιµελείται της εκτέλεσής της.
7. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται ο Κώδικας των δικαστικών υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α΄ 68).
Άρθρο 11
Γραµµατεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
1. Σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία λειτουργεί γραµµατεία. Η γραµµατεία αποτελεί ενιαία οργανική µονάδα
και µπορεί να περιλαµβάνει γενική διεύθυνση, διευθύνσεις, τµήµατα ή γραφεία. Στη γραµµατεία ανήκουν οι δικαστικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων, ειδικοτήτων και
κατηγοριών, σύµφωνα µε τον Κώδικα των δικαστικών υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α΄ 68).
2. Ο δικαστής ή ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου
που διευθύνει το δικαστήριο ή ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία: α) προΐσταται της γραµµατείας, β)
εποπτεύει το έργο της και γ) δίνει τις αναγκαίες οδηγίες
για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της.
3. Ο προϊστάµενος της γραµµατείας, δικαστικός υπάλληλος:
α) διευθύνει τις υπηρεσίες της γραµµατείας,
β) συντονίζει τις εργασίες της,
γ) δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της,
δ) µετέχει στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, του δικαστικού συµβουλίου και της ολοµέλειας του δικαστηρίου, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά,
ε) συντάσσει, µε ευθύνη δική του και του δικαστή που
διευθύνει τη συζήτηση, τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις
πράξεις και τα άλλα έγγραφα που απαιτεί ο νόµος για
την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών,
στ) εκδίδει τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσµατα,
ζ) τηρεί και ενηµερώνει τα βιβλία και το αρχείο στη φυσική ή ηλεκτρονική του µορφή,
η) επιµελείται της φύλαξης των άλλων αντικειµένων
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας,

θ) µεριµνά για την προετοιµασία και την εκτέλεση των
πιστώσεων και των προµηθειών,
ι) παραλαµβάνει στη φυσική ή στην ηλεκτρονική του
µορφή οτιδήποτε πρέπει να παρακατατεθεί στο δικαστήριο,
ια) σηµειώνει τα εισπρακτέα τέλη του εκδιδόµενου απογράφου ή κατατιθέµενου εγγράφου. Αν υπάρχουν αµφιβολίες για τη χορήγηση απογράφου, αντιγράφου, πιστοποιητικού και άλλων εγγράφων, αποφαίνεται ο δικαστής ή ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή ο εισαγγελέας που διευθύνει την
εισαγγελία,
ιβ) συγκαλεί την υπηρεσιακή συνέλευση των δικαστικών υπαλλήλων και
ιγ) εκφράζει γνώµη για τους δικαστικούς υπαλλήλους,
που µετέχουν σε επιτροπές, συλλογικά όργανα της διοίκησης, συµβούλια ή άλλα όργανα που προβλέπονται από
τον νόµο ή τον κανονισµό του δικαστηρίου, σύµφωνα µε
τα κριτήρια που τίθενται από τον κανονισµό υπηρεσίας
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.
4. Αν δεν υπάρχει γραµµατέας ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραµµατείας ορίζεται από τον
δικαστή ή τον πρόεδρο του τριµελούς συµβουλίου που
διευθύνει το δικαστήριο ή τον εισαγγελέα που διευθύνει
την εισαγγελία, σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου
146 του Κώδικα των δικαστικών υπαλλήλων
(ν. 4798/2021, Α΄ 68).
5. Αν δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του γραµµατέα
από υπάλληλο του ίδιου δικαστηρίου ή της ίδιας εισαγγελίας, αναπληρώνεται, ύστερα από παραγγελία του δικαστή ή του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου που
διευθύνει το δικαστήριο ή του εισαγγελέα που διευθύνει
την εισαγγελία, από γραµµατέα:
α. του πρωτοδικείου, για τα ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία της περιφέρειας του πρωτοδικείου,
β. του εφετείου, για τα πρωτοδικεία της περιφέρειάς
του,
γ. του διοικητικού εφετείου, για τα διοικητικά πρωτοδικεία της περιφέρειάς του,
δ. της εισαγγελίας εφετών, για τις εισαγγελίες της
περιφέρειας του εφετείου.
6. Σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων,
η διοίκηση της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, που έχει κηρύξει την απεργία, οφείλει να διαθέτει σε κάθε
γραµµατεία δικαστηρίου και εισαγγελίας τον απολύτως
αναγκαίο αριθµό υπαλλήλων για την αντιµετώπιση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων.
7. Οι έµµισθοι επιµελητές των δικαστηρίων και των εισαγγελιών φροντίζουν για την ευταξία των ακροατηρίων, επιδίδουν τα έγγραφα και εκτελούν τις υπηρεσίες
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, που ανατίθενται σε
αυτούς από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του τριµελούς
συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή τον εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία ή τον γραµµατέα που
διευθύνει τις υπηρεσίες της γραµµατείας.
Άρθρο 12
Δικαστικό έτος - Θερινά τµήµατα
1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεµβρίου και
λήγει στις 15 Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους.
2. Τα θερινά τµήµατα αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεµβρίου.
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3. Κατά την περίοδο των θερινών τµηµάτων συγκροτούνται ένα ή περισσότερα τµήµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Προκειµένου
περί ειρηνοδικείων ή πταισµατοδικείων, τα θερινά τµήµατα συγκροτούνται για όλη την περιφέρεια του οικείου
πρωτοδικείου από τους ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες
που υπηρετούν σε αυτά και οι οποίοι αναπληρώνονται αµοιβαίως. Η κατάρτιση των θερινών τµηµάτων των ειρηνοδικών και πταισµατοδικών γίνεται στα ειρηνοδικεία και
πταισµατοδικεία της περιφέρειας των Πρωτοδικών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά από τις ολοµέλειες των
ειρηνοδικείων και πταισµατοδικείων της έδρας και στα υπόλοιπα από τις ολοµέλειες των οικείων πρωτοδικείων.
Άρθρο 13
Αρχείο δικαστηρίου
1. Στο αρχείο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας φυλάσσονται οι αποφάσεις, τα πρακτικά, τα βιβλία, οι δικογραφίες, τα πειστήρια και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα
σε φυσική ή ηλεκτρονική µορφή.
2. Με προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται η τήρηση και
οργάνωση των αρχείων, η διαδικασία εκποίησης ή καταστροφής των εγγράφων που δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιµότητα ή ιστορική αξία, καθώς και η ανασύσταση των
αρχείων ή των δικογραφιών, πρακτικών ή αποφάσεων
που καταστράφηκαν ή χάθηκαν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζονται
τα απαραίτητα βιβλία ή άλλου είδους στοιχεία που τηρούν τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες, σε φυσική ή ηλεκτρονική µορφή, καθώς και το περιεχόµενό τους. Τα βιβλία που τηρούνται σε φυσική µορφή, πριν από τη χρήση
τους πρέπει να αριθµούνται και να µονογράφονται κατά
φύλλο, να σφραγίζονται και να υπογράφονται από τον
προϊστάµενο της γραµµατείας. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζεται ο τρόπος θεώρησης και ελέγχου των βιβλίων
και στοιχείων που τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, εφόσον δεν περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων.
Με όµοια απόφαση ορίζονται κατά περίπτωση οι στατιστικοί πίνακες που οφείλει να τηρεί κάθε δικαστήριο και
οι υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ
Άρθρο 14
Δικαστικά συµβούλια
1. Τα δικαστικά συµβούλια συγκροτούνται, όπως τα αντίστοιχα δικαστήρια:
α. Του πρωτοδικείου και του πληµµελειοδικείου (περ.
γ΄ παρ. 1 άρθρου 4),
β. του διοικητικού πρωτοδικείου (περ. α΄ και β΄ παρ. 2
άρθρου 4),
γ. του εφετείου (περ. ε΄ παρ. 1 άρθρου 4),
δ. του διοικητικού εφετείου (περ. γ΄ και δ΄ παρ. 2 άρθρου 4),
ε. του Αρείου Πάγου (άρθρο 27).
Η παρ. 1 του άρθρου 485 του ΚΠΔ και η παρ. 2 του άρθρου 565 του ΚΠολΔ δεν θίγονται. Το συµβούλιο του Αρείου Πάγου του άρθρου 529 του ΚΠΔ συγκροτείται από
τον Πρόεδρό του και δύο (2) αρεοπαγίτες.

2. Στα δικαστικά συµβούλια παρίσταται, όπου προβλέπεται από τον νόµο, και ο αρµόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει την πρότασή του και αποχωρεί.
Άρθρο 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 διευθύνει το δικαστήριο. Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της ολοµέλειας, συµµετέχει στη συζήτηση και αποχωρεί πριν από την έναρξη
της ψηφοφορίας.
2. Την ολοµέλεια συγκαλεί ο πρόεδρος του τριµελούς
συµβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο. Η
σύγκληση της ολοµέλειας είναι υποχρεωτική εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, όταν:
α. ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) των µελών
που κατά τον χρόνο της αίτησης συµµετέχουν σε αυτήν
ή, σε περίπτωση που στο δικαστήριο 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 αφορά ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου,
γ. ασκηθεί προσφυγή από ένα (1) µέλος της εναντίον
πράξης του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου ή του
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο,
δ. ζητηθεί µε απόφαση 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 ψηφοφορίας, και
ε. ζητηθεί από τον προϊστάµενο της γραµµατείας του
δικαστηρίου µετά από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών της. Η απόφαση αυτή αφορά 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 ψηφοφορίας.
3. Η διαδικασία της σύγκλησης και της διεξαγωγής
των εργασιών της ολοµέλειας ρυθµίζεται από τον 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 ολοµέλειας υπερβαίνει τους διακόσιους (200), αρκεί η παρουσία των εκατό (100). Για την
εφαρµογή της περ. δ΄ της παρ. 6 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 αποφάσεών της η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δώδεκα (12) τουλάχιστον µέλη της.
5. Οι αποφάσεις της ολοµέλειας λαµβάνονται µε την
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απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Αν για ένα θέµα σχηµατισθούν περισσότερες από δύο (2) γνώµες, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δύο (2)
γνωµών που επικράτησαν. Οι αποφάσεις της ολοµέλειας
υπερισχύουν των αποφάσεων των άλλων οργάνων του
δικαστηρίου για το ίδιο θέµα.
6. Στην αρµοδιότητα της ολοµέλειας υπάγονται:
α. η κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του κανονισµού του δικαστηρίου,
β. η λήψη αποφάσεων για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου
και απονοµής της δικαιοσύνης,
γ. η κατάρτιση των θερινών τµηµάτων,
δ. η λήψη απόφασης 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 διαφορετικά. Η παρ. 4 του άρθρου
4, η παρ. 1 του άρθρου 5 και η παρ. 1 του άρθρου 7 εφαρµόζονται αναλόγως στα δικαστικά συµβούλια και
στις ολοµέλειες των δικαστηρίων. Όταν απαιτείται από
τον νόµο απόφαση ή γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου, αυτή συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο
27.
9. Οι δικονοµικές διατάξεις, που ρυθµίζουν τα σχετικά
µε τη διάσκεψη και την κατάρτιση των αποφάσεων των
δικαστηρίων, εφαρµόζονται αναλόγως και στα δικαστικά
συµβούλια και στις ολοµέλειες των δικαστηρίων, όταν
κρίνουν θέµατα διοικητικής φύσης.
Άρθρο 16
Ολοµέλεια εισαγγελίας
1. Σε κάθε εισαγγελία, στην οποία υπηρετούν πέντε
(5) τουλάχιστον εισαγγελικοί λειτουργοί, συγκροτείται
ολοµέλεια, που αποτελείται από τους εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και παρέδρους που υπηρετούν σε αυτήν.
2. Την ολοµέλεια συγκαλεί αυτός που διευθύνει την εισαγγελία και προεδρεύει αυτής. Η σύγκληση της ολοµέλειας είναι υποχρεωτική εντός δεκαπέντε (15) ηµερών,
όταν ζητηθεί:
α) εγγράφως 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 εφόσον η σύγκλησή της αφορά ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας της εισαγγελίας του δικαστηρίου,
γ) µε απόφαση του οικείου δικηγορικού συλλόγου για
θέµατα που άπτονται της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος, κατά τη συζήτηση των οποίων ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος του οικείου δικηγορικού συλλόγου
δικαιούται να παρίσταται και να συµµετέχει στη συζήτηση και αποχωρεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας,
δ) από τον προϊστάµενο της γραµµατείας της εισαγγελίας µετά από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης, η
οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου

των µελών της. Η απόφαση αυτή αφορά 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 ψηφοφορίας.
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 αποφάσεις της ολοµέλειας λαµβάνονται µε την
απόλυτη πλειοψηφία των µελών της και υπερισχύουν
των αποφάσεων των άλλων οργάνων της εισαγγελίας
για το ίδιο θέµα. Αν για ένα θέµα σχηµατισθούν περισσότερες από δύο (2) γνώµες, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δύο (2) γνωµών που επικράτησαν.
5. Στην αρµοδιότητα της ολοµέλειας υπάγονται:
α. η κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του κανονισµού της εισαγγελίας,
β. η λήψη αποφάσεων για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, οργάνωσης και λειτουργίας της εισαγγελίας
και απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης,
γ. η κατάρτιση των θερινών τµηµάτων,
δ. η λήψη απόφασης 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ
Άρθρο 17
Διεύθυνση δικαστηρίων
1. Τα δικαστήρια διευθύνονται από:
α) τον πρόεδρο του δικαστηρίου και αν οι πρόεδροι είναι περισσότεροι, από τον αρχαιότερο,
β) τον ειρηνοδίκη το ειρηνοδικείο και τον πταισµατοδίκη το πταισµατοδικείο και αν αυτοί είναι περισσότεροι,
από τον αρχαιότερο.
2. Τα πολιτικά και διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία
Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τριµελές
συµβούλιο.
3. Το συµβούλιο αποτελείται:
α) για τα πολιτικά και διοικητικά Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά από έναν (1) πρόεδρο εφετών ως
πρόεδρο και δύο (2) εφέτες ως µέλη,
β) για τα πολιτικά και διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά, από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών ως πρόεδρο και δύο (2) πρωτοδίκες ως µέλη και
γ) για τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από
έναν (1) ειρηνοδίκη Α΄ τάξης ως πρόεδρο και δύο (2) ειρηνοδίκες ως µέλη.
4. Ο πρόεδρος και τα µέλη των συµβουλίων και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από
τις ολοµέλειες των οικείων δικαστηρίων, οι οποίες συ-
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νέρχονται αυτοδικαίως για τον σκοπό αυτόν ανά δύο (2)
έτη την 11η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου του µηνός
Σεπτεµβρίου. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν υπάρχει η
απαρτία που προβλέπεται στα δύο πρώτα εδάφια της
παρ. 4 του άρθρου 15, οι ολοµέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα του επόµενου Σαββάτου και η εκλογή γίνεται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση µέλη.
Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου του συµβουλίου
είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι, σε αριθµό ίσο µε το ένα τέταρτο (1/4) κατά σειρά αρχαιότητας, από τους υπηρετούντες προέδρους στο Πρωτοδικείο Αθηνών και σε
αριθµό ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2) κατά σειρά αρχαιότητας από τους υπηρετούντες προέδρους ή ειρηνοδίκες
Α΄ τάξης στα λοιπά δικαστήρια.
Για τις θέσεις των µελών του συµβουλίου, υποψήφιοι
είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι εφέτες και πρωτοδίκες, που υπηρετούν στα παραπάνω δικαστήρια, και σε αριθµό ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2) των αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
Για τα ειρηνοδικεία, υποψήφιοι για τις θέσεις των µελών του συµβουλίου είναι οι αρχαιότεροι υπηρετούντες
ειρηνοδίκες και σε αριθµό ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2)
των αντίστοιχων οργανικών θέσεων, ανεξαρτήτως τάξης
χωρίς να προσµετρούνται στον αριθµό αυτόν οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου συµβουλίου.
Η υποψηφιότητα ειρηνοδίκη για τη θέση του προέδρου
του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης δεν εµποδίζεται
από την προηγούµενη άσκηση καθηκόντων του ίδιου ειρηνοδίκη ως µέλους του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης.
Οι ως άνω περιορισµοί στον αριθµό των υποψηφίων
δεν ισχύουν αν οι υποψήφιοι που προκύπτουν από αυτούς δεν είναι τουλάχιστον δέκα (10). Στις περιπτώσεις
αυτές, εκλόγιµοι είναι οι δέκα αρχαιότεροι δικαστές.
Δεν περιλαµβάνονται στους εκλόγιµους, οι δικαστές
που κατά τον χρόνο της εκλογής έχουν κριθεί προακτέοι
µε απόφαση του ανώτατου δικαστικού συµβουλίου σε
βαθµό ανώτερο του απαιτούµενου για τη θέση του προέδρου ή του µέλους του συµβουλίου. Κάθε αµφιβολία ή
ζήτηµα σχετικά µε το περιεχόµενο του καταλόγου ή την
εκλογική διαδικασία επιλύεται από την ολοµέλεια πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Η εκλογή διενεργείται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, που αποτελείται από τον νεότερο πρόεδρο και
τους δύο (2) νεότερους από τους υπηρετούντες δικαστές, µε χωριστά ψηφοδέλτια για τον πρόεδρο και τα µέλη, στα οποία αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των εκλόγιµων.
Κάθε µέλος της ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή
του σε έναν µόνο υποψήφιο πρόεδρο και µέχρι δύο (2) από τα µέλη, µε σταυρό προτίµησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνοµα του υποψηφίου.
Πρόεδρος του συµβουλίου εκλέγεται ο υποψήφιος
που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και ο αµέσως επόµενος σε αριθµό ψήφων εκλέγεται αναπληρωτής του.
Τακτικά µέλη του συµβουλίου εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι κατά σειρά ψήφων και οι δύο επόµενοι εκλέγονται αναπληρωτές τους. Αν υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται
κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
5. Η θητεία του συµβουλίου είναι διετής. Αρχίζει την
1η Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει, µετά από την πάροδο δύο (2) ετών, την 30ή Σεπτεµβρίου. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως προέδρου ή τακτικού
µέλους συµβουλίου στον ίδιο βαθµό ιεραρχίας δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επανεκλογή του ί-

διου προσώπου ως προέδρου ή τακτικού µέλους συµβουλίου στον ίδιο βαθµό ιεραρχίας σε περίπτωση που η
πρώτη θητεία του δεν υπερέβη το χρονικό διάστηµα του
ενός (1) έτους. Ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να µετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής,
παραµένει στη θέση του και ασκεί τα καθήκοντά του έως
τη λήξη της θητείας του. Τα τακτικά µέλη του συµβουλίου δεν επιτρέπεται να µετατεθούν, εκτός εάν προαχθούν, οπότε τη θέση τους καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Ο πρόεδρος και τα τακτικά µέλη του συµβουλίου εκπίπτουν από τη θέση τους, εάν τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή
βαρύτερη της επίπληξης. Αν οι ανωτέρω αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους και οι τελευταίοι από
τους επόµενους κατά σειρά ψήφων δικαστές και, σε κάθε περίπτωση, από τους αρχαιότερους δικαστές που υπηρετούν στο οικείο εφετείο, πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύµατα της
παρ. 6. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή µε οποιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία του προέδρου,
των τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών του συµβουλίου, τη θέση τους καταλαµβάνουν οι αµέσως επόµενοι κατά σειρά ψήφων δικαστές. Η θητεία των ανωτέρω
λήγει µαζί µε τη θητεία των λοιπών µελών. Κατ’ εξαίρεση, αν η αποµένουσα θητεία του προέδρου ή τακτικού
µέλους υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, διεξάγεται, για
την κενή ή τις κενές θέσεις, αναπληρωµατική εκλογή,
για την οποία εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία της
παρ. 4.
6. Η θέση του προέδρου και των µελών του συµβουλίου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.
Δεν µπορεί να είναι υποψήφιοι ως πρόεδροι και ως µέλη συµβουλίων, όσοι:
α) έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή,
εκτός από την επίπληξη, ή έχει κινηθεί εναντίον τους η
διαδικασία για να τεθούν εκτός υπηρεσίας ή έχουν τεθεί
εκτός αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 69,
β) εναντίον τους εκκρεµεί ποινική δίωξη για κακούργηµα ή πληµµέληµα που τελέστηκε µε δόλο,
γ) έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό από
αυτόν που κατέχουν.
7. Τα όργανα που διευθύνουν τα δικαστήρια έχουν τις
εξής αρµοδιότητες:
α) Το τριµελές συµβούλιο:
αα) ορίζει τους δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους
που µετέχουν σε επιτροπές, συλλογικά όργανα της διοίκησης, συµβούλια ή άλλα µη δικαιοδοτικά όργανα, που
προβλέπονται από τον νόµο ή τον κανονισµό του δικαστηρίου,
αβ) καταρτίζει τις συνθέσεις των τµηµάτων του δικαστηρίου πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους, εφόσον ο νόµος ή ο κανονισµός του δικαστηρίου δεν ορίζει
διαφορετικά. Στα δικαστήρια, όπου λειτουργούν περισσότερα από δύο (2) τµήµατα, ο δικαστής δεν επιτρέπεται
να υπηρετεί στο ίδιο τµήµα του δικαστηρίου πέραν της εξαετίας. Στην εξαετία αυτή συνυπολογίζεται και ο προγενέστερος της έναρξης ισχύος του παρόντος χρόνος υπηρεσίας στο ίδιο τµήµα,
αγ) παραπέµπει τα σηµαντικά θέµατα στην ολοµέλεια
του δικαστηρίου,
αδ) αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο
δεν υπάγεται ρητά από τον νόµο ή τον κανονισµό στην
αρµοδιότητα του προέδρου του συµβουλίου ή της ολο-
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µέλειας (τεκµήριο αρµοδιότητας),
αε) κατανέµει δικαστικούς υπαλλήλους στα διάφορα
τµήµατα και υπηρεσίες του δικαστηρίου,
αστ) µετακινεί δικαστές από ένα τµήµα σε άλλο κατά
τη διάρκεια του δικαστικού έτους, εφόσον το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες.
Το συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία και πάντοτε µε τριµελή σύνθεση.
β) Ο πρόεδρος του συµβουλίου:
βα) εκπροσωπεί το δικαστήριο και φροντίζει για την
εύρυθµη διεξαγωγή των εργασιών του,
ββ) αποφασίζει για τη σύγκληση της ολοµέλειας του
δικαστηρίου στις περιπτώσεις που προβλέπονται από
τον νόµο ή τον κανονισµό του δικαστηρίου, καθορίζει
την ηµερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της,
βγ) ορίζει τους κατά το άρθρο 5 αναπληρωτές δικαστές,
βδ) προσδιορίζει κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, σε επείγουσες περιπτώσεις, συζητήσεις υποθέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθµού που έχει καθοριστεί από
την ολοµέλεια ή τον κανονισµό του δικαστηρίου και σε
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%)
του αριθµού αυτού,
βε) συγκαλεί το συµβούλιο µε πρόσκληση που επιδίδεται µε απόδειξη στα µέλη του συµβουλίου και εκτελεί τις
αποφάσεις του συµβουλίου και της ολοµέλειας του δικαστηρίου,
βστ) έχει την επιµέλεια της αλληλογραφίας του δικαστηρίου,
βζ) προΐσταται της γραµµατείας του δικαστηρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11,
βη) εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφων,
βθ) βεβαιώνει την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων,
βι) αποφαίνεται για τις αιτήσεις κατά προτίµηση προσδιορισµού συζήτησης υπόθεσης σε σύντοµη δικάσιµο. Οι
κατά προτίµηση προσδιοριζόµενες υποθέσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό που έχει καθοριστεί από την ολοµέλεια ή τον κανονισµό του δικαστηρίου,
βια) ορίζει το ανακριτικό τµήµα, στο οποίο εισάγεται
κάθε υπόθεση για την οποία παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση.
Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών ο πρόεδρος επικουρείται από τα µέλη του συµβουλίου, στα οποία µπορεί να αναθέτει ορισµένες από αυτές.
γ) Ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο, ασκεί όλες
τις αρµοδιότητες του τριµελούς συµβουλίου και του προέδρου του.
8. Σε περίπτωση λήψης από δικαστικό λειτουργό άδειας απουσίας από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο,
συνεχόµενης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον µηνός, η υπηρεσιακή χρέωσή του µετά από τη λήξη της άδειάς του
είναι ανάλογη µε τον χρόνο της πραγµατικής υπηρεσίας
του κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου δικαστικού έτους. Ειδικά, αν η άδεια απουσίας του δικαστικού λειτουργού από την υπηρεσία του οφείλεται σε λόγο υγείας, συνεκτιµάται για την υπηρεσιακή του χρέωση και η
κατάσταση της υγείας του µετά από τη λήξη της άδειάς
του.
9. Οι πράξεις και οι αποφάσεις του τριµελούς συµβουλίου για όλα τα θέµατα των αρµοδιοτήτων του, καθώς
και του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο για τις αντίστοιχες αρµοδιότητες, υπόκεινται σε προσφυγή στην ολοµέλεια του δικαστηρίου, που συγκαλείται σύµφωνα µε

την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 , καθώς και αν ζητηθεί από το µέλος ή τα µέλη της ολοµέλειας, στα οποία
αφορούν οι πράξεις και οι αποφάσεις αυτές, ή από τους
οικείους δικηγορικούς συλλόγους για θέµατα που άπτονται της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος. Οι
πράξεις και αποφάσεις του τριµελούς συµβουλίου κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της υποπερ. αστ΄ της
περ. α΄ της παρ. 7, καθώς και οι αντίστοιχες του δικαστή
που διευθύνει το δικαστήριο, υπόκεινται σε προσφυγή
στην ολοµέλεια του δικαστηρίου, σύµφωνα µε την περ.
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15.
10. Στα δικαστήρια, στα οποία δεν εκλέγονται διοικήσεις και στα οποία υπηρετούν περισσότεροι του ενός
πρόεδροι, δεν µπορεί να ασκεί τη διεύθυνση αυτού ο
πρόεδρος για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύµατα της
παρ. 6. Στα δικαστήρια αυτά, καθώς και στα ειρηνοδικεία
ή πταισµατοδικεία, στα οποία υπηρετούν περισσότεροι
του ενός ειρηνοδίκες ή πταισµατοδίκες οποιασδήποτε
τάξης, δεν µπορεί να ασκεί καθήκοντα διεύθυνσης ο ίδιος δικαστικός λειτουργός για περισσότερα από τέσσερα (4) συνεχόµενα έτη, εφόσον στο ίδιο δικαστήριο υπηρετεί δικαστικός λειτουργός µε πενταετή τουλάχιστον
δικαστική υπηρεσία.
Άρθρο 18
Διεύθυνση εισαγγελιών
1. Την εισαγγελία διευθύνει ο εισαγγελέας, ο οποίος
ασκεί τις αρµοδιότητες της παρ. 7 του άρθρου 17. Αν
στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν περισσότεροι εισαγγελείς, τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος, εφόσον στο
πρόσωπό του δεν συντρέχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 17.
2. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελίες
Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από τις ολοµέλειες των οικείων εισαγγελιών, οι οποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για τον σκοπό αυτόν ανά
δύο (2) έτη την 11η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου
του µηνός Σεπτεµβρίου. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή
δεν υπάρχει απαρτία, οι ολοµέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα του επόµενου Σαββάτου και η εκλογή γίνεται από τα µέλη που είναι παρόντα.
Υποψήφιοι είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι εισαγγελείς σε αριθµό ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2) κατά σειρά
αρχαιότητας από τους υπηρετούντες.
Η εκλογή διενεργείται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, που αποτελείται από τον νεότερο εισαγγελέα και
τους δύο (2) νεότερους από τους υπηρετούντες αντεισαγγελείς.
Τα ονόµατα των εκλόγιµων αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο και κάθε µέλος της ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή του σε έναν µόνο υποψήφιο, µε σταυρό προτίµησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο
δίπλα από το όνοµα του υποψηφίου.
Ως διευθύνων την εισαγγελία εκλέγεται ο υποψήφιος
που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και ο αµέσως επόµενος σε αριθµό ψήφων εκλέγεται αναπληρωτής του. Αν
υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
3. Η θητεία των ανωτέρω είναι διετής. Αρχίζει την 1η
Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει, µετά από
την πάροδο δύο (2) ετών, την 30ή Σεπτεµβρίου. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως διευθύνοντος στον ίδιο
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βαθµό ιεραρχίας, δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στον ίδιο βαθµό
ιεραρχίας αν η πρώτη θητεία του δεν υπερέβη το χρονικό διάστηµα του ενός (1) έτους. Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες, δεν επιτρέπεται να
µετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραµένουν στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους. Οι ανωτέρω
εισαγγελείς εκπίπτουν από τη θέση τους, εάν τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης. Αν αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα καθήκοντα τους,
αναπληρώνονται από τον αναπληρωτή τους και ο τελευταίος από τον επόµενο κατά σειρά ψήφων εισαγγελέα
και, σε κάθε περίπτωση, από τον αρχαιότερο εισαγγελέα
που υπηρετεί στην οικεία εισαγγελία, για τον οποίο δεν
συντρέχουν τα κωλύµατα της παρ. 6 του άρθρου 17. Σε
περίπτωση θανάτου, παραίτησης από το αξίωµα ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία του διευθύνοντος, διενεργείται συµπληρωµατική εκλογή, εντός
µηνός, στην οποία εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία
της παρ. 2 του άρθρου 17. Μέχρι την ανάδειξη νέου διευθύνοντος την εισαγγελία τα καθήκοντά του ασκεί ο αναπληρωτής του. Η θητεία του εκλεγοµένου µε συµπληρωµατική εκλογή διαρκεί έως τον χρόνο λήξης της θητείας του θανόντος, του παραιτούµενου ή του καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξελθόντος από την υπηρεσία.
4. Η θέση του διευθύνοντος την εισαγγελία είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού
Συµβουλίου δικαστικών ενώσεων. Δεν µπορούν να είναι
υποψήφιοι, όσοι έχουν τα κωλύµατα που αναφέρονται
στην παρ. 6 του άρθρου 17.
Άρθρο 19
Κανονισµοί εσωτερικής υπηρεσίας
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, κάθε δικαστήριο ή
εισαγγελία καταρτίζει κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας,
ο οποίος συµπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Ο κανονισµός καταρτίζεται, συµπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται ως εξής:
α. των δικαστηρίων, καθώς και των εισαγγελιών στις οποίες υπηρετούν πέντε (5) τουλάχιστον εισαγγελικοί
λειτουργοί, από τις ολοµέλειες αυτών,
β. των λοιπών εισαγγελιών, από τους εισαγγελικούς
λειτουργούς που υπηρετούν σε αυτές,
γ. των ειρηνοδικείων ή πταισµατοδικείων στα οποία υπηρετεί ένας (1) ειρηνοδίκης ή πταισµατοδίκης, από τον
δικαστή αυτόν.
3. Μέχρις ότου εκδοθεί και τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός, τα θέµατα που αναφέρονται στην παρ. 5 ρυθµίζονται µε πράξη του δικαστή ή του εισαγγελέα που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, αντίστοιχα.
4. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο πρόεδρος του οικείου
συµβουλίου επιθεώρησης έχουν δικαίωµα να ζητήσουν
τη σύνταξη, συµπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση κανονισµού δικαστηρίου ή εισαγγελίας του οικείου
δικαιοδοτικού κλάδου.
5. α) Ο κανονισµός ορίζει ιδίως:
αα) τα τµήµατα των δικαστηρίων και των εισαγγελιών,
τον τρόπο συγκρότησής τους, το χρονικό διάστηµα πα-

ραµονής των δικαστικών λειτουργών σε κάθε τµήµα και
την κατανοµή των υποθέσεων σε αυτά,
αβ) τον αριθµό των δικασίµων και των υποθέσεων ανά
δικάσιµο,
αγ) ζητήµατα που αφορούν στη χρέωση των υποθέσεων ανά δικαστικό λειτουργό από τον πρόεδρο του οικείου τµήµατος και
αδ) οποιοδήποτε ζήτηµα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και στην εύρυθµη διεξαγωγή των εργασιών τους.
β) Οι ρυθµίσεις του κανονισµού ως προς τον τρόπο
χρέωσης των υποθέσεων διασφαλίζουν την ποιοτική και
αποδοτική άσκηση του δικαιοδοτικού έργου, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε δικαστηρίου
και εισαγγελίας και της στελέχωσης αυτών. Στον κανονισµό προβλέπεται κατώτατος και ανώτατος αριθµός υποθέσεων που χρεώνονται ανά δικαστικό ή εισαγγελικό
λειτουργό. O αριθµός αυτός, σε περίπτωση ύπαρξης
πλειόνων τµηµάτων στο δικαστήριο ή την εισαγγελία,
διαφοροποιείται µε βάση τη σοβαρότητα και τη δυσχέρεια των υποθέσεων εκάστου τµήµατος. Ο κανονισµός
διασφαλίζει ότι κατά τη χρέωση των υποθέσεων λαµβάνεται µέριµνα, ώστε αυτή να είναι καταρχήν ίση κατ’ αριθµό, σοβαρότητα και δυσχέρεια ως προς όλους τους υπηρετούντες στο τµήµα δικαστές ή εισαγγελικούς λειτουργούς, και δύναται να προβλέπει κατ’ εξαίρεση µειωµένη χρέωση, όπου ο νόµος το επιβάλλει ή ενόψει της ανάθεσης σε δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό και άλλων καθηκόντων. Προς τον σκοπό της ισοµερούς κατανοµής υποθέσεων, µε τον κανονισµό θεσπίζεται σύστηµα µε το οποίο κατατάσσονται οι υποθέσεις, ανάλογα µε
τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, υποχρεωτικά και
αποκλειστικά από το ένα (1) που αντιστοιχεί στην λιγότερο απαιτητική έως το πέντε (5) που αντιστοιχεί στην
πιο απαιτητική. Αντιστοίχως στον κανονισµό των εισαγγελιών θεσπίζεται σύστηµα µε το οποίο αυτός που διενεργεί τη χρέωση των υποθέσεων σε κάθε εισαγγελέα
τις κατατάσσει κατά τη χρέωση ανάλογα µε τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, υποχρεωτικά και αποκλειστικά από το ένα (1) που αντιστοιχεί στην λιγότερο απαιτητική έως το πέντε (5) που αντιστοιχεί στην πιο απαιτητική. Προκειµένου να εισαχθεί για πρώτη φορά το σύστηµα του προηγουµένου εδαφίου, οι κανονισµοί των δικαστηρίων τροποποιούνται αναλόγως πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους 2023 - 2024.
6. Έναν (1) µήνα πριν από την επικείµενη κατάρτιση,
συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση του κανονισµού ή διατάξεών του ειδοποιούνται εγγράφως: α) η οικεία ένωση δικαστικών λειτουργών, β) ο
γραµµατέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, γ) ο δικηγορικός σύλλογος της έδρας του δικαστηρίου και δ) η
οικεία συνδικαλιστική οργάνωση των δικαστικών υπαλλήλων, για να υποβάλουν, αν επιθυµούν, έγγραφες προτάσεις για θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του κανονισµού. Τις προτάσεις αυτές καλούνται να αναπτύξουν, αµέσως µετά από την έναρξη της συνεδρίασης της ολοµέλειας, ο εκπρόσωπος της ένωσης δικαστικών λειτουργών, ο γραµµατέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας
και οι πρόεδροι του δικηγορικού συλλόγου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι στη συνέχεια αποχωρούν.
7. Οι κανονισµοί και οι τροποποιήσεις τους υποβάλλονται αµέσως στις οικείες ολοµέλειες των ανώτατων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωµα συµπλήρωσης,
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τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σηµεία και ειδικότερα ως προς τον αριθµό των δικασίµων
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιµο. Οι κανονισµοί ισχύουν µόνο µετά την τελική έγκρισή
τους από τις ολοµέλειες των ανώτατων δικαστηρίων και,
αφού διαβιβαστούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 20
Κλήρωση των συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων
1. Σε όσα πρωτοδικεία, εφετεία και στις αντίστοιχες
εισαγγελίες προβλέπεται οργανικός αριθµός δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον δικαστών, οι συνθέσεις των ποινικών
δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση. Στα Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ορίζονται από την ολοµέλεια των δικαστηρίων αυτών δικαστές, που προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια. Στο Εφετείο Αθηνών οι ανωτέρω δικαστές ορίζονται για δύο (2)
έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους για ένα
(1) έτος. Για την κάλυψη των κενών που δηµιουργούνται,
από οποιεσδήποτε υπηρεσιακές µεταβολές, στους δικαστές οι οποίοι προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια, η Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών µπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί και να συµπληρώνει τις ανωτέρω αποφάσεις της. Στα Εφετεία Θεσσαλονίκης και
Πειραιώς, οι δικαστές, οι οποίοι προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια, ορίζονται από την Ολοµέλειά τους για δύο (2) έτη, µε δυνατότητα παράτασης της
θητείας τους για ένα (1) ακόµα έτος. Στους πίνακες που
καταρτίζονται από την ολοµέλεια περιλαµβάνεται ο ανάλογος µε τις ανάγκες του δικαστηρίου αριθµός δικαστών, µεταξύ των οποίων γίνεται η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωµατικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του παρόντος, από το πρώτο τριµελές πληµµελειοδικείο
ή τριµελές ποινικό εφετείο.
2. Η κλήρωση για την κατάρτιση των συνθέσεων των
ποινικών δικαστηρίων στις δικάσιµους κάθε µήνα γίνεται
από το πρώτο τριµελές πληµµελειοδικείο ή τριµελές ποινικό εφετείο στην πρώτη δικάσιµο του δεύτερου δεκαήµερου του προηγούµενου µήνα και, αν αυτή δεν υπάρχει
ή µαταιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται την επόµενη
δικάσιµο ή εργάσιµη ηµέρα αντίστοιχα.
3. Ο δικαστής ή ο πρόεδρος του συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο και ο εισαγγελέας που διευθύνει την
εισαγγελία, καταρτίζουν πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνουν κατ’ αρχαιότητα και µε αριθµητική σειρά τα ονόµατα:
α) Στο πρωτοδικείο:
αα) όλων των προέδρων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται οι πρόεδροι των µικτών ορκωτών δικαστηρίων και ανάλογος προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αριθµός προέδρων των τριµελών πληµµελειοδικείων,
αβ) των αρχαιότερων πρωτοδικών, από τους οποίους
κληρώνονται οι πρόεδροι των υπόλοιπων τριµελών
πληµµελειοδικείων,
αγ) όλων των υπόλοιπων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται τα µέλη των µικτών ορκωτών δικαστηρίων, των τριµελών πληµµελειοδικείων και οι δικαστές
των µονοµελών πληµµελειοδικείων,
αδ) των παρέδρων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται τα µέλη των συνθέσεων των τριµελών πληµµελειοδικείων.
β) Στην εισαγγελία πρωτοδικών:

βα) όλων των εισαγγελέων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς των µικτών ορκωτών
δικαστηρίων και ανάλογος προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αριθµός εισαγγελέων των τριµελών πληµµελειοδικείων,
ββ) όλων των αντεισαγγελέων πρωτοδικών, από τους
οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς των µονοµελών και
των υπόλοιπων τριµελών πληµµελειοδικείων,
βγ) των παρέδρων εισαγγελίας, από τους οποίους
κληρώνονται οι εισαγγελείς των µονοµελών πληµµελειοδικείων και, εφόσον επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές
ανάγκες, ανάλογος αριθµός ως εισαγγελέων των τριµελών πληµµελειοδικείων.
γ) Στο εφετείο:
γα) των αρχαιότερων προέδρων εφετών µέχρι τον αναγκαίο αριθµό, ανάλογα µε τις ανάγκες του δικαστηρίου, από τους οποίους κληρώνονται οι πρόεδροι των µικτών ορκωτών εφετείων και των πενταµελών εφετείων,
γβ) των νεότερων προέδρων εφετών και των αρχαιότερων εφετών, µέχρι τον αναγκαίο αριθµό, ανάλογα µε
τις ανάγκες του δικαστηρίου, από τους οποίους κληρώνονται οι πρόεδροι των τριµελών και µονοµελών εφετείων,
γγ) όλων των υπόλοιπων εφετών, από τους οποίους
κληρώνονται τα µέλη των µικτών ορκωτών εφετείων,
των πενταµελών και τριµελών εφετείων.
δ) Στην εισαγγελία εφετών:
δα) όλων των εισαγγελέων, από τους οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς των µικτών ορκωτών, των πενταµελών και ανάλογος προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αριθµός εισαγγελέων των τριµελών εφετείων,
δβ) όλων των αντεισαγγελέων, από τους οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς των υπόλοιπων τριµελών και
των µονοµελών εφετείων.
4. Με βάση τους παραπάνω πίνακες, ενεργείται η κλήρωση έως ότου συγκροτηθούν όλα τα δικαστήρια της περιόδου για την οποία γίνεται η κλήρωση. Αν εξαντληθούν οι κλήροι πριν συµπληρωθούν όλες οι συνθέσεις,
τοποθετούνται πάλι στην κληρωτίδα. Δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ίδιου δικαστικού έτους έχουν κληρωθεί κατ’ επανάληψη, έχουν δικαίωµα
να ζητήσουν, µε προσφυγή στο τριµελές συµβούλιο ή
στον διευθύνοντα την εισαγγελία, την εξαίρεσή τους από την κλήρωση του επόµενου µήνα. Στην κληρωτίδα
δεν τίθενται τα ονόµατα των δικαστικών λειτουργών που
έχουν συµπληρώσει την ανάλογη µηνιαία υπηρεσία. Στο
δικαστήριο που ενεργεί την κλήρωση µετέχουν δύο (2)
γραµµατείς, οι οποίοι τηρούν τα πρόχειρα πρακτικά χωριστά σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα ο καθένας, τα οποία
υπογράφονται στην έδρα από τα µέλη της σύνθεσης. Το
ένα από αυτά αναρτάται αµέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Η κλήρωση των συνθέσεων των
δικαστηρίων µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.
5. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι αναπληρωµατικοί δικαστές και εισαγγελείς και οι σύνεδροι δικαστές.
6. Ο κανονισµός του δικαστηρίου και, αν δεν υπάρχει,
η πράξη του δικαστή ή του προέδρου του συµβουλίου,
που διευθύνει το δικαστήριο, ρυθµίζει τις λοιπές λεπτοµέρειες της διαδικασίας της κλήρωσης.
7. α. Αντικατάσταση δικαστή που έχει κληρωθεί ως µέλος της σύνθεσης δικαστηρίου, καθώς και του εισαγγελέα, δεν επιτρέπεται παρά µόνο από τον αναπληρωµατικό δικαστή και εισαγγελέα αντίστοιχα, που ορίζεται κατά
τη διαδικασία των παρ. 4 και 5, για λόγους ασθενείας ή
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ανυπέρβλητης υπηρεσιακής ή προσωπικής ανάγκης του
κληρωθέντος µέλους της σύνθεσης του δικαστηρίου. Ο
λόγος της αντικατάστασης αναγράφεται στα πρακτικά
του δικαστηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν εµφανιστεί ασθένεια ή ανυπέρβλητη υπηρεσιακή ή προσωπική
ανάγκη στους αναπληρωµατικούς, ο δικαστής ή ο εισαγγελέας που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία αντίστοιχα µπορεί, µε αιτιολογηµένη πράξη του, να αντικαταστήσει τον κληρωθέντα αναπληρωµατικό δικαστή ή
εισαγγελέα αντίστοιχα µε άλλον µη κληρωθέντα. Η πράξη αυτή µνηµονεύεται στα πρακτικά του δικαστηρίου.
β. Όπου δεν διενεργείται κλήρωση, ο δικαστής ή ο εισαγγελέας που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, αν εµφανιστεί ανυπέρβλητη δυσχέρεια για την κατάρτιση της σύνθεσης του δικαστηρίου, µε αιτιολογηµένη πράξη του, αντικαθιστά ή ορίζει τους δικαστές ή τον
εισαγγελέα αντιστοίχως.
8. Απαγορεύεται να προσδιοριστεί ή να αναβληθεί υπόθεση σε δικάσιµο για την οποία έχει γίνει η κλήρωση
της σύνθεσης του δικαστηρίου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται:
α. o προσδιορισµός αν: αα) συµπληρώνεται ο χρόνος
της παραγραφής του εγκλήµατος, οπότε ο αρµόδιος εισαγγελέας εκδίδει αιτιολογηµένη πράξη, που παραµένει
στη δικογραφία, αβ) ο κατηγορούµενος κρατείται και συµπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής του κράτησης, αγ) πρόκειται για υποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 31, αδ) ο νόµος ορίζει προθεσµία προσδιορισµού.
Με πράξη του τριµελούς συµβουλίου ή του δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο µπορεί i) να εφαρµοστεί η ανωτέρω ρύθµιση αναλόγως και σε άλλα ποινικά δικαστήρια,
ii) να αποφασίζεται η διεξαγωγή συµπληρωµατικής κλήρωσης προεδρευόντων και αναπληρωτών προεδρευόντων όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
β. η αναβολή αν: βα) ο νόµος ορίζει προθεσµία αναβολής, ββ) συντρέχει λόγος αναβολής σε σύντοµη ρητή δικάσιµο, που αιτιολογείται ειδικά στην απόφαση.
9. Ο προσδιορισµός των ποινικών υποθέσεων γίνεται
από τον αρµόδιο εισαγγελέα µε σηµείωση της δικασίµου, χρονολογία και υπογραφή του στους φακέλους των
δικογραφιών.
10. Η µη τήρηση των παρ. 2 έως 8 συνεπάγεται ακυρότητα, που θεραπεύεται αν δεν προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία της υπόθεσης.
11. Οι παρ. 1 έως 10 δεν εφαρµόζονται στην κατάρτιση των συνθέσεων των δικαστηρίων ανηλίκων.
12. α. Στο Εφετείο Αθηνών λειτουργεί Τµήµα Βουλευµάτων για τη συγκρότηση του οποίου ορίζεται από την
Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών, ο αριθµός των δικαστών που είναι αναγκαίος για την στελέχωσή του. Οι δικαστές, πρόεδροι εφετών και εφέτες, που µετέχουν στο
Τµήµα Βουλευµάτων, µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς,
ορίζονται για δύο (2) δικαστικά έτη µε κλήρωση µεταξύ
των προέδρων εφετών που έχουν οριστεί για να προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια και όλων
των εφετών που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό. Σε περίπτωση κλήρωσης των δικαστών για µία διετία, αυτοί
δεν περιλαµβάνονται στην κλήρωση για τα επόµενα δύο
(2) δικαστικά έτη. Η κλήρωση γίνεται από το Α΄ Τριµελές
Εφετείο κατά την τελευταία δικάσιµο του Ιουνίου σε δηµόσια συνεδρίαση και µε δύο (2) κληρωτίδες. Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές µεταβολές, σύµφωνα
µε το άρθρο 61, η κλήρωση µπορεί να διενεργηθεί το αργότερο µέχρι τις 15 Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιµο-

ποιούνται ως κλήροι αδιαφανή σφαιρίδια. Αµέσως πριν
από τη διενέργεια της κλήρωσης το ανωτέρω δικαστήριο
συνέρχεται σε συµβούλιο, προκειµένου να τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουµένως επιδειχθούν σε
όλα τα µέλη του συµβουλίου τα ονόµατα όλων των προέδρων εφετών και των εφετών. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρωτίδες για τους
προέδρους εφετών και τους εφέτες. Κατά τη δηµόσια
συνεδρίαση ο πρόεδρος εξάγει από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα όλων των
προέδρων εφετών, τον ορισθέντα από την ολοµέλεια αριθµό προέδρων εφετών, και των αναπληρωµατικών
τους. Ακολούθως, εξάγει από τη δεύτερη κληρωτίδα,
που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα όλων των εφετών, αριθµό κλήρων ίσο προς τον διπλάσιο αριθµό των εφετών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τµήµα Βουλευµάτων. Από τους κληρωθέντες οι πρώτοι κατά σειρά
της κλήρωσης µέχρι τη συµπλήρωση του ηµίσεος του όλου αριθµού αποτελούν τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωµατικά µέλη του τµήµατος. Για τα δύο στάδια
της κλήρωσης συντάσσονται πρόχειρα πρακτικά, σε δύο
όµοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται στην έδρα. Το
ένα από αυτά αναρτάται αµέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσής τους τα τακτικά, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
β. Η θητεία των µελών του Τµήµατος Βουλευµάτων
αρχίζει στις 16 Σεπτεµβρίου του έτους της κλήρωσης.
Άρθρο 21
Κλήρωση των συνθέσεων
σε υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων
1. Σε όσα πρωτοδικεία προβλέπεται οργανικός αριθµός δέκα (10) τουλάχιστον δικαστών, οι συνθέσεις για
την εκδίκαση των υποθέσεων ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 683 και 684 ΚΠολΔ) καταρτίζονται µε κλήρωση.
2. Η κλήρωση για την κατάρτιση των συνθέσεων στις
δικασίµους αυτές γίνεται από το πολυµελές πρωτοδικείο, του οποίου η σύνθεση ορίζεται από το τριµελές
συµβούλιο διεύθυνσης, όπου αυτό υπάρχει, ή τον δικαστή που διευθύνει το οικείο δικαστήριο. Το πολυµελές
πρωτοδικείο συνεδριάζει δηµόσια την πρώτη, εκτός από
την 1η Ιανουαρίου, και δέκατη έκτη ηµέρα κάθε µήνα. Με
την κλήρωση καταρτίζονται οι συνθέσεις µέχρι και τρεις
(3) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία της επόµενης συνεδρίασης του πολυµελούς πρωτοδικείου. Αν η συνεδρίαση συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα ή µαταιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Αν ανακύψει στην τελευταία περίπτωση ανυπέρβλητη δυσχέρεια για την κατάρτιση της σύνθεσης, ο δικαστής ή ο πρόεδρος του συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο, µε αιτιολογηµένη πράξη τους, ορίζουν τους
δικαστές που διενεργούν την κλήρωση τη συγκεκριµένη
ηµέρα.
3. Ο δικαστής ή το τριµελές συµβούλιο που διευθύνει
το δικαστήριο καταρτίζει πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνουν κατ’ αρχαιότητα και µε αριθµητική σειρά τα ονόµατα όλων των προέδρων πρωτοδικών και των αναγκαίων
για την κατάρτιση των συνθέσεων αρχαιότερων πρωτοδικών. Με βάση τους παραπάνω πίνακες, ενεργείται η
κλήρωση έως ότου συγκροτηθούν όλες οι συνθέσεις των
δικαστηρίων για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται
στην παρ. 2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι
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παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 20. Η κλήρωση των συνθέσεων των δικαστών σε υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων
µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.
4. α. Κατά την περίοδο των θερινών τµηµάτων κλήρωση διενεργείται από το πολυµελές πρωτοδικείο που συνεδριάζει κατά τις οριζόµενες σε κάθε δικαστήριο δικασίµους, και για χρονική περίοδο µέχρι και τρεις (3) ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία της επόµενης συνεδρίασης του ίδιου δικαστηρίου.
β. Κατά την περίοδο του Πάσχα η κλήρωση διενεργείται από το πολυµελές πρωτοδικείο, σε µία από τις αναφερόµενες στην παρ. 2 ηµεροµηνίες, η οποία απέχει δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν και δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία της εορτής του
Πάσχα.
Άρθρο 22
Δικαστικό κατάστηµα, λειτουργία
και συνεδριάσεις των δικαστηρίων
1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, µε απόφασή του, ορίζει
τα δικαστικά καταστήµατα. Τα δικαστικά καταστήµατα
στεγάζονται σε κτίρια, τα οποία: α) διασφαλίζουν ευπρεπείς συνθήκες απονοµής της δικαιοσύνης και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών, β) παρέχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και τους πολίτες,
καθώς και όλες τις αναγκαίες ευκολίες προκειµένου τα
άτοµα µε αναπηρία να µπορούν να µετάσχουν στη δικαιοδοτική διαδικασία και γ) διαθέτουν ειδικούς χώρους υποδοχής για τους δικηγόρους και τους διαδίκους, λειτουργικές αίθουσες συνεδριάσεων και επαρκείς χώρους
για τα γραφεία των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων.
2. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, καθίσταται αδύνατη
η οµαλή λειτουργία ενός δικαστηρίου ή µιας εισαγγελίας, ο δικαστικός λειτουργός που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης, σταθµίζοντας τη σοβαρότητα της
κατάστασης, αποφασίζει την αναστολή µέρους ή του συνόλου των εργασιών του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας,
για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο µέχρι να εκλείψουν οι
λόγοι αυτοί. Η απόφαση γνωστοποιείται στους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας του δικαστηρίου και αναρτάται στην είσοδο του δικαστικού καταστήµατος και
στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει. Με
όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα δικονοµικά και λοιπά ζητήµατα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας
του δικαστηρίου. Αν για τους ίδιους λόγους ανωτέρας
βίας καθίσταται αδύνατη η οµαλή λειτουργία περισσότερων δικαστηρίων ή εισαγγελιών της αυτής περιφέρειας,
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, µετά από αίτηµα του δικαστή
που διευθύνει το εφετείο ή το διοικητικό εφετείο της οικείας περιφέρειας ή του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσής του, δύναται, σταθµίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, να αποφασίσει την αναστολή
µέρους ή του συνόλου των εργασιών όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της περιφέρειας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο µέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην είσοδο των δικαστικών
καταστηµάτων της περιφέρειας και στις ιστοσελίδες των
δικαστηρίων, εφόσον υπάρχουν. Με όµοια απόφαση ρυθ-

µίζονται τα δικονοµικά και λοιπά ζητήµατα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων
της περιφέρειας. Αν για τους ίδιους λόγους ανωτέρας
βίας καθίσταται αδύνατη η οµαλή λειτουργία περισσότερων δικαστηρίων ή εισαγγελιών της χώρας, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, µετά από αίτηµα ενός εκ των τριών προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, δύναται να αποφασίσει την αναστολή µέρους ή του συνόλου των εργασιών
όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας για
τον απολύτως αναγκαίο χρόνο µέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στην είσοδο των δικαστικών καταστηµάτων της χώρας και στις ιστοσελίδες των
δικαστηρίων, εφόσον υπάρχουν. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα δικονοµικά και λοιπά ζητήµατα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων
της χώρας.
3. Τις αίθουσες του καταστήµατος στις οποίες συνεδριάζουν τα δικαστήρια ορίζουν µε πράξη τους:
α. για τον Άρειο Πάγο, ο Πρόεδρός του,
β. για τα δικαστήρια της έδρας του εφετείου ή του διοικητικού εφετείου αντίστοιχα, ο δικαστής που το διευθύνει,
γ. για τα άλλα δικαστήρια, οι δικαστές που τα διευθύνουν.
Η πράξη κοινοποιείται στους δικηγορικούς συλλόγους
της περιφέρειας του δικαστηρίου και αναρτάται στην είσοδο των δικαστικών καταστηµάτων της χώρας και στις
ιστοσελίδες των δικαστηρίων, εφόσον υπάρχουν.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο η συνεδρίαση του δικαστηρίου στην αίθουσα που έχει οριστεί είναι αδύνατη, ο
δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του
τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ορίζει, αν αυτό είναι
δυνατό, άλλη αίθουσα συνεδριάσεων του ίδιου καταστήµατος, µε πράξη του, που γνωστοποιείται µε τον προσφορότερο τρόπο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η συνέχιση της συνεδρίασης µπορεί να γίνει και σε
άλλη αίθουσα που ορίζει ο δικαστής που διευθύνει τη συνεδρίαση και την ανακοινώνει από την έδρα.
Αν υπάρχει προσωρινή αντικειµενική αδυναµία πραγµατοποίησης των συνεδριάσεων του δικαστηρίου, ορίζεται, ύστερα από αίτηση του δικαστή που το διευθύνει, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η αίθουσα άλλου δικαστηρίου για την πραγµατοποίηση των συνεδριάσεων. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτήν.
5. Στην αίθουσα συνεδριάσεων υπάρχουν ιδιαίτερη έδρα για το δικαστήριο, ειδικά έδρανα για τους δικηγόρους και χωριστές θέσεις για τους διαδίκους, τους κατηγορουµένους, τους µάρτυρες και τους ακροατές. Τη
διαρρύθµιση των αιθουσών, όπου συνεδριάζουν τα δικαστήρια, καθορίζει ειδικότερα µε απόφασή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
6. Η θέση του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση είναι στο µέσο των άλλων δικαστών. Η θέση του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή
του αναπληρωτή του, καθώς και του Γενικού Επιτρόπου
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του αναπληρωτή του, όταν παρίσταται, και του εισαγγελέα είναι στο
δεξιό και του γραµµατέα στο αριστερό µέρος. Οι εισαγγελείς, δικηγόροι, διάδικοι, µάρτυρες και κατηγορούµενοι απευθύνονται προς το δικαστήριο όρθιοι.
7. Τα δικαστήρια συνεδριάζουν τις εργάσιµες ηµέρες.
Η συνεδρίαση µπορεί να διακοπεί για να συνεχιστεί και
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σε ηµέρα που είναι αργία.
Τα δικαστήρια µπορούν να συνεδριάζουν και σε ηµέρα
αργίας για να δικάσουν:
α. υποθέσεις ποινικές, µε τη διαδικασία των άρθρων
417 έως 427 του ΚΠΔ,
β. υποθέσεις που εισάγονται µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ή για τις οποίες ο δικαστής του µονοµελούς ή ο πρόεδρος του πολυµελούς, αρµόδιου για
την εκδίκασή τους, δικαστηρίου κρίνει ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος από την αναβολή. Κάθε δικαστής, εισαγγελέας, γραµµατέας και επιµελητής ακροατηρίου εµφανίζεται κατά την ορισµένη ώρα στον τόπο της συνεδρίασης.
8. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, µε απόφασή του, ορίζει
τις ώρες εργασίας των δικαστικών γραφείων και της εισόδου σε αυτά του κοινού. Αν τοπικές ή άλλες συνθήκες
επιβάλλουν ειδική ρύθµιση, εξουσιοδοτεί το όργανο που
διευθύνει το δικαστήριο, την εισαγγελία ή τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο να
ρυθµίσει το ωράριο εργασίας µε πράξη του, που γνωστοποιείται µε το προσφορότερο µέσο.
9. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης καθορίζει, µε απόφασή
του, τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης των δικαστικών µεγάρων, τα οποία, κατά περίπτωση, επιµελούνται
της κατάρτισης του κανονισµού λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες των υπηρεσιών που
στεγάζονται στο κτίριο αυτό. Αντίγραφο του κανονισµού
κοινοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος εντός ενός (1) µηνός µπορεί να τον αναπέµψει για τροποποίηση ή διόρθωση.
10. Τα µέλη του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας
του, καθώς και οι γραµµατείς τους φορούν στις δηµόσιες
συνεδριάσεις τήβεννο που καθορίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε απόφασή του. Η χρήση τηβέννου µπορεί να επεκταθεί σταδιακώς και σε άλλα δικαστήρια ή κατηγορίες δικαστικών λειτουργών και λοιπών παραγόντων της
δίκης µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που καθορίζει το ύφασµα, το σχήµα και τον τρόπο ραφής, το χρώµα, την ανάληψη της σχετικής δαπάνης και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε κάθε κατηγορία. Με απόφαση της ολοµέλειας του οικείου δικαστηρίου, ύστερα από τροποποίηση του κανονισµού του, επιτρέπεται να αναρτηθεί σε
χώρους των δικαστηρίων η εικόνα και να δοθεί σε δικαστική αίθουσα το όνοµα δικαστικού λειτουργού, που έχει
αποβιώσει πριν από τρία (3) τουλάχιστον έτη και είχε
διακριθεί για τις δικαστικές του αρετές.
11. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση λαµβάνει
τα κατάλληλα µέτρα για την ευταξία και ευπρέπεια της
συνεδρίασης του δικαστηρίου.
Άρθρο 23
Εποπτεία
1. Ασκούν εποπτεία:
α. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στη διοίκηση της δικαιοσύνης.
β. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, στα
διοικητικά δικαστήρια όλης της χώρας, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και τις γραµµατείες τους και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια όλης της
χώρας και τις γραµµατείες τους.
γ. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις εισαγγελίες
όλης της χώρας και στις γραµµατείες τους.

δ. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, στα δικαστήρια αυτά και στις
γραµµατείες τους.
ε. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο, στα δικαστήρια της περιφέρειας του εφετείου και τις γραµµατείες τους.
στ. Ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία εφετών, στις εισαγγελίες και τις γραµµατείες της περιφέρειάς της.
ζ. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο, στα δικαστήρια της περιφέρειας
του πρωτοδικείου και τις γραµµατείες του.
η. Ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία πρωτοδικών, στους ανακριτικούς υπαλλήλους, συµβολαιογράφους, φύλακες µεταγραφών, υποθηκών, κτηµατολογίων, νηολογίων και υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και στους ληξιάρχους, υπαλλήλους και
επιµελητές της εισαγγελίας πρωτοδικών και τους άµισθους δικαστικούς επιµελητές.
2. Η εποπτεία συνίσταται στην επίβλεψη και την έκδοση γενικών οδηγιών για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.
3. Οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή δικονοµικό θέµα σε συγκεκριµένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα.
4. Στην εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανήκει
και η έκδοση γενικών ενηµερωτικών οδηγιών προς τις εισαγγελίες σε σχέση µε την εφαρµογή των νοµικών µέσων που θεσπίζονται στο πλαίσιο του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στη δικαστική συνεργασία των κρατών µελών στους τοµείς της πρόληψης και
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, της εµπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, της διεθνούς τροµοκρατίας, της σύστασης συµµοριών και εγκληµατικών οργανώσεων για τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, της εµπορίας ανθρώπων και των εγκληµάτων κατά παιδιών, της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
των εγκληµάτων µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας
και του διεθνούς οικονοµικού εγκλήµατος.
Άρθρο 24
Γραφείο νοµολογίας, έρευνας και δικαστικής ιστορίας
1. Σε κάθε δικαστήριο, στο οποίο υπηρετούν περισσότεροι από δύο (2) πρόεδροι ή τουλάχιστον οκτώ (8) δικαστές, λειτουργεί γραφείο νοµολογίας, έρευνας και δικαστικής ιστορίας. Έργο του γραφείου αυτού είναι ιδίως:
α. η συγκέντρωση, ταξινόµηση, ευρετηρίαση και γενικότερα η αξιοποίηση, κατά τον προσφορότερο τρόπο,
νοµολογιακού υλικού και η σύνδεσή του για την παροχή
πληροφοριών µε ηλεκτρονικό υπολογιστή,
β. η οργάνωση της βιβλιοθήκης του δικαστηρίου,
γ. η επικουρία στην επιµόρφωση δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων,
δ. η καταγραφή της ιστορίας του δικαστηρίου και των
δικαστών που υπηρετούν σε αυτό.
2. Το γραφείο της παρ. 1 διευθύνεται από δικαστή και
στελεχώνεται από υπαλλήλους της γραµµατείας του δικαστηρίου. Ο δικαστής, κατά το χρονικό διάστηµα που
διευθύνει το παραπάνω γραφείο, µπορεί, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο, να απαλλαγεί, µε απόφαση της ολοµέλειας, µερικώς από τα κύρια δικαστικά του καθήκοντα.
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Άρθρο 25
Υπηρεσιακή σφραγίδα
1. Τα δικαστήρια και οι γραµµατείες τους χρησιµοποιούν, για την εγκυρότητα των εγγράφων που εκδίδουν, υπηρεσιακή σφραγίδα, που αποτελείται από τρεις οµόκεντρους κύκλους, µε διάµετρο του εξωτερικού κύκλου
τέσσερα εκατοστά (0.04 µ.). Αυτή, στον εσωτερικό κύκλο φέρει το έµβληµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, στο
ενδιάµεσο κυκλικό διάστηµα την ονοµασία του δικαστηρίου και στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
2. Την ίδια νοµική και αποδεικτική ισχύ µε τα πρωτότυπα έγγραφα της παρ. 1, που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή
και σφραγίδα, έχουν και τα ηλεκτρονικά έγγραφα που
συντάσσονται από τα δικαστήρια και τις γραµµατείες
τους, εφόσον φέρουν είτε την εγκεκριµένη κατά την έννοια του άρθρου 3 (στοιχ. 27) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 910/2014 ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου είτε την εγκεκριµένη κατά την έννοια
του ίδιου Κανονισµού ηλεκτρονική σφραγίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο διαχειρίζεται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, διαµέσου του οποίου διεξάγονται οι εργασίες των Δικαστηρίων της οικείας δικαιοδοσίας. Η ένδειξη της ψηφιακής σφραγίδας επί του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαµβάνει τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και την ονοµασία του οικείου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων (ολογράφως και σε συντοµογραφία).
Άρθρο 26
Αλληλογραφία - Αντίγραφα
1. Οι δικαστικές αρχές αλληλογραφούν µεταξύ τους
και µε άλλες αρχές, καθώς και µε οποιοδήποτε πρόσωπο, απευθείας, εκτός αν επιβάλλεται η τήρηση ορισµένης διαδικασίας. Η αλληλογραφία διεξάγεται και µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ),
οπότε και εφαρµόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Τις αναγκαίες αποφάσεις εκδίδουν από κοινού οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, µε απόφασή του, ορίζει τον τύπο και τη διαδικασία που πρέπει
να ακολουθούν οι δικαστικές αρχές και οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, όταν υποβάλλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκθέσεις, αναφορές, αιτήσεις, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.
2. Έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση, αντίγραφα ή αποσπάσµατα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή:
α) των µη ανωνυµοποιηµένων αποφάσεων και των εγγράφων κάθε άλλης διαδικασίας, εκτός από την ποινική,
καθώς και των αποφάσεων και γνωµοδοτήσεων για διοικητικά θέµατα, οι διάδικοι, ενώ οι τρίτοι, µόνο αν έχουν
έννοµο συµφέρον, κατά την κρίση του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και υπό τους πρόσθετους όρους του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137),
β) των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας, όσοι και όπως ορίζει το άρθρο 147 του ΚΠΔ.
Με τους ίδιους όρους χορηγούνται πιστοποιητικά που
βεβαιώνουν τον χρόνο δηµοσίευσης και το διατακτικό
των αποφάσεων των πολιτικών και τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων. Εφόσον η πρόσβαση, τα αντίγραφα ή αποσπάσµατα και τα πιστοποιητικά των προηγούµενων εδα-

φίων ζητούνται ή χορηγούνται µε χρήση ΤΠΕ, εφαρµόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του ν. 4727/2020.
Ειδικώς για την ισχύ των πιστοποιητικών των δικαστικών
αρχών που ζητούνται ή χορηγούνται µε χρήση ΤΠΕ, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4727/2020. Τις
αναγκαίες αποφάσεις εκδίδουν από κοινού οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Άρθρο 27
Ολοµέλεια - Τµήµατα
1. Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου δικάζει σε τµήµατα
και σε Ολοµέλεια. Κάθε τµήµα συγκροτείται από τον
πρόεδρό του και τέσσερις (4) αρεοπαγίτες. Η Ολοµέλεια
συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον
νόµιµο αναπληρωτή του και από το ήµισυ τουλάχιστον
των λοιπών µελών του Αρείου Πάγου (πλήρης Ολοµέλεια).
2. Όταν η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου δικάζει πολιτικές ή ποινικές υποθέσεις, αποτελείται από τον Πρόεδρο
του Αρείου Πάγου και εναλλάξ, κατά δικάσιµο, από τους
αντιπροέδρους και τους αρεοπαγίτες που κληρώνονται
κατ’ έτος και συνεδριάζει νοµίµως µε την παρουσία δεκαεπτά (17) τουλάχιστον µελών (τακτική Ολοµέλεια). Αν
λόγω έλλειψης ή κωλύµατος δεν αρκούν για τη συγκρότηση της τακτικής Ολοµέλειας οι κληρωθέντες, καλούνται για τη συγκρότησή της αρεοπαγίτες της άλλης σειράς, κατά την τάξη της κλήρωσής τους.
Στην πλήρη Ολοµέλεια υπάγονται: α) αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόµου, β) αιτήσεις αναίρεσης που παραπέµπονται σε αυτή για εκδίκαση µε κοινό πρακτικό του
Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή µε οµόφωνη απόφαση του δικάζοντος τµήµατος ή µε απόφαση της τακτικής Ολοµέλειας, γ) οι περιπτώσεις που το
τµήµα αρνείται την εφαρµογή νόµου ως αντισυνταγµατικού και δ) οι περιπτώσεις που το τµήµα πρόκειται να εκδώσει απόφαση αντίθετη µε προηγούµενη θέση της ολοµέλειας ή τµήµατος του Αρείου Πάγου, για το ίδιο θέµα.
Η παραποµπή µπορεί να γίνει για όλους ή ορισµένους
µόνο λόγους αναίρεσης, αν πρόκειται για ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας. Η τακτική Ολοµέλεια παραπέµπει την
εκδίκαση της υπόθεσης στην πλήρη Ολοµέλεια, αν σχηµατισθεί πλειοψηφία µε διαφορά µίας (1) µόνο ψήφου.
Η απόφαση της Ολοµέλειας λαµβάνεται µετά από διάσκεψη, στην οποία αρκεί να παρίστανται δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον µέλη (τακτική Ολοµέλεια) ή είκοσι εννέα
(29) µέλη (πλήρης Ολοµέλεια) εκ των συµµετεχόντων
στη συζήτηση της υπόθεσης µελών αυτής, εφόσον τα
ελλείποντα µέλη έχουν αποβιώσει ή αποχωρήσει από
την υπηρεσία ή συντρέχει στο πρόσωπό τους σοβαρό
κώλυµα, που αναφέρεται στο πρακτικό της διάσκεψης.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, ορίζονται τα πολιτικά και ποινικά τµήµατα, η συγκρότησή τους, οι αρµοδιότητες κάθε τµήµατος και ρυθµίζονται η εσωτερική οργάνωση, ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών και κάθε
άλλο σχετικό θέµα που αφορά στην εύρυθµη λειτουργία
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του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, ορίζεται επίσης ο τρόπος κατανοµής των αιτήσεων αναιρέσεως µεταξύ των ποινικών
τµηµάτων του δικαστηρίου.
4. Με απόφαση της Ολοµέλειας σε συµβούλιο, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η σύνθεση των τµηµάτων, µε κατανοµή σε αυτά
των µελών του Αρείου Πάγου. Για την κατανοµή λαµβάνονται υπόψη οι προτιµήσεις των αντιπροέδρων και των
αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητά τους, προκειµένου
να υπηρετούν σε κάθε τµήµα και αρχαιότεροι αρεοπαγίτες. Κατά την κατανοµή µπορεί να ορίζονται για κάθε
τµήµα και αναπληρωτές αρεοπαγίτες, που υπηρετούν σε
άλλα τµήµατα. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου µπορεί
κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους να συµπληρώνει
τη σύνθεση ορισµένων τµηµάτων από άλλα τµήµατα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες. Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει προσωρινή ισχύ
µέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ολοµέλεια, η
οποία συγκαλείται εντός τριάντα (30) ηµέρων και η απόφασή της να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, πλήρους και τακτικής, και των ποινικών τµηµάτων του Αρείου Πάγου
παρίσταται ο εισαγγελέας του δικαστηρίου. Στις συνεδριάσεις των τµηµάτων που εκδικάζουν πολιτικές υποθέσεις ο εισαγγελέας παρίσταται µόνο αν είναι διάδικος ή
έχει υποβάλει, έως την έναρξη της δικασίµου, έγγραφη
πρόταση την οποία αναπτύσσει και προφορικά.
6. Αν δεν υπάρχει, κωλύεται ή είναι απών, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναπληρώνεται από αντεισαγγελέα κατά τη σειρά της αρχαιότητάς του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Άρθρο 28
Η εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή
1. Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή, ανεξάρτητη από
τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία.
2. Δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την
τήρηση της νοµιµότητας, την προστασία του πολίτη και
τη διαφύλαξη των κανόνων της δηµόσιας τάξης.
3. Η τοπική αρµοδιότητα της εισαγγελίας συµπίπτει µε
εκείνη του δικαστηρίου στο οποίο λειτουργεί.
4. Τους εισαγγελικούς λειτουργούς συνδέει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. Προϊστάµενος όλων είναι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός
οφείλει να εκτελεί τις παραγγελίες των προϊσταµένων
του. Κατά την εκτέλεση όµως των καθηκόντων του και
την έκφραση της γνώµης του ενεργεί αδέσµευτα, υπακούοντας στον νόµο και στη συνείδησή του.
5. Έχουν δικαίωµα να απευθύνουν παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές µε την άσκηση των
καθηκόντων τους:
α. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προς όλους τους
εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας.
β. Ο εισαγγελέας εφετών και πρωτοδικών, προς τους
εισαγγελικούς λειτουργούς, ανακριτικούς υπαλλήλους,
συµβολαιογράφους, υπαλλήλους εισαγγελίας, φύλακες
µεταγραφών, υποθηκών, κτηµατολογίων, νηολογίων, υ-

ποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και τους
ληξιάρχους, υπαλλήλους και επιµελητές και άµισθους
δικαστικούς επιµελητές, της περιφέρειας της εισαγγελίας εφετών και πρωτοδικών, αντιστοίχως.
6. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο εισαγγελέας δικαστηρίου, αναπληρώνεται από τους εισαγγελικούς λειτουργούς της οικείας εισαγγελίας κατά τη σειρά
της αρχαιότητάς τους και αυτοί από τον δικαστή που ορίζει ο διευθύνων το δικαστήριο.
Άρθρο 29
Αρµοδιότητες εισαγγελέα
1. Στην αρµοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται:
α. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
β. η άσκηση της ποινικής δίωξης,
γ. η διεύθυνση της προανάκρισης,
δ. η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνοµικών αρχών
αναφορικά µε την πρόληψη και τη δίωξη των εγκληµάτων,
ε. η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συµβούλια και
τα δικαστήρια,
στ. η άσκηση των ενδίκων µέσων,
ζ. η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή
συνδροµής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων,
η. η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστηµάτων,
θ. ο έκτακτος έλεγχος των συµβολαιογράφων, των
φυλάκων µεταγραφών, υποθηκών, νηολογίων, κτηµατολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, καθώς
και των ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιµελητών και
άµισθων δικαστικών επιµελητών, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του, µε οποιοδήποτε τρόπο, πληροφορία για παράβαση των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων
που προβλέπονται από τον νόµο και από τις λοιπές κανονιστικές πράξεις ή εγκύκλιους που συνδέονται µε την
υπηρεσιακή κατάσταση ή την άσκηση του λειτουργήµατός τους, καθώς και τη σύννοµη κατάρτιση όλων των
πράξεων ή εγγράφων που εκδίδουν,
ι. ό,τι άλλο ο νόµος ορίζει.
2. Οι εισαγγελείς γνωµοδοτούν σε νοµικά ζητήµατα,
που δεν έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια, όταν τους υποβάλλουν ερωτήµατα που αντιµετωπίζουν στην εκτέλεση
των καθηκόντων τους:
α. όσοι αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28,
β. οι υπηρεσίες του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή της ποινικής νοµοθεσίας.
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωµοδοτεί και σε
νοµικά ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος.
3. Οι εισαγγελείς βεβαιώνουν την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων της εισαγγελίας τους. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών βεβαιώνει επίσης την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των προσώπων που αναφέρονται στην περ.
β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28.
4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών:
α) έχει δικαίωµα να συνιστά σε όσους φιλονικούν να
αποφύγουν την τέλεση αξιόποινων πράξεων και να επιδιώξουν την ειρηνική επίλυση της διαφοράς τους,
β) παραγγέλλει στις υπηρεσίες του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και στις
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επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αν έχει
προηγηθεί αποδεδειγµένη µε έγγραφα άρνηση παράδοσης ή χορήγησής τους, να παραδώσουν έγγραφα ή να
χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νοµικά ή
φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα ή έννοµο συµφέρον, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 263 του ΚΠΔ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 30
Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων
1. Ανακριτές στα πληµµελειοδικεία ορίζονται για µια
τριετία πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου συµβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και γνώµη του οικείου εισαγγελέα εφετών. Με
την ίδια διαδικασία ορίζονται ο ανακριτής και ο δικαστής
ανηλίκων του εφετείου. Ειδικά στα Πρωτοδικεία Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ως ανακριτές ορίζονται για
µία τριετία πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία αυτών ως παρέδρων πρωτοδικείου
και, σε περίπτωση που δεν υπηρετούν πρωτοδίκες µε
την πιο πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν, ορίζονται ως ανακριτές οι κατά τον διορισµό αρχαιότεροι. Στα λοιπά δικαστήρια πληµµελειοδικών οι ανακριτές ορίζονται µεταξύ των προέδρων πρωτοδικών
και των αρχαιότερων πρωτοδικών, εφόσον δεν έχουν ασκήσει στο παρελθόν καθήκοντα ανακριτή στο ίδιο δικαστήριο ή σε άλλο και η υπηρεσία τους είναι συνεχόµενη.
2. Σε υποθέσεις επείγουσες ή που απαιτούν ιδιαίτερη
ή µακρόχρονη έρευνα, το συµβούλιο και ο δικαστής που
διευθύνει το δικαστήριο µπορούν, µε σύµφωνη γνώµη
του εισαγγελέα εφετών, να ορίσουν επίκουρο ανακριτή
έναν πρόεδρο πρωτοδικών ή περισσότερους πρωτοδίκες, εφόσον το ζητήσει ο ανακριτής.
3. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ή έπαψε να
υπηρετεί ο ανακριτής και δεν µπορεί άλλος ανακριτής να
τον αναπληρώσει, ο δικαστής ή το συµβούλιο που διευθύνει το πρωτοδικείο ορίζει ως ανακριτή έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη για διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες.
4. Αν συντρέχει επείγουσα ανάγκη, ανακριτικά καθήκοντα εκτελεί και ο πρόεδρος πρωτοδικών.
5. Δικαστές ανηλίκων στα πληµµελειοδικεία ορίζονται
για δύο (2) έτη ένας ή περισσότεροι πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του συµβουλίου ή του δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται
ο δικαστής ανηλίκων του Εφετείου. Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν περισσότεροι από είκοσι (20) δικαστές, οι δικαστές ανηλίκων ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µετά από απόφαση της ολοµέλειας του δικαστηρίου. Για τον ορισµό στη θέση του δικαστή και του εισαγγελέα ανηλίκων αξιολογείται η προηγούµενη συµµετοχή σε ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης που οργανώνει
η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) ή η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου
στο ειδικό αντικείµενο.
6. Ο ανακριτής και ο δικαστής ανηλίκων ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη συµπλήρωση του χρόνου για

τον οποίο ορίστηκαν, µέχρι την αντικατάστασή τους ή
την ανανέωση της θητείας τους. Πριν από την πάροδο
του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, απαλλάσσονται
από τα καθήκοντά τους µε τη διαδικασία της παρ. 1 ή κατά περίπτωση της παρ. 5, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Η θητεία του ανακριτή, του δικαστή ανηλίκων και
του εισαγγελέα ανηλίκων µπορεί να ανανεώνεται µε τον
ίδιο τρόπο για δύο (2) ακόµη έτη.
Άρθρο 31
Εκδίκαση υποθέσεων κατά τα θερινά τµήµατα
από τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια
1. Στην περίοδο των θερινών τµηµάτων τα πολιτικά και
ποινικά δικαστήρια κατ’ εξαίρεση δικάζουν:
α. ποινικές υποθέσεις,
β. υποθέσεις τις οποίες ο δικαστής που διευθύνει το
δικαστήριο χαρακτήρισε ως κατεπείγουσες, µε σηµείωσή του στην υποβαλλόµενη αίτηση. Ο ίδιος δικαστής
µπορεί να επιτρέψει να διεξαχθεί κατά την περίοδο των
θερινών τµηµάτων απόδειξη που δεν έχει αρχίσει, αν από την αναβολή κινδυνεύει να µαταιωθεί.
γ. υποθέσεις που αφορούν:
γα. ασφαλιστικά µέτρα και αναστολή εκτέλεσης,
γβ. διαταγές πληρωµής και πιστωτικούς τίτλους,
γγ. εργατικές διαφορές και
γδ. απόδοση της χρήσης του µισθίου.
2. Κατά τον µήνα Αύγουστο τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια δικάζουν µόνο:
α. ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου (άρθρα 417 έως 427 του ΚΠΔ) ή
για τις οποίες προβλέπεται προθεσµία εκδίκασης ή αφορούν τον καθορισµό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας και απόφασης ή αιτήσεις αναβολής της
δίκης ή διακοπής της ποινής ή αντιρρήσεις ή αµφιβολίες
για την εκτέλεση ποινής και την ανασταλτική δύναµη ένδικου µέσου,
β. αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων ή την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων,
3. Η ολοµέλεια του δικαστηρίου καταρτίζει τα τµήµατά του και ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία
τα τµήµατά της για την περίοδο των θερινών τµηµάτων,
ανάλογα µε την κίνησή τους.
4. Η αναπλήρωση του ανακριτή κατά την περίοδο των
θερινών τµηµάτων γίνεται µε πράξη του προέδρου του
δικαστηρίου.
5. Αν κατά τη διάρκεια των θερινών τµηµάτων ανακύψει αναπόφευκτη υπηρεσιακή ανάγκη στο δικαστήριο ή
την εισαγγελία, µπορεί να κληθούν:
α. οι δικαστές, που δεν υπηρετούν στο συγκεκριµένο
θερινό τµήµα, από τον δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο,
β. οι εισαγγελικοί λειτουργοί, που δεν υπηρετούν στο
συγκεκριµένο θερινό τµήµα, από τον εισαγγελέα που διευθύνει την οικεία ή την αµέσως ανώτερη εισαγγελία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 32
Συγκρότηση και λειτουργία
1. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας µε επικεφαλής
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τον Γενικό Επίτροπο είναι ιδιαίτερος κλάδος δικαστικών
λειτουργών που έχει ως αντικείµενο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και την υποβοήθηση του έργου τους.
2. Στον κλάδο αυτό ανήκουν:
α. µία (1) θέση Γενικού Επιτρόπου,
β. µία (1) θέση Επιτρόπου και
γ. τρεις (3) θέσεις αντεπιτρόπων.
Οι θέσεις αυτές είναι ιεραρχικώς διαρθρωµένες µε
προϊστάµενο τον Γενικό Επίτροπο.
3. Ο Επίτροπος αναπληρώνει τον Γενικό Επίτροπο, αν
κωλύεται ή απουσιάζει, και ασκεί τα καθήκοντά του, αν
δεν υπάρχει. Ο αρχαιότερος από τους αντεπιτρόπους αναπληρώνει τον Επίτροπο, αν κωλύεται ή απουσιάζει, και
ασκεί τα καθήκοντά του, αν δεν υπάρχει.
Αν όλες οι θέσεις των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας είναι κενές, τα καθήκοντα του Γενικού
Επιτρόπου ασκεί ο αρχαιότερος πρόεδρος των Διοικητικών Εφετείων Αθηνών και Πειραιά.
4. Ο Γενικός Επίτροπος µπορεί να αναθέτει οποιαδήποτε αρµοδιότητά του, µε πράξεις του που ανακαλούνται ή τροποποιούνται οποτεδήποτε, σε άλλο µέλος της
Γενικής Επιτροπείας, ή να κατανέµει τις αρµοδιότητές
του µεταξύ των µελών της Γενικής Επιτροπείας.
5. H ολοµέλεια των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας καταρτίζει κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος συµπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται από τα µέλη αυτής, όταν επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. Με τον κανονισµό αυτόν ορίζεται
οποιοδήποτε ζήτηµα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών της και στην εύρυθµη διεξαγωγή
των εργασιών της, ενόψει των αρµοδιοτήτων που ασκεί
και του επιτελικού της ρόλου στη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης. Ο κανονισµός και οι τροποποιήσεις
του, όπως διαµορφώνονται από την ολοµέλεια των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας, διαβιβάζονται άµεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε επιµέλεια του
οποίου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 33
Αρµοδιότητες Γενικού Επιτρόπου
Ο Γενικός Επίτροπος:
α) Προΐσταται της Γενικής Επιτροπείας και της γραµµατείας της, διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει
για την εύρυθµη διεξαγωγή τους,
β) επιβλέπει τις εργασίες όλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Ιδίως παρακολουθεί την εύρυθµη λειτουργία τους, διαπιστώνει υπάρχουσες ελλείψεις, επισηµαίνει αστοχίες στη διαχείριση των ροών των υποθέσεων και του γραµµατειακού έργου και προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προς εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της δικαστικής υπηρεσίας,
γ) υποβάλει έγγραφες αιτιολογηµένες προτάσεις
προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, όταν αυτό πρόκειται να αποφασίσει για θέµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας και ενεργεί κατά τους ορισµούς της
παρ. 8 του άρθρου 80,
δ) συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα στατιστικά
στοιχεία της κίνησης των τακτικών διοικητικών δικαστη-

ρίων όλης της χώρας και υποβάλλει κατά τον µήνα Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Δικαιοσύνης γενική έκθεση, µε την οποία επισκοπείται η πορεία των εργασιών
τους, επισηµαίνονται οι ελλείψεις και οι αδυναµίες και
προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία τους,
ε) οργανώνει σεµινάρια επιµόρφωσης των δικαστικών
λειτουργών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και
των υπαλλήλων της γραµµατείας αυτών, καθώς και των
υπαλλήλων της Γραµµατείας της Γενικής Επιτροπείας,
στ) προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την πληρέστερη και ταχύτερη ενηµέρωση της διοίκησης επί των
πορισµάτων της νοµολογίας των διοικητικών δικαστηρίων,
ζ) διενεργεί, µετά από παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης ή αυτεπαγγέλτως, διοικητική εξέταση όταν υποβληθούν, σε αυτόν ή στον Υπουργό, επώνυµες αναφορές ή περιέλθουν συγκεκριµένα στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται η διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος
από δικαστικό λειτουργό της Γενικής Επιτροπείας ή υπάλληλο της γραµµατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή της Γενικής Επιτροπείας,
η) ασκεί αίτηση αναιρέσεως ή έφεση υπέρ του νόµου
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά την παρ. 5 του άρθρου 53 και την παρ. 4 του άρθρου 58 του π.δ. 18/1989
(Α΄ 8). Για τον σκοπό αυτόν δικαιούται να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από κάθε αρχή και δικαστήριο. Τα
έγγραφα και η όλη διαδικασία της αίτησης αναιρέσεως ή
έφεσης υπέρ του νόµου δεν υπόκεινται σε κανένα τέλος, εισφορά ή παράβολο,
θ) δύναται να ζητήσει να εισαχθεί προς συζήτηση στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά τη διαδικασία της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), οποιοδήποτε
ένδικο βοήθηµα ή µέσο που έχει εισαχθεί ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, όταν µε αυτό τίθεται ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει
συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων,
ι) έχει τη γενική εποπτεία όλων των κτιρίων στα οποία
στεγάζονται τα διοικητικά δικαστήρια και µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επιµέλεια της ασφάλειας, της
καθαριότητας και της εν γένει καταλληλότητάς τους,
ια) γνωµοδοτεί για γενικότερου ενδιαφέροντος θέµατα της διοικητικής νοµοθεσίας και εισηγείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης µέτρα για την εφαρµογή της διοικητικής νοµοθεσίας και την απονοµή της διοικητικής δικαιοσύνης, για τον αναγκαίο αριθµό οργανικών θέσεων δικαστών και υπαλλήλων, καθώς και για τη βελτίωση των
συνθηκών λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων. Οι
γνωµοδοτήσεις αυτές δεν δεσµεύουν τα αρµόδια δικαστήρια,
ιβ) συγκροτεί επιτροπές ή οµάδες εργασίας, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις από δικαστικούς λειτουργούς ή δικαστικούς υπαλλήλους
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή της γενικής επιτροπείας, για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων ή θεµάτων µε επείγοντα χαρακτήρα,
ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται σε αυτόν από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 34
Γραµµατεία Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
1. Στη Γενική Επιτροπεία λειτουργεί γραµµατεία. Προϊ-
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στάµενος της γραµµατείας είναι ο Γενικός Επίτροπος.
2. Τη γραµµατεία της Γενικής Επιτροπείας διευθύνει,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας, ο γραµµατέας, ο οποίος:
α. δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της,
β. συντάσσει τα έγγραφα που προβλέπει ο νόµος για
την πιστοποίηση διαδικαστικών ενεργειών,
γ. εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσµατα και πιστοποιητικά,
δ. τηρεί και ενηµερώνει τα βιβλία και
ε. φυλάσσει το αρχείο και τα άλλα αντικείµενα της Γενικής Επιτροπείας.
3. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο γραµµατέας αναπληρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων του
από άλλον υπάλληλο της γραµµατείας της Γενικής Επιτροπείας, που ορίζεται από τον Γενικό Επίτροπο, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του
ν. 4798/2021 (Α΄ 68).
4. Οι έµµισθοι επιµελητές της Γενικής Επιτροπείας εκτελούν τις εργασίες που τους αναθέτει ο προϊστάµενος
της γραµµατείας τους ή ο γραµµατέας.
5. Η υπηρεσιακή σφραγίδα της Γενικής Επιτροπείας
στο ενδιάµεσο κυκλικό διάστηµα, που προβλέπεται στο
άρθρο 25, φέρει, αντί για την ονοµασία του δικαστηρίου,
τις λέξεις «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ».
Άρθρο 35
Εκκαθάριση αρχείου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
1. Οι φάκελοι των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων της Γενικής Επιτροπείας και των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, που τηρούνται στη
Γενική Επιτροπεία, καταστρέφονται ή διαγράφονται, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικά αρχεία, µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη της υπηρεσιακής σχέσης µε οποιονδήποτε τρόπο.
2. Κάθε φορά που ανακύπτει η σχετική ανάγκη, γίνεται
εκκαθάριση των αρχείων της Γενικής Επιτροπείας, και τα
επουσιώδη έγγραφα ή έντυπα καταστρέφονται. Σε κάθε
όµως περίπτωση καταστρέφονται τα έγγραφα και έντυπα µετά από την παρέλευση δέκα (10) ετών από τότε
που περιήλθαν στη Γενική Επιτροπεία, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα που αφορούν στην προσωπική και υπηρεσιακή κατάσταση δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, τα οποία ακολουθούν την τύχη του οικείου φακέλου.
3. Η καταστροφή αποφασίζεται µε πράξη του Γενικού
Επιτρόπου και γίνεται από επιτροπή, αποτελούµενη από
ένα µέλος της Γενικής Επιτροπείας και δύο (2) υπαλλήλους της, που ορίζονται µε την ίδια πράξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 36
Εκδίκαση υποθέσεων κατά τα θερινά τµήµατα
από τα διοικητικά δικαστήρια
1. Κατά την περίοδο των θερινών τµηµάτων τα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια δικάζουν:
α. υποθέσεις της αρµοδιότητάς τους που εκκρεµούν
σε αυτά πάνω από έξι (6) µήνες σε αριθµό ίσο προς το ήµισυ του συνήθους των συζητούµενων κατά µήνα υποθέ-

σεων,
β. αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ. υποθέσεις που εισάγονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων,
δ. ανακοπές κατά διοικητικής εκτέλεσης,
ε. υποθέσεις, τις οποίες ο δικαστής που διευθύνει το
δικαστήριο κρίνει ως κατεπείγουσες.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι παρ. 3 και 5 του
άρθρου 31.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 37
Νοµική φύση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο είναι ανώτατη, ανεξάρτητη δικαστική αρχή, η
οποία δρα ενιαία και αδιαίρετα. Συµµετέχει στην άσκηση
της δικαιοδοτικής και γνωµοδοτικής λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συµβάλλοντας στην τήρηση των
αρχών της δίκαιης δίκης.
Άρθρο 38
Διάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας προΐσταται ο
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας.
2. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας αποτελείται από: α) Τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, β) τον Επίτροπο της Επικρατείας, γ) πέντε (5) αντεπιτρόπους της
Επικρατείας, δ) τέσσερις (4) παρέδρους, και ε) οκτώ (8)
εισηγητές.
3. Η Ολοµέλεια της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αποτελείται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον Επίτροπο της Επικρατείας και τους αντεπιτρόπους της Επικρατείας, οι οποίοι έχουν αποφασιστική ψήφο. Οι πάρεδροι της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας µετέχουν σε αυτή µε συµβουλευτική ψήφο.
4. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας επικουρείται
στο έργο της από γραµµατεία. Τη γραµµατεία διευθύνει
γραµµατέας µε βαθµό Επιτρόπου, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση έλλειψης, κωλύµατος ή απουσίας, µε
απόφαση του Γενικού Επιτρόπου από υπηρετούντα σε
αυτήν προϊστάµενο τµήµατος.
Άρθρο 39
Αρµοδιότητες Γενικού Επιτρόπου
1. Με την επιφύλαξη του οργανικού νόµου και της δικονοµίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας:
α) Παρίσταται, υπέρ του δηµόσιου συµφέροντος, στις
δηµόσιες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των δικαιοδοτικών Τµηµάτων και συµµετέχει στις συνεδριάσεις
των Τµηµάτων Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) ασκεί αιτήσεις καταλογισµού σε υποθέσεις: βα) αστικής ευθύνης πολιτικών και στρατιωτικών δηµόσιων υπαλλήλων, καθώς και υπαλλήλων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και των άλλων νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, ββ) κατοχής µη νόµι-
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µου περιουσιακού οφέλους, βγ) κατά οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου, που ο νόµος ορίζει,
γ) συγκαλεί και διευθύνει την Ολοµέλεια της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας,
δ) συνεργάζεται µε εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς υπηρεσίες για την καταπολέµηση της διαφθοράς,
ε) συγκροτεί οµάδες εργασίας από µέλη ή και υπαλλήλους της Γενικής Επιτροπείας για την επεξεργασία θεµάτων, που αποσκοπούν στην εύρυθµη λειτουργία της,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε
αυτόν από τις κείµενες διατάξεις.
2. Ο Επίτροπος της Επικρατείας:
α) Αναπληρώνει τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
αν κωλύεται ή απουσιάζει και ασκεί τα καθήκοντά του αν
δεν υπάρχει,
β) ασκεί καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας.
3. Οι αντεπίτροποι της Επικρατείας:
α) Αναπληρώνουν τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και τον Επίτροπο της Επικρατείας στις αρµοδιότητες
της παρ. 1,
β) συντάσσουν ετήσια έκθεση επιθεώρησης για τους
παρέδρους και τους εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας,
γ) επιθεωρούν τη γραµµατεία της Γενικής Επιτροπείας
και ορίζονται, για τον υπηρετούντα σε αυτήν Επίτροπο,
ως δεύτεροι αξιολογητές, κατά το άρθρο 132 του
ν. 4798/2021 (Α΄ 68).
4. Οι πάρεδροι της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας:
α) Αναπληρώνουν τους αντεπιτρόπους της Επικρατείας,
β) ελέγχουν, κατόπιν έγγραφης εντολής του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας, τη νοµιµότητα των διοικητικών πράξεων απονοµής σύνταξης ή βοηθηµάτων που
συνέχονται µε τη σύνταξη από το Δηµόσιο ή από άλλον
δηµόσιο φορέα, καθώς και τη νοµιµότητα διοικητικών
πράξεων που ενέχουν δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, εφόσον οι ανακύπτουσες διαφορές υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
γ) ασκούν τα καθήκοντα, που τους ανατίθενται από
τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και την Ολοµέλεια
της Γενικής Επιτροπείας.
5. Οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας:
α) Επικουρούν τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας,
τον Επίτροπο της Επικρατείας, τους αντεπιτρόπους της
Επικρατείας και τους παρέδρους στο έργο τους,
β) ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και την Ολοµέλεια της
Γενικής Επιτροπείας.
6. Η Ολοµέλεια της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας:
α) Καταρτίζει, τροποποιεί και συµπληρώνει τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας,
β) αναθέτει καθήκοντα στους δικαστικούς λειτουργούς της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, στο πλαίσιο των προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων τους,
γ) επιλύει κάθε νοµικό, διοικητικό ή άλλο ζήτηµα που
εισάγεται σε αυτήν.
7. Η Ολοµέλεια της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας συγκαλείται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρα-

τείας. Η Ολοµέλεια συνέρχεται επίσης, εφόσον το ζητήσουν τρία (3) από τα έχοντα αποφασιστική ψήφο µέλη
της. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας συγκαλεί την
Ολοµέλεια και κατόπιν αιτήµατος του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον ανακύπτει ζήτηµα µείζονος σπουδαιότητας που σχετίζεται µε τη λειτουργία του
Δικαστηρίου.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 40
Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν Τµήµα εφαρµόζεται:
α) Στον Πρόεδρο, στους αντιπροέδρους, συµβούλους,
παρέδρους, εισηγητές και δόκιµους εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας,
β) στον Πρόεδρο, στον Εισαγγελέα, στους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, στους αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, στους πρόεδρους και εισαγγελείς εφετών, στους εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών, στους προέδρους και εισαγγελείς πρωτοδικών,
στους πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών,
στους παρέδρους πρωτοδικείων και παρέδρους εισαγγελίας, στους ειρηνοδίκες, πταισµατοδίκες και δόκιµους ειρηνοδίκες,
γ) στον Πρόεδρο, στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, στους αντιπροέδρους, στον Επίτροπο της Επικρατείας, στους συµβούλους, αντεπιτρόπους, παρέδρους, εισηγητές και δόκιµους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο,
δ) στον Γενικό Επίτροπο, στον Επίτροπο και στους αντεπιτρόπους της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, στους προέδρους εφετών, εφέτες, προέδρους πρωτοδικών, πρωτοδίκες και παρέδρους πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 41
Διορισµός δικαστικών λειτουργών
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται µε προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται αφού προηγηθούν ο έλεγχος
των προσόντων των υποψηφίων και η διαδικασία επιλογής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα Κώδικα.
2. Το προεδρικό διάταγµα του διορισµού δηµοσιεύεται
περιληπτικά στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαµβάνει:
α) τη χρονολογία του διατάγµατος,
β) όλα τα στοιχεία του διοριζόµενου (το όνοµα, το επώνυµο, το όνοµα του πατέρα και της µητέρας, τον τόπο
και το έτος γέννησης),
γ) το δικαστήριο στο οποίο τοποθετείται ύστερα από
απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
και
δ) τον βαθµό.
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3. Ο διορισµός ανακοινώνεται στον διοριζόµενο µε έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, το οποίο επιδίδεται
από δικαστικό επιµελητή µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος. Στο έγγραφο αναφέρονται και ο αριθµός και η χρονολογία του
φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δηµοσιεύτηκε η περίληψη του διατάγµατος διορισµού και ορίζεται εύλογη προθεσµία, µέχρι τριάντα (30) ηµέρες από
την επίδοση, για την ορκωµοσία και την ανάληψη υπηρεσίας από τον διοριζόµενο. Αν δεν ορίζεται προθεσµία,
αυτή είναι τριάντα (30) ηµερών. Ύστερα από αίτηση του
διοριζόµενου, είναι δυνατό να παραταθεί η προθεσµία
της παρούσας για τριάντα (30) ηµέρες ακόµη.
4. Η δηµόσια υπηρεσιακή σχέση του δικαστικού λειτουργού ιδρύεται µε τον διορισµό και την αποδοχή του.
5. Η αποδοχή δηλώνεται µε την ορκωµοσία, για την οποία συντάσσεται πρακτικό. Πριν από την ορκωµοσία
δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας.
6. Ο διοριζόµενος δικαστικός λειτουργός ορκίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, στο οποίο τοποθετείται ως δόκιµος, σε δηµόσια συνεδρίασή του. Οι αντεπίτροποι της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ορκίζονται ενώπιον της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Οι δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται στον
βαθµό του αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο σύµφωνα µε το άρθρο 84 ορκίζονται ενώπιον
της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι δόκιµοι
εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ορκίζονται ενώπιον
της ολοµέλειας των δικαστηρίων αυτών. Οι δικαστικοί
λειτουργοί που διορίζονται σε ειρηνοδικεία ή πταισµατοδικεία, ορκίζονται ενώπιον του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια αυτά.
7. Ο τύπος του όρκου είναι: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγµα και στους
νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά
µου».
8. Η ανάληψη των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού βεβαιώνεται µε έκθεση, η οποία συντάσσεται από τον γραµµατέα του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή
της Γενικής Επιτροπείας όπου τοποθετήθηκε και υπογράφεται και από τον διοριζόµενο.
Άρθρο 42
Ανάκληση του διορισµού δικαστικών λειτουργών
1. Το προεδρικό διάταγµα του διορισµού ανακαλείται,
αν ο διοριζόµενος δεν τον αποδεχθεί ρητώς ή σιωπηρώς. Σιωπηρή µη αποδοχή υπάρχει όταν, από υπαιτιότητα του διοριζόµενου, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ορκωµοσίας και ανάληψης καθηκόντων.
2. Διορισµός που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις
του παρόντος, δύναται να ανακληθεί µέχρι το πέρας της
δοκιµαστικής υπηρεσίας. Αν τον παράνοµο διορισµό
προκάλεσε ή υποβοήθησε ο ενδιαφερόµενος, η ανάκληση χωρεί και µετά την πάροδο αυτής της προθεσµίας.
Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου το συνολικό ποσό των καθαρών αποδοχών, που του καταβλήθηκαν µέχρι την ανάκληση του διορισµού του, καταλογίζεται σε
βάρος του.
3. Παρά την ανάκληση:
α) εκείνος που διορίστηκε παράνοµα, έχει τις ευθύνες
του δικαστικού λειτουργού για όσο χρονικό διάστηµα ά-

σκησε τα καθήκοντά του,
β) οι πράξεις και αποφάσεις του είναι έγκυρες.
Άρθρο 43
Προσόντα δικαστικών λειτουργών
1. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται όποιος έχει ελληνική ιθαγένεια.
2. Έλληνας το γένος, που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, είναι δυνατό να διοριστεί δικαστικός λειτουργός
σύµφωνα µε τις εξαιρετικές διατάξεις, που προβλέπονται σε ειδικούς νόµους.
3. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που έχει
την ηλικία που ορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 17 του
ν. 4871/2021 (Α΄ 246), προκειµένου να γίνει δεκτός στον
εισαγωγικό διαγωνισµό της ΕΣΔι.
4. Για την εφαρµογή της παρ. 3, ως ηµέρα γέννησης
λογίζεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί µέσα σε ενενήντα (90), το πολύ, ηµέρες από την ηµέρα της γέννησης.
5. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως
ηµέρα γέννησης λογίζεται η 30ή Ιουνίου του έτους γέννησης. Στην περίπτωση αυτή, το έτος γέννησης αποδεικνύεται για τους άνδρες από τα µητρώα αρρένων και για
τις γυναίκες από τα γενικά µητρώα δηµοτών. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα µητρώα, επικρατεί η
χρονικά προγενέστερη.
6. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διόρθωση των σχετικών
εγγραφών δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των
παρ. 4 και 5.
7. Για τον διορισµό σε θέση δικαστικού λειτουργού απαιτείται πτυχίο νοµικού τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αποφοίτηση από την ΕΣΔι, σύµφωνα
µε το άρθρο 17 του ν. 4871/2021.
8. Τα απαιτούµενα προσόντα για τον διορισµό σε θέση
δικαστικού λειτουργού συντρέχουν κατά τον χρόνο της
έναρξης του διαγωνισµού και κατά τον χρόνο του διορισµού. Ειδικά, το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει
κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισµού.
9. Διατάξεις που θεσπίζουν ευνοϊκό καθεστώς για την
κατά προτίµηση κατάληψη θέσεων, δεν έχουν εφαρµογή
για τον διορισµό σε θέση δικαστικού λειτουργού.
Άρθρο 44
Κωλύµατα διορισµού δικαστικών λειτουργών
1. Δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός:
α) Εκείνος που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί απ’ αυτές νόµιµα, καθώς και εκείνος που είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για λιποταξία,
β) εκείνος που δεν είναι γραµµένος στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρα ή στα γενικά µητρώα των
δηµοτών, προκειµένου για γυναίκα,
γ) εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα
µε αµετάκλητη καταδίκη, και µετά τη λήξη του χρόνου
στέρησης,
δ) εκείνος που καταδικάστηκε αµετάκλητα σε ποινή
στερητική της ελευθερίας µεγαλύτερη από τρεις (3) µήνες για αδίκηµα που τελέστηκε µε δόλο,
ε) εκείνος που καταδικάστηκε αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή (άρθρα 372-374 ΠΚ), απάτη (άρθρο 386 ΠΚ), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία κατά
τον προϊσχύσαντα ΠΚ (άρθρα 375, 258 ΠΚ) ή υπεξαίρεση
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(άρθρο 375 ΠΚ) κατά τον ισχύοντα ΠΚ, εκβίαση (άρθρο
385 ΠΚ), πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ), πλαστογραφία
πιστοποιητικών (άρθρο 217 ΠΚ), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων (άρθρο 218 κατά τον προϊσχύσαντα ΠΚ),
ψευδή βεβαίωση (άρθρο 242 ΠΚ), ψευδορκία και ψευδή
ανώµοτη κατάθεση κατά τον προϊσχύσαντα ΠΚ (άρθρα
224-225 ΠΚ) ή ψευδή κατάθεση κατά τον ισχύοντα ΠΚ
(άρθρο 224 ΠΚ), ψευδή καταµήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 ΠΚ), απιστία περί την υπηρεσία κατά τον προϊσχύσαντα ποινικό κώδικα (άρθρο
256 ΠΚ) ή απιστία κατά τον ισχύοντα ΠΚ (άρθρο 390 ΠΚ),
δωροληψία υπαλλήλου (άρθρο 235 ΠΚ), δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 ΠΚ), δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών (άρθρο 237 ΠΚ), παράνοµη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωµάτων του Δηµοσίου (άρθρο 244
ΠΚ), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήµηση (άρθρο 363 ΠΚ), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 ΠΚ), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο
222 ΠΚ), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252
ΠΚ), εµπορία ανθρώπων (άρθρο 322Α ΠΚ), αρπαγή ανηλίκων (άρθρο 324 ΠΚ), παράνοµη κατακράτηση (άρθρο
325 ΠΚ), εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 - 353 ΠΚ), εγκλήµατα µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά (άρθρο 82Α ΠΚ), εγκλήµατα των άρθρων 20 και 29
του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εγκλήµατα των παρ. 5 των άρθρων 29 και 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και εγκλήµατα
του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (A΄ 265).
στ) εκείνος που έχει τεθεί υπό δικαστική συµπαράσταση,
ζ) εκείνος που έχει παυθεί, ύστερα από δικαστική απόφαση, από θέση δικαστικού λειτουργού, δηµόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης,
η) εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δηµόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή
από θέση δικηγόρου ή συµβολαιογράφου, µε αµετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρµόδιου
συµβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια,
θ) εκείνος που δεν έχει το ήθος και τον χαρακτήρα που
αρµόζουν σε δικαστικό λειτουργό. Για το ήθος και τον
χαρακτήρα του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού αποφαίνεται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται δύο (2)
τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού για την ΕΣΔι, το δικαστικό συµβούλιο του οικείου πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του.
Σε περίπτωση που η απόφαση του συµβουλίου δεν είναι θετική ή οµόφωνη, το θέµα του ήθους των συγκεκριµένων υποψήφιων δικαστικών λειτουργών παραπέµπεται από το συµβούλιο υποχρεωτικά στην ολοµέλεια του
οικείου δικαστηρίου,
ι) εκείνος που έχει παραπεµφθεί για κακούργηµα ή
πληµµέληµα από εκείνα που αναφέρονται στην περ. ε΄,
καθώς και εκείνος που έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για ένα από αυτά τα αδικήµατα. Το κώλυµα αυτό
ισχύει µέχρις ότου εκδοθεί αµετάκλητο απαλλακτικό
βούλευµα ή αµετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αµετάκλητο βούλευµα ή απόφαση που παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής,
ια) εκείνος που δεν είναι υγιής σωµατικά ή ψυχικά. Η
σωµατική ή ψυχική αδυναµία διαπιστώνεται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του
ν. 4871/2021 (A΄ 246).

Τα παραπάνω κωλύµατα πρέπει να µην υπάρχουν κατά
τον χρόνο του εισαγωγικού διαγωνισµού της ΕΣΔι και
κατά τον χρόνο του διορισµού.
Άρθρο 45
Άρση κωλυµάτων δικαστικών λειτουργών
1. Δεν αίρουν το κώλυµα η αποκατάσταση, η χάρη και
η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, ακόµα και αν παρήλθε ο χρόνος της αναστολής.
2. Η παραγραφή της ποινής, που έχει επιβληθεί µε την
καταδικαστική απόφαση, ή η άρση των συνεπειών της απόφασης για ένα από τα εγκλήµατα της περ. ε΄ της παρ.
1 του άρθρου 44 δεν αίρει το κώλυµα.
Άρθρο 46
Αναδιορισµός δικαστικών λειτουργών
1. Επιτρέπεται ο αναδιορισµός του δικαστικού λειτουργού που παραιτήθηκε για οποιονδήποτε λόγο ή απολύθηκε λόγω σωµατικής ανικανότητας µέχρι και τον
βαθµό του παρέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας ή
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του εφέτη και
του αντεισαγγελέα εφετών, του εφέτη διοικητικών δικαστηρίων και του ειρηνοδίκη Α΄ τάξης σε κενή θέση, οµοιόβαθµη µε εκείνη από την οποία έχει αποχωρήσει. Εκείνος που παραιτήθηκε ή απολύθηκε, πρέπει να:
α) ζητήσει τον αναδιορισµό του µέσα σε τρία (3) έτη από την έξοδό του από την υπηρεσία,
β) έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισµό δικαστικού λειτουργού πλην της ηλικίας,
γ) µην καταλαµβάνεται από τα κωλύµατα διορισµού
του άρθρου 44 και
δ) έχει τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
2. Ο αναδιορισµός εκείνου που απολύθηκε λόγω σωµατικής ανικανότητας, γίνεται ύστερα από διαπίστωση
της πλήρους αποκατάστασης της σωµατικής του ικανότητας για την άσκηση των καθηκόντων του. Η διαπίστωση αυτή γίνεται από τη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή που προβλέπεται για τους πολιτικούς διοικητικούς
υπαλλήλους, στην οποία υποχρεωτικώς συµµετέχουν ένας (1) ψυχολόγος και ένας (1) ψυχίατρος, διευθυντής
κλινικής κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου που
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Για τον αναδιορισµό αποφαίνεται το αρµόδιο ανώτατο δικαστικό συµβούλιο, το οποίο καθορίζει και την αρχαιότητα του αναδιοριζοµένου, λαµβάνοντας υπόψη τη
σειρά αποφοίτησής του από την ΕΣΔι ή του διορισµού
του.
4. Τα άρθρα 41, 42 και η παρ. 2 του άρθρου 43 εφαρµόζονται και στην περίπτωση του αναδιορισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 47
Θεµελιώδη καθήκοντα του δικαστικού λειτουργού
1. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα και στη δηµοκρατία. Κατά την άσκηση
των καθηκόντων του υπόκειται µόνο στο Σύνταγµα και
στους νόµους. Είναι υποχρεωµένος να µη συµµορφώνεται µε διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατά κατάλυση του
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Συντάγµατος.
2. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να τηρεί εχεµύθεια για τα απόρρητα που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες
που γνωρίζει από την εκτέλεση των καθηκόντων του ή
λόγω της ιδιότητάς του. Έχει θεµελιώδες καθήκον να τηρεί το απόρρητο των διασκέψεων.
3. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να διαµένει στην
πόλη, όπου είναι η έδρα του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ή σε προάστιό της. Η Αθήνα και ο Πειραιάς µε τα
προάστιά τους θεωρούνται από την άποψη αυτή ως µια
πόλη.
4. Επιτρέπεται η αποµάκρυνση του δικαστικού λειτουργού από την έδρα του κατά τις ηµέρες στις οποίες
δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση.
5. Η απεργία, µε οποιαδήποτε µορφή, απαγορεύεται
στους δικαστικούς λειτουργούς.
6. Απαγορεύονται στους δικαστικούς λειτουργούς κάθε είδους εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών κοµµάτων.
7. Απαγορεύεται η συµµετοχή δικαστικού λειτουργού
σε ιδρύµατα ή ενώσεις και γενικά σε οργανώσεις που έχουν κρυφούς σκοπούς ή δραστηριότητες ή που επιβάλλουν στα µέλη τους µυστικότητα.
Άρθρο 48
Ασυµβίβαστα δικαστικών λειτουργών
1. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να
παρέχουν κάθε άλλη µισθωτή υπηρεσία, καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελµα.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών ή
του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και να µετέχουν σε συµβούλια ή επιτροπές, που ασκούν αρµοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συµµετοχή τους προβλέπεται ειδικά από τον νόµο. Ο δικαστικός λειτουργός που
µετέχει υποδεικνύεται από τον δικαστή ή τον εισαγγελέα ή το τριµελές συµβούλιο που διευθύνει το πολιτικό ή
το διοικητικό δικαστήριο ή την εισαγγελία, ύστερα από
ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο δικαστικός λειτουργός προεδρεύει στα ως άνω συµβούλια ή τις επιτροπές, εκτός εάν µετέχει επίσης υπουργός, υφυπουργός ή
γενικός γραµµατέας υπουργείου. Ειδικώς στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον δεν συµµετέχει δικαστικός λειτουργός µε τον βαθµό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ή αντίστοιχο, ως Πρόεδρος
της επιτροπής µπορεί να ορίζεται µέλος το οποίο δεν έχει τη δικαστική ιδιότητα.
3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς
λειτουργούς απαγορεύεται. Καθήκοντα σχετικά µε την
εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται δικαστικά. Η διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται µόνο στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων σύµφωνα µε τα άρθρα 871Α, 882Α
και 902 του ΚΠολΔ και τις σχετικές διατάξεις των νόµων
2331/1995 (Α΄ 173) και 1816/1988 (Α΄ 251).
4. Απαγορεύεται η συµµετοχή δικαστικών λειτουργών
στην Κυβέρνηση, εκτός της περίπτωσης της παρ. 3 του
άρθρου 37 του Συντάγµατος.
5. Η συµµετοχή δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών στην υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων µε αντικείµενο την ανάπτυξη, την προώθηση και τη βελτίωση

της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, συνιστά δικαστικό έργο,
το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Η επιλογή του δικαστικού ή εισαγγελικού
λειτουργού που µετέχει σε οµάδες εργασίας για την υλοποίηση των ως άνω προγραµµάτων και δράσεων, γίνεται µε πράξη του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο ή
την εισαγγελία, στην οργάνωση του οποίου ή της οποίας
αποσκοπούν οι προς υλοποίηση δράσεις και στο οποίο υπηρετεί ο επιλεγόµενος λειτουργός. Όταν οι προς υλοποίηση δράσεις αποσκοπούν στην οργάνωση περισσότερων δικαστηρίων ή εισαγγελιών, η επιλογή γίνεται µε
πράξη του προέδρου του οικείου ανώτατου δικαστηρίου.
Άρθρο 49
Κωλύµατα εντοπιότητας δικαστικών λειτουργών
1. Οι πρόεδροι εφετών, οι εφέτες ποινικών - πολιτικών
και διοικητικών δικαστηρίων, εισαγγελείς και οι αντεισαγγελείς εφετών δεν επιτρέπεται να υπηρετούν στην
πόλη, όπου βρίσκεται η έδρα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και όπου ήταν µόνιµα εγκαταστηµένοι κατά
την τελευταία δεκαετία πριν από τον διορισµό τους επί
µία τουλάχιστον τριετία, ή ήταν ή εξακολουθούν να είναι
εγκαταστηµένοι αυτοί ή οι σύζυγοί τους ή τα πρόσωπα
µε τα οποία συνήψαν σύµφωνο συµβίωσης.
2. Οι πρόεδροι πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι πρωτοδικείου των πολιτικών - ποινικών και των διοικητικών δικαστηρίων, οι εισαγγελείς, οι αντεισαγγελείς
και οι πάρεδροι εισαγγελίας, καθώς και οι ειρηνοδίκες
και οι πταισµατοδίκες δεν επιτρέπεται να υπηρετούν σε
δικαστήρια ή εισαγγελίες, στην περιφέρεια των οποίων
αυτοί ή οι σύζυγοί τους ή τα πρόσωπα µε τα οποία συνήψαν σύµφωνο συµβίωσης ήταν µόνιµα εγκατεστηµένοι
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από τον διορισµό
τους επί µία τουλάχιστον τριετία ή ήταν ή εξακολουθούν
να είναι εγκαταστηµένοι αυτοί ή οι σύζυγοί τους ή τα
πρόσωπα µε τα οποία συνήψαν σύµφωνο συµβίωσης.
3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στους αναφερόµενους
στις παρ. 1 και 2 δικαστικούς λειτουργούς να υπηρετούν
σε δικαστήρια ή εισαγγελίες, στην περιφέρεια των οποίων οι σύζυγοί τους ή τα πρόσωπα µε τα οποία συνήψαν
σύµφωνο συµβίωσης υπηρετούσαν ή υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας.
4. Δεν επιτρέπεται η υπηρεσία δικαστικού λειτουργού
σε δικαστήριο ή εισαγγελία, στην περιφέρεια του οποίου
ήταν διορισµένος ως δικηγόρος, πριν περάσουν δέκα
(10) έτη από τον διορισµό του ως δικαστικού λειτουργού.
5. Από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 εξαιρούνται οι
δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε δικαστήρια των
πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λάρισας, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Χαλκίδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Κατερίνης,
Καλαµάτας, Καβάλας, Χανίων, Λαµίας, Αγρινίου, Κοµοτηνής, Μυτιλήνης, Κέρκυρας, Ρόδου και Κοζάνης.
6. Δεν επιτρέπεται η υπηρεσία δικαστικού λειτουργού
σε δικαστήριο ή εισαγγελία στην περιφέρεια του οποίου
είναι διορισµένος ως δικηγόρος σύζυγος ή πρόσωπο µε
το οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή συγγενής
του µέχρι δεύτερου βαθµού, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας,
όσο διαρκεί ο γάµος ή το σύµφωνο συµβίωσης. Το κώλυµα αυτό δεν ισχύει για τα δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Χαλκίδας, Σερρών,
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Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Κατερίνης, Καλαµάτας, Καβάλας, Χανίων, Λαµίας, Αγρινίου, Κοµοτηνής, Μυτιλήνης, Κέρκυρας, Ρόδου και Κοζάνης.
7. Δικαστικός λειτουργός, που τοποθετήθηκε ή µετατέθηκε σε δικαστήρια ή εισαγγελία όπου κωλύεται να υπηρετήσει, οφείλει να υποβάλει δήλωση για το κώλυµα
αµέσως µόλις λάβει γνώση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 50
Μισθός - Ηµερήσια αποζηµίωση - Οδοιπορικά
έξοδα δικαστικών λειτουργών
1. Η αξίωση του δικαστικού λειτουργού για τη λήψη
του µισθού αρχίζει, σε περίπτωση διορισµού, από την ανάληψη των καθηκόντων, η οποία βεβαιώνεται µε την έκθεση εµφάνισης της παρ. 8 του άρθρου 41, και, σε περίπτωση προαγωγής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 59.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης δικαστικού λειτουργού από τη διαθεσιµότητα ή από την αργία, η αξίωση για την
καταβολή του µισθού αρχίζει από την ανάληψη των καθηκόντων, η οποία βεβαιώνεται µε έκθεση του αρµόδιου
γραµµατέα.
3. Δεν οφείλεται µισθός για το χρονικό διάστηµα, κατά
το οποίο ο δικαστικός λειτουργός από δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία. Ως µη παροχή υπηρεσίας
νοείται και η, κατά την κρίση των οργάνων, που αναφέρονται στην παρ. 4, κατ’ επανάληψη αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης σχεδίων αποφάσεων και δικογραφιών που του ανατίθενται προς επεξεργασία, καθώς
και η αδικαιολόγητη µη συµµετοχή στις συνεδριάσεις
των οργάνων του δικαστηρίου ή η αδικαιολόγητη µη εκτέλεση υπηρεσίας που του ανατέθηκε αρµοδίως.
4. Στην περίπτωση της παρ. 3, ο µισθός περικόπτεται
µε πράξη του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστικού λειτουργού που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή µε πράξη του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστικού λειτουργού, που διευθύνει το αµέσως ανώτερο δικαστήριο ή εισαγγελία, µε την
οποία ορίζεται, αναλόγως µε τη µη παροχή υπηρεσίας,
το χρονικό διάστηµα για το οποίο περικόπτεται ο µισθός.
Για την περικοπή του µισθού του εκκαθαριστή - δικαστικού λειτουργού, αρµόδιος είναι ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστικός λειτουργός
που διευθύνει το αµέσως ανώτερο δικαστήριο ή εισαγγελία. Ο αρµόδιος για την περικοπή του µισθού καλεί,
πριν από την έκδοση της πράξης, εγγράφως τον δικαστικό λειτουργό να εκφράσει τις απόψεις του. Η εκτέλεση
της πράξης δεν αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο. Ο
δικαστικός λειτουργός στον οποίο αφορά η πράξη µπορεί, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της πράξης σε αυτόν, να ασκήσει προσφυγή κατ’ αυτής ενώπιον του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου, το οποίο αποφαίνεται αµετάκλητα. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, το ανώτατο δικαστικό συµβούλιο εξαφανίζει την πράξη της περικοπής, ενώ διατάσσεται η απόδοση σε αυτόν του µισθού που περικόπηκε.

5. Σε περίπτωση απόλυσης δικαστικού λειτουργού λόγω νόσου που δεν θεραπεύεται, συνεχίζεται να καταβάλλεται ο µισθός ενέργειας ή διαθεσιµότητας καθ’ όλο
το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η διαδικασία της απόλυσης του δικαστικού λειτουργού µέχρι να λυθεί η υπηρεσιακή σχέση.
6. Η αξίωση καταβολής του µισθού παύει από τη λύση
της δηµόσιας υπηρεσιακής σχέσης.
7. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, που
προβλέπουν την καταβολή αποδοχών µετά από τη λύση
της υπηρεσιακής σχέσης, αντί για σύνταξη, δεν θίγονται
από την παρ. 6.
8. Για τη µετακίνηση εκτός έδρας των δικαστικών λειτουργών για εκτέλεση υπηρεσίας εφαρµόζεται η υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
Άρθρο 51
Ειδικές εγγυήσεις δικαστικών λειτουργών
1. Δεν εφαρµόζεται η αυτόφωρη διαδικασία των άρθρων 275 και 417 έως 426 του ΚΠΔ κατά δικαστικού λειτουργού για πληµµελήµατα που φέρεται να έχει διαπράξει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.
2. Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας, σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, δικαστικού
λειτουργού συνεπεία τροµοκρατικής ή οιασδήποτε άλλης εγκληµατικής ενέργειας κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος και ένεκα αυτού, ο/η σύζυγος
ή ο/η συνδεόµενος/η µε σύµφωνο συµβίωσης ή ένα τέκνο αυτού προσλαµβάνεται υποχρεωτικά, κατόπιν αίτησής του, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή σε οποιαδήποτε
δικαστική υπηρεσία, ως µόνιµος ή µε σύµβαση αορίστου
χρόνου διοικητικός ή δικαστικός υπάλληλος, αναλόγως
των προσόντων του, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων περί
προσλήψεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής
θέσης, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί κωλυµάτων διορισµού. Η αίτηση για πρόσληψη των δικαιούµενων προσώπων υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την απόκτηση των απαραιτήτων προσόντων διορισµού τους σε οποιαδήποτε θέση.
Άρθρο 52
Κανονική άδεια δικαστικών λειτουργών
1. Στον δικαστικό λειτουργό, ύστερα από αίτησή του
και εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια α) µέχρι έναν (1) µήνα,
αν έχει δηµόσια υπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον έτους,
και β) µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες, αν έχει δηµόσια υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον µηνών. Η άδεια αυτή χορηγείται, ολόκληρη ή τµηµατικά, κάθε ηµερολογιακό έτος.
2. Δεν έχει δικαίωµα κανονικής άδειας, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα του θέση, ο δικαστικός λειτουργός στον οποίο έχει κοινοποιηθεί πράξη µετάθεσης
ή προαγωγής ή εκείνος που βρίσκεται υπό υπηρεσιακή
µετακίνηση.
3. Από τον χρόνο της κανονικής άδειας αφαιρείται ο
χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, που βεβαιώνεται µε πράξη του προϊσταµένου του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών
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διοικητικών δικαστηρίων.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, είναι δυνατό να χορηγηθεί στον δικαστικό λειτουργό, ύστερα από αίτησή του,
κανονική άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι έναν (1) µήνα κάθε ηµερολογιακό έτος πέρα από την άδεια που προβλέπεται στην παρ. 1.
5. Κατά την περίοδο των θερινών τµηµάτων δεν χορηγείται κανονική άδεια στον δικαστικό λειτουργό που έχει
δικαίωµα σε διακοπές. Επίσης, δεν χορηγείται τέτοια άδεια τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη της περιόδου των θερινών τµηµάτων και τριάντα (30) ηµέρες µετά
από τη λήξη τους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.
6. Η κανονική άδεια χορηγείται µε απόφαση του δικαστή ή του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ύστερα από αίτηση του δικαστικού
λειτουργού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στους ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες
η άδεια χορηγείται: α) από τον πρόεδρο του τριµελούς
συµβουλίου για το Ειρηνοδικείο Αθηνών, β) από τον διευθύνοντα το δικαστήριο, αν υπηρετούν πέντε (5) τουλάχιστον ειρηνοδίκες ή πταισµατοδίκες σε αυτό, και γ)
από τον πρόεδρο του οικείου πρωτοδικείου στις λοιπές
περιπτώσεις.
7. Η κανονική άδεια ανακοινώνεται στον δικαστικό λειτουργό µε επίδοση του σχετικού εγγράφου, το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα από την έγκρισή της.
8. Αυτός που έλαβε κανονική άδεια, είναι υποχρεωµένος να κάνει χρήση της µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από
την ανακοίνωση της παρ. 7, εκτός αν στο έγγραφο της
άδειας ορίζεται ρητά η ηµέρα έναρξής της. Αν δεν κάνει
χρήση της άδειας µέσα στην προθεσµία αυτή, η άδεια ακυρώνεται αυτοδικαίως.
9. Ο διευθύνων το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι δυνατό να αναβάλει
την έναρξη της άδειας το πολύ επί δέκα (10) ηµέρες, αν
συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης
ή ύστερα από αίτηση του δικαστικού λειτουργού.
10. Για την έναρξη, τη λήξη ή την τυχόν διακοπή της άδειας, συντάσσονται εκθέσεις ενώπιον του γραµµατέα
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας. Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών αποστέλλονται
χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
11. Η κανονική άδεια είναι δυνατό να ανακληθεί από εκείνον που τη χορήγησε, πριν από τη λήξη της, εφόσον
συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης.
12. Δικαστικός λειτουργός δεν έχει δικαίωµα να κάνει
χρήση κανονικής αδείας, εφόσον, κατά την κρίση του οικείου προϊσταµένου, υπάρχει κίνδυνος ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων ή βουλευµάτων σε
επείγουσες υποθέσεις, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικά
σοβαροί λόγοι υγείας.
13. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δύναται να ζητήσει από
τον αρµόδιο προϊστάµενο την ανάκληση της κανονικής
άδειας δικαστικού λειτουργού λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης.
14. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δύναται να ζητήσει από
τον αρµόδιο προϊστάµενο να απαγορεύσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τη χορήγηση κανονικών αδειών δικα-

στικών λειτουργών για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
15. Αν ο δικαστικός λειτουργός υπερβεί αδικαιολόγητα την άδεια που του χορηγήθηκε, στερείται τις αποδοχές του για τις αντίστοιχες ηµέρες, ανεξάρτητα από την
πειθαρχική του ευθύνη.
Άρθρο 53
Άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής
τέκνου δικαστικών λειτουργών
1. Στη δικαστική λειτουργό που κυοφορεί, χορηγείται
άδεια µητρότητας δύο (2) µήνες πριν και τρεις (3) µήνες
µετά τον τοκετό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄
26).
2. Στον γονέα δικαστικό λειτουργό χορηγείται, ύστερα
από αίτησή του, µε απόφαση του δικαστή ή του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου, που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του προέδρου του οικείου πρωτοδικείου για
τα δικαστήρια στα οποία υπηρετούν µέχρι τέσσερις ειρηνοδίκες ή πταισµατοδίκες, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, άδεια εννέα (9) µηνών µε αποδοχές για ανατροφή τέκνου. Σε περίπτωση πολύδυµης κύησης, η παραπάνω άδεια των εννέα (9) µηνών για ανατροφή τέκνου µε αποδοχές προσαυξάνεται, κατά έξι (6) µήνες για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Η ηµεροµηνία έναρξης της άδειας προσδιορίζεται, όταν το σχετικό αίτηµα
υποβάλλεται από µητέρα δικαστική λειτουργό, το συντοµότερο δυνατόν, οπωσδήποτε όµως µέσα σε δύο (2) µήνες από το πέρας της άδειας µητρότητας που έλαβε η ίδια δικαστική λειτουργός. Η αίτηση για τη χορήγηση της
παραπάνω άδειας σε πατέρα δικαστικό λειτουργό, για
την ανατροφή του τέκνου του, υποβάλλεται το συντοµότερο δυνατόν, δηλαδή µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας που έχει χορηγηθεί στην εργαζοµένη µητέρα του
παιδιού του. Αν η σύζυγος ή το πρόσωπο, µε το οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ο δικαστικός λειτουργός, δεν έχει λάβει άδεια µητρότητας, η αίτηση υποβάλλεται το συντοµότερο δυνατόν µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έληγε η άδεια µητρότητας, την οποία, µε
βάση τον χρόνο τοκετού, θα ελάµβανε µητέρα δικαστική
λειτουργός.
3. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαστικοί λειτουργοί, µε
κοινή τους δήλωση, που κατατίθεται στις υπηρεσίες
τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο κάνει χρήση άδειας ανατροφής τέκνου.
4. Αν ο σύζυγος δικαστικού λειτουργού ή το πρόσωπο
που έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης µε αυτόν εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα και δικαιούται άδεια ανατροφής
τέκνου µετά ή άνευ αποδοχών αντίστοιχη της παρ. 2, ο
δικαστικός λειτουργός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου κατά το µέρος που ο σύζυγος
αυτού ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης µε αυτόν δεν κάνει χρήση των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το µέρος που αυτά υπολείπονται της άδειας ανατροφής τέκνου.
5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο ή σύµφωνο συµβίωσης των
γονέων του, την παραπάνω άδεια ανατροφής τέκνου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια του τέκνου.
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Άρθρο 54
Αναρρωτική άδεια - Περίθαλψη δικαστικών λειτουργών
1. Στους δικαστικούς λειτουργούς που ασθενούν ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης, χορηγείται από τον δικαστή ή
τον πρόεδρο του τριµελούς συµβουλίου που διευθύνει
το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τον Γενικό Επίτροπο
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή τον πρόεδρο του οικείου πρωτοδικείου, για τα
δικαστήρια στα οποία υπηρετούν µέχρι τέσσερις (4) ειρηνοδίκες ή πταισµατοδίκες, αναρρωτική άδεια µε πλήρεις αποδοχές. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2. Για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο χορήγησης και τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας, καθώς
και για τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Εάν η αναρρωτική άδεια ή η απουσία λόγω ασθενείας εκτείνεται σε δύο διαδοχικές δικασίµους, ο δικαστικός λειτουργός παραπέµπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονοµική επιτροπή. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις ανίατων ασθενειών, η άδεια
µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
Άρθρο 55
Εκπαιδευτικές άδειες δικαστικών λειτουργών
στην αλλοδαπή και την ηµεδαπή
1. Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας απουσίας στην αλλοδαπή:
α) στους εισηγητές και παρέδρους του Συµβουλίου
της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) στους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων από τον βαθµό του ειρηνοδίκη,
του πρωτοδίκη και του αντεισαγγελέα πρωτοδικών µέχρι
του εφέτη και του αντεισαγγελέα εφετών,
γ) στους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από τον βαθµό του πρωτοδίκη µέχρι του εφέτη.
Εκπαιδευτική άδεια δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί µετά τη συµπλήρωση του πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους της ηλικίας. Για να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια,
απαιτείται ο δικαστικός λειτουργός να έχει πολύ καλή
γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να
µεταβεί για εκπαίδευση και να έχει γίνει δεκτός σε αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών σε πανεπιστήµιο της αλλοδαπής, είτε ως πλήρους φοίτησης
είτε ως ακαδηµαϊκός επισκέπτης.
2. Ο αριθµός των δικαστικών λειτουργών που αποστέλλονται στην αλλοδαπή µε εκπαιδευτική άδεια κάθε
εκπαιδευτικό έτος, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, που εκδίδεται µέχρι το τέλος Δεκεµβρίου
του προηγούµενου έτους, και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δύο (2) για το Συµβούλιο της Επικρατείας, τα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο [σύνολο δέκα (10)].
3. Οι άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου του έτους έναρξης της άδειας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου
δικαστικού λειτουργού και απόφαση του αρµόδιου ανώ-

τατου δικαστικού συµβουλίου. Το ανώτατο δικαστικό
συµβούλιο αποφαίνεται ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης και µόνο µέχρι τον αριθµό των αναφερόµενων σε αυτό θέσεων. Στην αίτηση πρέπει να
προσδιορίζονται τα θέµατα µε τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί ο δικαστικός λειτουργός και να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για ένα (1) έτος και
είναι δυνατόν να παραταθεί, µε την ίδια διαδικασία, για
ένα (1) ακόµη έτος, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και εφόσον ο δικαστικός λειτουργός καταθέτει βεβαίωση του
πανεπιστηµίου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή και ότι
µπορεί ακόµη, εξαιρουµένης της περίπτωσης των ακαδηµαϊκών επισκεπτών, να ολοκληρώσει το πρόγραµµα των
µεταπτυχιακών του σπουδών µε τη λήψη του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης. Στην περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της εκπαιδευτικής άδειας εφαρµόζεται η παρ. 15 του άρθρου 52.
5. Ο δικαστικός λειτουργός που έλαβε εκπαιδευτική άδεια, οφείλει να αναφέρει µε δήλωσή του στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης την ηµεροµηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσής του, καθώς και τον τόπο και τη διεύθυνση της διαµονής του. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, οφείλει να υποβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον πρόεδρο του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου λεπτοµερή έκθεση για τη συντελεσθείσα εργασία και για την πορεία
της εκπαίδευσής του, µε τα αποδεικτικά των σπουδών
του. Προκειµένου περί ακαδηµαϊκών επισκεπτών η έκθεση υποβάλλεται ανά τρίµηνο, µαζί µε βεβαιώσεις παρακολούθησης από τα αρµόδια όργανα του πανεπιστηµίου.
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής είναι δυνατόν να επιφέρει την ανάκληση του υπολοίπου της εκπαιδευτικής άδειας, µε απόφαση του αρµόδιου ανώτατου δικαστικού
συµβουλίου, και συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη του
δικαστικού λειτουργού.
6. Στον δικαστικό λειτουργό που µεταβαίνει στην αλλοδαπή µε εκπαιδευτική άδεια, παρέχεται επιπλέον το
πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών αποδοχών της
οργανικής του θέσης. Για τις δαπάνες µετακίνησής του ισχύουν όσα προβλέπονται στην υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄
του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
7. Η εκπαιδευτική άδεια διακόπτεται ύστερα από απόφαση του ανώτατου δικαστικού συµβουλίου, αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν ή αν ο δικαστικός λειτουργός υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωµα.
8. Οι δικαστικοί λειτουργοί που έλαβαν εκπαιδευτική
άδεια, είναι υποχρεωµένοι, µετά την επιστροφή τους, να
υπηρετήσουν επί χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της άδειάς τους.
9. Σε περίπτωση κατά την οποία οι δικαστικοί λειτουργοί δεν τηρήσουν τις υποχρεώσεις των παρ. 5 και 8, οφείλουν να επιστρέψουν στο Δηµόσιο, µέσα σε έξι (6)
µήνες, τις επιπλέον αποδοχές που έλαβαν κατά τον χρόνο της άδειας, καθώς και τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής, µε τον νόµιµο τόκο από τη λήψη τους. Τα οφειλόµενα ποσά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δηµόσιων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. - Α΄ 90)
µετά την αποστολή χρηµατικού καταλόγου στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) κατά το άρθρο 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989
(Α΄ 6).
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10. Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην ηµεδαπή µπορεί να χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς που αναφέρονται στην παρ. 1 είτε για την παρακολούθηση µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών, ετήσιας διάρκειας, στις σχολές νοµικών, πολιτικών και οικονοµικών επιστηµών είτε για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο δικαστικός λειτουργός έχει ολοκληρώσει δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη και
έχει υποβάλει προς τον/τους επιβλέποντα/ες ολοκληρωµένο και λεπτοµερή πίνακα περιεχοµένων της διατριβής,
σύµφωνα µε βεβαίωση της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής, όπου αναφέρεται και ο εκτιµώµενος χρόνος για
την ολοκλήρωσή της. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται
υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1 έως και 9, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Στον δικαστικό λειτουργό δεν
χορηγούνται άλλες αποδοχές ή παντός είδους επιµίσθιο
ή έξοδα.
Άρθρο 56
Συµµετοχή δικαστικών λειτουργών σε προγράµµατα
κατάρτισης διεθνών και ευρωπαϊκών
οργανισµών δικαστικής εκπαίδευσης
1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση του
προέδρου του οικείου ανώτατου δικαστηρίου του κλάδου στον οποίο ανήκει ο δικαστικός λειτουργός ή, αν
πρόκειται για εισαγγελικούς λειτουργούς του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ή αν πρόκειται για µέλη της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του οικείου Γενικού Επιτρόπου, µπορεί να επιτρέπει την αποστολή στην αλλοδαπή δικαστικών λειτουργών όλων των βαθµών, ανεξαρτήτως ηλικίας, για συµµετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεµιναρίων ή της οργάνωσης και
λειτουργίας ξένων δικαστηρίων. Η απουσία του δικαστικού λειτουργού από τα καθήκοντά του δεν µπορεί να υπερβεί τον έναν (1) µήνα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται το
άρθρο 48 του ν. 4871/2021 (A΄ 246).
2. Η ΕΣΔι, ως µέλος διεθνών δικτύων και οργανισµών,
κοινοποιεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και στα
δικαστήρια τα προγράµµατα επιµόρφωσης που οργανώνουν, µε δική τους χρηµατοδότηση, τα εν λόγω δίκτυα ή
οργανισµοί, προκειµένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι
δικαστικοί λειτουργοί. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στα δικαστήρια. Ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή ο δικαστικός λειτουργός που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία
εκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και τις εκκρεµείς
υποχρεώσεις των ενδιαφερόµενων δικαστικών λειτουργών και εν συνεχεία διαβιβάζει τις αιτήσεις που εγκρίνει
στην ΕΣΔι. Η ΕΣΔι αποστέλλει αρµοδίως τις σχετικές αιτήσεις στο σύνολό τους. Σε περίπτωση περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων και υποβολής περισσότερων αιτήσεων, η ΕΣΔι προκρίνει αιτιολογηµένα ορισµένους εξ
αυτών. Τα κριτήρια επιλογής είναι, ιδίως, η πολύ καλή
γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία διεξάγεται το
πρόγραµµα επιµόρφωσης, η αρχαιότητα, µεταξύ οµοιοβάθµων, η συµµετοχή σε προηγούµενο πρόγραµµα, καθώς και ο αριθµός των δικαστικών λειτουργών που παρακολουθούν ή πρόκειται να παρακολουθήσουν επιµορφωτικά προγράµµατα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες κατανέµονται αναλόγως µεταξύ
όλων των βαθµών. Στον δικαστικό λειτουργό που µετα-

βαίνει στην αλλοδαπή, στο πλαίσιο των ως άνω χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δεν χορηγούνται άλλες
αποδοχές ή παντός είδους επιµίσθιο ή έξοδα, ενώ εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 5 και 8 του άρθρου 55. Ο δικαστικός λειτουργός που µεταβαίνει στην αλλοδαπή, ενηµερώνει την ΕΣΔι για τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα, υποβάλλοντας σχετική έκθεση µετά την ολοκλήρωσή του. Η ΕΣΔι µπορεί να αναθέσει στον δικαστικό λειτουργό τη µελέτη ζητηµάτων, που σχετίζονται µε τη δικαστική εκπαίδευση σε σχέση µε το αντικείµενο στο οποίο επιµορφώνεται, καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της σχολής στις συναντήσεις που λαµβάνουν χώρα
κατά το χρονικό διάστηµα της επιµόρφωσης στον τόπο
πραγµατοποίησής της. Στην περίπτωση µακροχρόνιων
προγραµµάτων επιµόρφωσης απαιτείται προηγούµενη άδεια, η ισχύς της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος και χορηγείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου δικαστικού λειτουργού και απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου.
3. Η ΕΣΔι κοινοποιεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και
στα δικαστήρια προγράµµατα επιµόρφωσης, που οργανώνουν, µε δική τους χρηµατοδότηση, διεθνείς, ευρωπαϊκοί ή εθνικοί φορείς άλλων κρατών, προκειµένου να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον δικαστικοί λειτουργοί.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία
εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου δικαστικού λειτουργού και απόφαση του αρµόδιου ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου, µπορεί να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας έως δώδεκα (12) µηνών στην αλλοδαπή σε: α)
δύο (2) κατ’ έτος παρέδρους και εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας, β) δύο (2) κατ’ έτος παρέδρους και
εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) τρεις (3) κατ’ έτος δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων από τον βαθµό του πρωτοδίκη µέχρι και του
εφέτη και δ) τρεις (3) κατ’ έτος δικαστικούς λειτουργούς
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από τον βαθµό
του πρωτοδίκη µέχρι και του εφέτη, προκειµένου να ασκηθούν για επιµορφωτικούς λόγους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εθνικά αλλοδαπά
δικαστήρια. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 55 εφαρµόζονται
αναλόγως, οι δε επιπλέον των τακτικών αποδοχές καταβάλλονται µειωµένες κατά το ποσό της αµοιβής που οι
ανωτέρω δικαστικοί λειτουργοί λαµβάνουν από τα ευρωπαϊκά και αλλοδαπά εθνικά δικαστήρια ή από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς δικαστικής εκπαίδευσης για τη
συµµετοχή τους στο ανωτέρω πρόγραµµα. Οι ανωτέρω
δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να γνωρίζουν άριστα µία
(1) εκ των επίσηµων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου µπορούν να ζητήσουν από τους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς να συντάξουν έκθεση για
τα προγράµµατα που παρακολούθησαν και να τα παρουσιάσουν στους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία
εκδίδεται µετά από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
σε αυτό, µπορεί να χορηγείται άδεια σε δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µέχρι έξι (6) ετησίως, ή δικαστικούς λειτουργούς της Γενικής Επιτροπείας, µέχρι έναν
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(1) ετησίως, οι οποίοι γνωρίζουν καλά µία (1) από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου
να επιµορφωθούν στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Κατά τη διάρκεια της άδειας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες, καταβάλλονται στους επιµορφουµένους οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
6. Οι δικαστικοί λειτουργοί µετά από την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσής τους ενηµερώνουν την ΕΣΔι, προκειµένου η σχολή να αξιοποιήσει, κατά τον σχεδιασµό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, την επιστηµονική και
επαγγελµατική εµπειρία που απέκτησαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 57
Ατοµικοί φάκελοι δικαστικών λειτουργών
1. Για κάθε δικαστικό λειτουργό τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ατοµικός φάκελος, στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον διορισµό και στην προσωπική και υπηρεσιακή
του κατάσταση, οι εκθέσεις των επιθεωρητών, οι πειθαρχικές και ποινικές διώξεις και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν επ’ αυτών.
2. Με τα στοιχεία της παρ. 1 τηρούνται, επίσης, ατοµικοί φάκελοι:
α) στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, για τους δικαστικούς λειτουργούς του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων,
β) στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, για τους δικαστικούς λειτουργούς
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών,
γ) στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, για τους δικαστικούς λειτουργούς του και για
τους δικαστικούς λειτουργούς της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και
δ) στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για τους δικαστικούς λειτουργούς της Γενικής Επιτροπείας και των δικαστηρίων
αυτών.
3. Έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση του ατοµικού
φακέλου δικαστικού λειτουργού:
α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
β) τα µέλη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου,
γ) τα µέλη του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου ή πειθαρχικού δικαστηρίου,
δ) οι επιθεωρητές και τα οικεία συµβούλια επιθεώρησης,
ε) τα µέλη της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για τους δικαστικούς λειτουργούς των δικαστηρίων αυτών και
στ) ο ίδιος ο δικαστικός λειτουργός, ο οποίος έχει δικαίωµα λήψης αντιγράφων.
Ανακοίνωση στοιχείων του ατοµικού φακέλου δικαστικού λειτουργού σε άλλα, πλην των ανωτέρω ειδικώς αναφεροµένων, πρόσωπα απαγορεύεται.
4. Οι λεπτοµέρειες τήρησης των ατοµικών φακέλων,
που µπορεί να είναι σε ηλεκτρονική µορφή, καθορίζονται

µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
5. Ειδικά στους ατοµικούς φακέλους των µελών του
Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαµβάνονται ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την υπηρεσιακή τους απόδοση από την ηµεροµηνία προαγωγής τους στον βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας, του Αρεοπαγίτη, του Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και του Συµβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθώς και µε τα πρόσθετα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, τα οποία συγκεντρώνουν τα οικεία αρµόδια τµήµατα της γραµµατείας
των ανώτατων δικαστηρίων και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Άρθρο 58
Μητρώο δικαστικών λειτουργών
1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρείται µητρώο των δικαστικών λειτουργών.
2. Στο µητρώο αυτό, σε ξεχωριστό φύλλο για κάθε δικαστικό λειτουργό, αναγράφονται η οικογενειακή του
κατάσταση, τα προσόντα του, τα στοιχεία του διορισµού
του, οι µεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, οι
ηθικές αµοιβές, οι πειθαρχικές ποινές και κάθε άλλο
στοιχείο που αφορά στην υπηρεσιακή του δραστηριότητα.
3. Οι λεπτοµέρειες του τύπου του µητρώου, που µπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή, καθορίζονται µε
την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 57.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 59
Τοποθετήσεις - Προαγωγές δικαστικών λειτουργών
1. Οι τοποθετήσεις των διοριζόµενων ή προαγόµενων
δικαστικών λειτουργών, οι µεταθέσεις, µετατάξεις και αποσπάσεις τους ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Έως την επίδοση του σχετικού µε την υπηρεσιακή µεταβολή εγγράφου οι δικαστικοί
λειτουργοί εγκύρως ασκούν τα καθήκοντα της θέσης και
του βαθµού που κατέχουν.
2. Οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών µέχρι
τον βαθµό του συµβούλου της Επικρατείας, του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του συµβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Επιτρόπου και
του αντεπιτρόπου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και του Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ο διορισµός σε θέση αντεπιτρόπου της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
και αντεπιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου. Η απόφαση του ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου προκαλείται µε ερώτηµα του Υπουργού το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την κένωση ή την κατανοµή νέων θέσεων στα οικεία δικαστήρια ή εισαγγελίες
ή, προκειµένου περί ειρηνοδικών, από τη συµπλήρωση
των απαιτούµενων ετών υπηρεσίας, και η προαγωγή του
δικαστικού λειτουργού ανατρέχει στον χρόνο κατανο-
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µής ή κένωσης της θέσης, ή προκειµένου ειδικά για προαγωγή ειρηνοδικών, στον χρόνο συµπλήρωσης των απαιτούµενων ετών υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 90.
Ειδικά για την πλήρωση των κενών που προβλέπεται ότι
προκύπτουν στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, το ερώτηµα αποστέλλεται το αργότερο εντός του Απριλίου.
3. Οι προαγωγές στις θέσεις του Προέδρου και των αντιπροέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και των αντιπροέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου. Το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από γνώµη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, επιλέγει τους προακτέους µεταξύ εκείνων που έχουν τα νόµιµα προσόντα
κατά τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 74, την παρ. 7 του άρθρου 75, τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 83, την παρ. 7 του
άρθρου 84 και τις παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 89. Για
τις προαγωγές στις θέσεις των αντιπροέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου η επιλογή γίνεται µεταξύ των δέκα
(10) αρχαιοτέρων από τους δικαστικούς λειτουργούς,
που έχουν τα τυπικά προσόντα, όταν η προς πλήρωση
θέση είναι µία (1). Για κάθε µία επιπλέον θέση, ο αριθµός
των υποψηφίων προς επιλογή αυξάνεται κατά τέσσερις
(4). Για την πλήρωση των θέσεων, οι οποίες κενώνονται
στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ο Υπουργός κινεί τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα το αργότερο ως το τέλος Απριλίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί κάποια
από τις παραπάνω θέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, η διαδικασία κινείται µέσα σε δύο (2) µήνες από την κένωση της θέσης. Οι ανωτέρω προαγωγές ανατρέχουν στον χρόνο κένωσης της θέσης.
4. Για την προαγωγή δικαστικού λειτουργού σε ανώτερο βαθµό απαιτούνται:
α) Η ύπαρξη κενής θέσης ανώτερου βαθµού, εφόσον
οι θέσεις είναι οργανικά διακεκριµένες.
β) Η συµπλήρωση του νόµιµου χρόνου παραµονής
στον κατεχόµενο βαθµό. Στον χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος διαθεσιµότητας, προσωρινής παύσης, αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα λόγω της οποίας επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική ποινή και ο χρόνος
αργίας.
γ) Η συνδροµή των ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για τον ανώτερο βαθµό.
5. Η προαγωγή στους βαθµούς του συµβούλου της Επικρατείας, του αρεοπαγίτη, του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του συµβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
του Επιτρόπου και αντεπιτρόπου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του Επιτρόπου και αντεπιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του προέδρου και εισαγγελέα εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και του
προέδρου εφετών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, γίνεται κατ’ απόλυτη εκλογή και προϋποθέτει την
ύπαρξη εξαιρετικών ουσιαστικών προσόντων στο πρόσωπο των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών που έχουν
τα τυπικά προσόντα. Ως ουσιαστικά προσόντα αξιολογούνται ιδίως, το ήθος, το σθένος, η κρίση και αντίληψη,
η ποσοτική και ποιοτική απόδοση, η ταχύτητα στην απο-

νοµή δικαιοσύνης σε σχέση µε τη σοβαρότητα και τη δυσχέρεια των υποθέσεων, η επιστηµονική κατάρτιση και η
κοινωνική παράσταση.
6. Κατ’ απόλυτη εκλογή κρίνονται και οι λοιποί δικαστικοί λειτουργοί, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην
παρ. 5, οι οποίοι συγκεντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθµό τα απαιτούµενα ουσιαστικά προσόντα και µπορούν να
ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα του ανώτερου
βαθµού.
7. Για την εκτίµηση των ουσιαστικών προσόντων των
κρινόµενων λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθεώρησης, οι ατοµικοί φάκελοι, τα στατιστικά στοιχεία της απόδοσής τους και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
8. Οι αποφάσεις του οικείου ανώτατου δικαστικού
συµβουλίου και της οικείας ολοµέλειας πρέπει, σε κάθε
περίπτωση, να είναι πλήρως αιτιολογηµένες. Τα µέλη
τους µπορούν να στηρίζουν αιτιολογηµένα την κρίση
τους και στην προσωπική τους αντίληψη ως προς την ικανότητα των κρινόµενων για την απονοµή της δικαιοσύνης και τα εν γένει προσόντα τους.
9. Δεν προάγεται στον επόµενο βαθµό δικαστής, ο οποίος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη δηµοσίευση και θεώρηση των αποφάσεων που εκδίδει, καθώς και εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος καθυστερεί αδικαιολόγητα την
επεξεργασία των δικογραφιών που του ανατίθενται, εκτός αν το οικείο συµβούλιο αιτιολογήσει ειδικά τους
λόγους της κατά παρέκκλιση προαγωγής.
Αδικαιολόγητη είναι η καθυστέρηση όταν: α) οι αποφάσεις δεν δηµοσιεύονται µέσα σε διάστηµα οκτώ (8)
µηνών από τη συζήτηση ή µέσα στις ειδικότερες προθεσµίες που ορίζει ο ΚΠολΔ, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας ή οι οικείες ειδικές διατάξεις για το Συµβούλιο
της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, β) προκειµένου για υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων, όταν οι αποφάσεις δεν εκδίδονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, γ)
προκειµένου για θεωρήσεις, όταν αυτές γίνονται πέρα από τριάντα (30) ηµέρες, δ) προκειµένου για εισαγγελικούς λειτουργούς, όταν η επεξεργασία και η επιστροφή
των δικογραφιών καθυστερεί πέρα από τέσσερις (4) µήνες.
10. Μη προακτέος κρίνεται ο δικαστικός λειτουργός ο
οποίος έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά σε οποιαδήποτε ποινή
πλην της επίπληξης για καθυστέρηση στην εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων του, τουλάχιστον δύο (2) φορές την τελευταία πενταετία.
Άρθρο 60
Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών
1. Τα Ανώτατα Δικαστικά Συµβούλια για τις προαγωγές και µεταθέσεις δικαστικών λειτουργών συνεδριάζουν κατά το χρονικό διάστηµα από τις 10 Μαΐου έως τις
10 Ιουνίου. Οι προαγόµενοι και µετατιθέµενοι δικαστικοί
λειτουργοί είναι υποχρεωµένοι να εµφανισθούν στις θέσεις τους έως τις 15 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, εκτός
αν υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν να εµφανιστούν
νωρίτερα. Κατ’ εξαίρεση, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του
δικαστικού έτους, το οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές και µεταθέσεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους µήνες Οκτώβριο και Ιανουάριο. Οι δικαστικοί λειτουργοί που προάγονται και
µετατίθενται κατά το προηγούµενο εδάφιο, είναι υπο-
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χρεωµένοι να εµφανισθούν στις θέσεις τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του προεδρικού
διατάγµατος περί προαγωγής ή µετάθεσης. Αν εµφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, επιτρέπεται απόσπαση δικαστικού λειτουργού,
σύµφωνα µε το άρθρο 61.
2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται
πριν από τη συµπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστικού
έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισµού.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται µετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους, οι οποίοι βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή εάν υποβληθούν αιτήσεις αµοιβαίας µετάθεσης ή εάν υπάρχει κώλυµα εντοπιότητας. Οι αµοιβαίες µεταθέσεις κατά τη διάρκεια
του δικαστικού έτους υλοποιούνται µετά τη λήξη αυτού.
3. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού µπορεί να γίνει είτε ύστερα από αίτηση αυτού είτε αυτεπαγγέλτως, προκειµένου να αντιµετωπισθεί υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία
πρέπει να εκτίθεται αναλυτικά στην απόφαση. Απαγορεύεται η µετάθεση που έχει σχέση µε την άσκηση των
δικαιοδοτικών και εν γένει υπηρεσιακών καθηκόντων
του δικαστικού λειτουργού.
4. Η µετάθεση είναι υποχρεωτική, αν ο δικαστικός λειτουργός: α) υπέπεσε σε βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα, β)
εµφανίζει αδικαιολόγητη και σοβαρή, κατά την κρίση του
ανώτατου δικαστικού συµβουλίου, καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
5. Δικαστικός λειτουργός σύζυγος δικαστικού λειτουργού ή συνδεόµενος µε σύµφωνο συµβίωσης µε αυτόν,
µετατίθεται ύστερα από αίτησή του στην περιφέρεια που
υπηρετεί ο άλλος σύζυγος ή το άλλο µέρος του συµφώνου συµβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει κώλυµα συνυπηρέτησης. Δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, καθώς και ο υπηρετών στις ένοπλες δυνάµεις
και τα σώµατα ασφαλείας, σύζυγος δικαστικού λειτουργού ή συνδεόµενος µε σύµφωνο συµβίωσης µε αυτόν
µπορεί να µετατίθεται, ύστερα από αίτησή του, στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγός του ή ο συνδεόµενος
µε σύµφωνο συµβίωσης δικαστικός λειτουργός σε αντίστοιχη υπηρεσία. Αν δεν καθίσταται δυνατή η µετάθεση,
ο δηµόσιος υπάλληλος ή ο υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού αποσπάται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, κατά προτεραιότητα και µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε αντίστοιχη δηµόσια υπηρεσία
στην περιφέρεια, όπου υπηρετεί ο σύζυγός του ή ο συνδεόµενος µε σύµφωνο συµβίωσης µε αυτόν δικαστικός
λειτουργός και για όσο χρόνο υπηρετεί στην περιφέρεια
αυτή. Για τα πρόσωπα του δευτέρου και τρίτου εδαφίου
εφαρµόζεται το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
Άρθρο 61
Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών
1. Επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικών λειτουργών, αν
υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη. Η διάρκεια της απόσπασης
δεν είναι δυνατό να υπερβεί το ένα (1) έτος.
2. Η διαπίστωση της υπηρεσιακής ανάγκης γίνεται µε
αιτιολογηµένη έκθεση:
α) του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προκειµένου για
δικαστές των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειµένου
για εισαγγελικούς λειτουργούς,

γ) του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, προκειµένου για τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
δ) του προέδρου πρωτοδικών, προκειµένου για ειρηνοδίκες.
Στην έκθεση περιλαµβάνεται και πρόταση για το δικαστήριο ή την εισαγγελία από την οποία είναι δυνατό να
αποσπαστεί ο δικαστικός λειτουργός.
3. Χωρίς να αναστέλλεται η εκτέλεση της σχετικής απόφασης, ο αποσπώµενος µπορεί να ζητήσει για σπουδαίο λόγο την ανάκληση της απόσπασης.
4. Νέα απόσπαση του ίδιου δικαστικού λειτουργού
δεν επιτρέπεται πριν περάσουν τρία (3) έτη από την
πρώτη, ανεξάρτητα από τον βαθµό που είχε όταν αποσπάστηκε.
5. Μετά από τη λήξη ή την ανάκληση της απόσπασης ο
δικαστικός λειτουργός επανέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς στην οργανική του θέση.
6. Δικαστικοί λειτουργοί µε βαθµό: προέδρου πρωτοδικών και εφέτη των πολιτικών και ποινικών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, παρέδρου του Συµβουλίου
της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς
και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού, εισαγγελέα πρωτοδικών και αντεισαγγελέα εφετών και ανωτέρων, καθώς και δικαστικοί λειτουργοί της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι δυνατόν να αποσπαστούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται
ύστερα από απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού
συµβουλίου. Η απόσπαση αυτή γίνεται για την εκτέλεση
νοµοπαρασκευαστικών έργων, καθώς και καθηκόντων
σχετικών µε την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, και διαρκεί
για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης µέχρι τη συµπλήρωση τριετίας.
7. Τα έξοδα του δικαστικού λειτουργού για την εγκατάσταση και τις µετακινήσεις του στο δικαστήριο ή στην
εισαγγελία που αποσπάται, καθώς και στις περιπτώσεις
µετάβασής του σε µεταβατικές έδρες ή για επιθεωρήσεις στα δικαστήρια, καταβάλλονται από το Δηµόσιο τον
επόµενο µήνα της πραγµατοποίησής τους.
α) Δικαστικοί λειτουργοί, γονείς ανήλικου τέκνου, των
οποίων οι σύζυγοι έχουν µετατεθεί σε κενή οργανική θέση και υπηρετούν ως µόνιµοι υπάλληλοι στον διπλωµατικό κλάδο ή εξοµοιούµενο µε αυτόν, του Υπουργείου Εξωτερικών, σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην ίδια πόλη µε την αρχή όπου υπηρετεί ο ή η σύζυγός τους ή το πρόσωπο µε το οποίο έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, είτε στην ίδια την
αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστηµα διαρκεί η
τοποθέτησή του ή της συζύγου τους ή του προσώπου µε
το οποίο έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης και ιδίως
στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε όργανα, σε οργανισµούς, µονάδες και
επιτροπές της ΕΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης, καθώς
και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισµού.
β) Η απόσπαση της παρούσας πραγµατοποιείται µε
κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων των Υπουργείων
Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
γ) Οι αποσπώµενοι δικαστικοί λειτουργοί λαµβάνουν,
αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν δικαι-
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ούνται επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής. Η απόσπαση
γίνεται αποκλειστικά για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας σε
αντικείµενα συναφή µε τη δικαστική ιδιότητα για χρόνο
όχι µεγαλύτερο της τριετίας.
Άρθρο 62
Διορισµός δικαστικών λειτουργών σε ευρωπαϊκά
και διεθνή δικαστήρια - Ανάθεση καθηκόντων
εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς οργανισµούς
1. Στους δικαστικούς λειτουργούς που επιλέγονται και
διορίζονται σε θέση δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), στο Γενικό Δικαστήριο και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(Ε.Δ.Δ.Α.) ή ως µέλη άλλων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χορηγείται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου, ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της θητείας
τους. Η άδεια αυτή µπορεί να παραταθεί για µία (1) ακόµη θητεία. Ο χρόνος της άδειας θεωρείται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση. Κατά τη
διάρκεια της άδειας αυτής, ο δικαστικός λειτουργός
α) διατηρείται στην υπηρεσία ως υπεράριθµος, β) η θέση
του θεωρείται κενή και συµπληρώνεται, γ) υποχρεούται
να καταβάλλει όλες τις κρατήσεις και τις εισφορές για
τα ασφαλιστικά ταµεία µε βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στον βαθµό της οργανικής του
θέσης, σύµφωνα µε το άρθρο 141 του ν. 4808/2021
(Α΄ 101).
2. Στους δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται, ενώ
διατηρούν την κύρια θέση τους, να επιλέγονται και να
καταλαµβάνουν θέση δικαστή µερικής απασχόλησης σε
διεθνή δικαιοδοτικά όργανα διεθνών οργανισµών στους
οποίους συµµετέχει η Ελληνική Δηµοκρατία, µετά από
σύµφωνη γνώµη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου και απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Στους δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται, ενώ
διατηρούν την κύρια θέση τους, να επιλέγονται και να
καταλαµβάνουν άµισθη θέση, µε µερική απασχόληση, σε
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς προς άσκηση ειδικών καθηκόντων συναφών προς τη δικαιοσύνη, µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου και απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Για τη συµµετοχή των δικαστικών λειτουργών στις
συνεδριάσεις και λοιπές δραστηριότητες των οργανισµών των παρ. 2 και 3 χορηγείται ειδική άδεια απουσίας,
η οποία δεν µπορεί, κατ’ αρχήν, να υπερβαίνει τις τριάντα (30), συνολικά, εργάσιµες ηµέρες ετησίως, από τον
δικαστή ή τον πρόεδρο του τριµελούς συµβουλίου που
διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για τους δικαστικούς λειτουργούς που
υπάγονται σε αυτές.
5. Στους δικαστικούς λειτουργούς µπορεί να χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, µετά από απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και σύµφωνη γνώµη του οικείου
Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, ειδική άδεια χωρίς αποδοχές και για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, προκειµένου να αναλάβουν θέση έµµισθη ή άµισθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς

ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισµών, για παροχή νοµικών υπηρεσιών µε οποιαδήποτε σχέση. Ο χρόνος της άδειας
θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σε κάθε
περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, ο δικαστικός λειτουργός α) διατηρείται στην υπηρεσία ως
υπεράριθµος, β) η θέση του θεωρείται κενή και συµπληρώνεται, γ) υποχρεούται να καταβάλει όλες τις κρατήσεις και τις εισφορές για τα ασφαλιστικά ταµεία µε βάση
τις αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στον βαθµό
της οργανικής του θέσης, σύµφωνα µε το άρθρο 141 του
ν. 4808/2021.
6. Δικαστικοί λειτουργοί ορίζονται ως εκπρόσωποι της
χώρας σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς µε αντικείµενο σχετικό µε τη δικαιοσύνη, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του δικαστή ή του προέδρου του τριµελούς
συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για τους δικαστικούς λειτουργούς που υπάγονται σε αυτές.
7. Οι δικαστικοί λειτουργοί που επιλέγονται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, προκειµένου να συµµετάσχουν σε επιτροπές ή οµάδες εργασίας των οργανισµών αυτών µε αντικείµενο συναφές προς τη δικαιοσύνη, ενηµερώνουν τον δικαστή ή τον πρόεδρο του τριµελούς συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για τους δικαστικούς λειτουργούς που υπάγονται σε αυτές, ο οποίος
χορηγεί ειδική άδεια για συµµετοχή στις συνεδριάσεις
των ως άνω οργάνων, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η ειδική άδεια για συµµετοχή στα ως άνω όργανα δεν µπορεί να υπερβαίνει, τις δέκα (10), συνολικά, εργάσιµες ηµέρες ετησίως.
8. Δικαστικοί λειτουργοί µπορεί να αποσπώνται και να
αναλαµβάνουν καθήκοντα στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ή
σε άλλα όργανα, οργανισµούς, µονάδες και επιτροπές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισµού,
µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Η απόσπαση γίνεται για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας σε αντικείµενα συναφή µε τη δικαστική ιδιότητα για χρόνο, που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης δύναται
να παραταθεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις για τρία (3) ακόµα έτη.
Άρθρο 63
Εµφάνιση δικαστικών λειτουργών
1. Κάθε προαγόµενος, µετατιθέµενος, αποσπώµενος ή
επανερχόµενος δικαστικός λειτουργός οφείλει, µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου ή τη λήξη της απόσπασής του, να βρίσκεται στη θέση του. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης µπορεί να
συντέµνει την προθεσµία αυτή µέχρι και πέντε (5) ηµέρες.
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2. Ο δικαστικός λειτουργός που δεν εµφανίζεται στη
θέση του αδικαιολόγητα εντός των προθεσµιών της παρ.
1, στερείται τις αποδοχές του, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του ευθύνη. Η παρ. 4 του άρθρου 50 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.
3. Η εµφάνιση του δικαστικού λειτουργού στη θέση
του βεβαιώνεται µε σχετική έκθεση που συντάσσεται ενώπιον του αρµόδιου γραµµατέα. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή, κατά περίπτωση, στον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Άρθρο 64
Ισοβιότητα δικαστικών λειτουργών
Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι ισόβιοι. Πριν από τον
διορισµό τους ως τακτικών δικαστικών λειτουργών, διανύουν εκπαιδευτική και δοκιµαστική περίοδο µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στις επόµενες
διατάξεις.
Άρθρο 65
Αρχαιότητα δικαστικών λειτουργών
1. Η αρχαιότητα των δικαστικών λειτουργών σε κάθε
βαθµό της ιεραρχίας καθορίζεται από τη χρονολογία υπογραφής του προεδρικού διατάγµατος διορισµού ή
προαγωγής τους. Μεταξύ περισσοτέρων, που διορίζονται ή προάγονται µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα, αρχαιότερος θεωρείται αυτός που προηγείται στο διάταγµα.
Στο διάταγµα αυτό τηρείται υποχρεωτικά η σειρά που έχει τεθεί στην περί προαγωγής πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου ή της ολοµέλειας του οικείου Ανώτατου Δικαστηρίου ή του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Αν πρόκειται για διορισµό τηρείται υποχρεωτικά η
σειρά επιλογής ή επιτυχίας στο διαγωνισµό µε την επιφύλαξη του άρθρου 32 του ν. 4871/2021 (A΄ 246).
2. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης ως προς την παράλειψη δικαστικού λειτουργού ή
προσφυγής του τελευταίου, αν η ολοµέλεια του οικείου
ανώτατου δικαστηρίου αποφανθεί υπέρ της προαγωγής,
η απόφασή της θεωρείται σύγχρονη µε την απόφαση του
συµβουλίου που τον παρέλειψε. Η ολοµέλεια αποκαθιστά τον προαγόµενο στη σειρά αρχαιότητάς του.
3. Αν υπάρχουν περισσότερα προεδρικά διατάγµατα,
µε την ίδια ή διαφορετική χρονολογία, λαµβάνεται υπόψη η χρονολογία και η σειρά των σχετικών Πράξεων του
Υπουργικού Συµβουλίου ή της ολοµέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου ή του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
4. Κάθε Ιανουάριο συντάσσονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίνακες της σειράς αρχαιότητας όλων των δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν την 1η Ιανουαρίου. Στους πίνακες αυτούς σηµειώνεται η χρονολογία υπογραφής των διαταγµάτων του αρχικού διορισµού και
της τελευταίας προαγωγής του δικαστικού λειτουργού,
καθώς και το έτος γέννησης. Οι πίνακες αυτοί µπορούν
να συντάσσονται και σε ηλεκτρονική µορφή.
5. Τους πίνακες της παρ. 4 κυρώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποστέλλει µέχρι το

τέλος Μαρτίου κάθε έτους αντίτυπα των πινάκων αυτών
στους διευθύνοντες τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες,
στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αντίστοιχα, για να
κοινοποιηθούν στους δικαστικούς λειτουργούς. Οι πίνακες αυτοί µπορούν να κοινοποιούνται στους δικαστικούς
λειτουργούς και ηλεκτρονικά.
6. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να ασκήσουν ένσταση κατά των πινάκων αρχαιότητας µέσα σε έναν (1)
µήνα αφότου έλαβαν γνώση του περιεχοµένου τους. Η
ένσταση ασκείται µε κατάθεση στη γραµµατεία του δικαστηρίου όπου υπηρετεί ο ενιστάµενος, διαβιβάζεται µέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο και κοινοποιείται στους θιγοµένους
από αυτή. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, τροποποιείται ο πίνακας µε πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, που ανακοινώνεται στο οικείο Ανώτατο Δικαστικό
Συµβούλιο, στον ενιστάµενο και στους θιγοµένους. Κατά
της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου
χωρεί προσφυγή σε κάθε περίπτωση από οποιονδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον της ολοµέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου. Η προσφυγή ασκείται µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου.
Άρθρο 66
Βαθµοί ιεραρχίας - Αντιστοιχία - Προβάδισµα
δικαστικών λειτουργών
1. Οι βαθµοί της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών
είναι οι εξής:
α) Του Συµβουλίου της Επικρατείας:
Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σύµβουλος, πάρεδρος, εισηγητής, δόκιµος εισηγητής.
β) Των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων:
βα) Πρόεδρος, Εισαγγελέας, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, αρεοπαγίτης, αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου,
ββ) πρόεδρος, εισαγγελέας εφετών, εφέτης, αντεισαγγελέας εφετών,
βγ) πρόεδρος, εισαγγελέας πρωτοδικών, πρωτοδίκης,
αντεισαγγελέας πρωτοδικών, πάρεδρος πρωτοδικείου,
πάρεδρος εισαγγελίας,
βδ) ειρηνοδίκης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξης.
γ) Του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σύµβουλος, πάρεδρος, εισηγητής, δόκιµος εισηγητής.
δ) Της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο:
Γενικός Επίτροπος, Επίτροπος, αντεπίτροπος, πάρεδρος, εισηγητής, δόκιµος εισηγητής.
ε) Της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων:
Γενικός Επίτροπος, επίτροπος, αντεπίτροπος.
στ) Των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων:
Πρόεδρος εφετών, εφέτης, πρόεδρος πρωτοδικών,
πρωτοδίκης και πάρεδρος πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων.
2. Εξοµοιώνονται βαθµολογικά:
α) ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο
Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελε-

36
γκτικό Συνέδριο, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
β) οι αντιπρόεδροι του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
γ) οι σύµβουλοι της Επικρατείας, οι αρεοπαγίτες, οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι σύµβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αντεπίτροποι της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και οι αντεπίτροποι Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
δ) οι πρόεδροι και οι εισαγγελείς εφετών, καθώς και οι
πρόεδροι εφετών διοικητικών δικαστηρίων,
ε) οι πάρεδροι του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι εφέτες, οι αντεισαγγελείς εφετών, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και οι εφέτες
των διοικητικών δικαστηρίων,
στ) οι πρόεδροι και οι εισαγγελείς πρωτοδικών, οι πρόεδροι πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και οι ειρηνοδίκες Α΄ τάξης,
ζ) οι εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι πρωτοδίκες, οι
αντεισαγγελείς πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες των διοικητικών δικαστηρίων και οι ειρηνοδίκες Β΄ τάξης,
η) οι δόκιµοι εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι πάρεδροι
πρωτοδικείου, οι πάρεδροι εισαγγελείς, οι πάρεδροι
πρωτοδικείου των διοικητικών δικαστηρίων και οι ειρηνοδίκες Γ΄ τάξης.
3. Μεταξύ των δικαστικών λειτουργών που ανήκουν
στην ίδια βαθµίδα εξοµοίωσης, προβαδίζει ο αρχαιότερος στον βαθµό µε την εξής σειρά:
α) δικαστές, πλην ειρηνοδικών,
β) εισαγγελείς,
γ) επίτροποι,
δ) ειρηνοδίκες.
4. Στις επίσηµες τελετές ή εορτές καλούνται, ως εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας:
α) στην Αθήνα, ο Πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του
Συµβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος, ο Εισαγγελέας και οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος
και οι αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός
Επίτροπος και ο Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Γενικός Επίτροπος και ο Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
β) στις πόλεις έδρες εφετείων, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας των εφετών και ο πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων,
γ) στις πόλεις έδρες πρωτοδικείων, ο πρόεδρος και ο
εισαγγελέας πρωτοδικών και ο πρόεδρος πρωτοδικών
διοικητικών δικαστηρίων,
δ) στις έδρες ειρηνοδικείων, έξω από την έδρα του
πρωτοδικείου, ο ειρηνοδίκης που υπηρετεί εκεί.
5. Οι πρόεδροι και οι εισαγγελείς εφετών, καθώς και οι
πρόεδροι εφετών διοικητικών δικαστηρίων εξοµοιώνονται µισθολογικά µε τους δικαστικούς λειτουργούς, που
αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 67
Θέση δικαστικών λειτουργών σε διαθεσιµότητα
1. Ο δικαστικός λειτουργός που έχει τρία (3) τουλάχιστον έτη πραγµατική δηµόσια υπηρεσία τίθεται, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτησή του, σε διαθεσιµότητα
λόγω νόσου, η οποία είναι δυνατό να θεραπευτεί, παρατείνεται όµως και µετά από τον χρόνο της αναρρωτικής
άδειας του άρθρου 54.
2. Η θέση σε διαθεσιµότητα και η επάνοδος στην υπηρεσία γίνονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου.
3. Η διαθεσιµότητα λόγω νόσου, κατά τη γνώµη της
αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, δεν είναι δυνατό να
υπερβεί το ένα (1) έτος και, αν η νόσος δεν θεραπεύεται
εύκολα, τα δύο (2) έτη. Αρχίζει µόλις λήξει η αναρρωτική
άδεια. Μετά την πάροδο του ενός (1) έτους ή των δύο (2)
ετών αντιστοίχως, η προβλεπόµενη από τον Υπαλληλικό
Κώδικα επιτροπή, στην οποία υποχρεωτικώς συµµετέχουν ένας (1) ψυχολόγος και ένας (1) ψυχίατρος διευθυντής κλινικής κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου
που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
αποφαίνεται, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, αν ο δικαστικός λειτουργός είναι ή όχι ικανός να
επανέλθει αµέσως στα καθήκοντά του. Σε περίπτωση αρνητικής γνωµάτευσης, ο δικαστικός λειτουργός παύεται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 72.
4. Ο δικαστικός λειτουργός είναι δυνατό να παραπεµφθεί για εξέταση στην επιτροπή της παρ. 3 και πριν λήξει
ο χρόνος της διαθεσιµότητας. Αν η επιτροπή γνωµατεύσει ότι δεν είναι ικανός να αναλάβει αµέσως καθήκοντα,
η διαθεσιµότητα διατηρείται µέχρι τη λήξη της.
5. Η επιτροπή αυτή είναι δυνατό να εξετάσει και δικαστικό λειτουργό που διαµένει εκτός της έδρας της, µέσω
της πλησιέστερης υγειονοµικής επιτροπής.
6. Ο δικαστικός λειτουργός που τέθηκε σε διαθεσιµότητα λόγω νόσου, λαµβάνει τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των αποδοχών του.
Άρθρο 68
Θέση δικαστικών λειτουργών σε αργία
1. Ο δικαστικός λειτουργός που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία µε ένταλµα προσωρινής κράτησης, µε βούλευµα ή µε δικαστική απόφαση, έστω και αν
απολύθηκε προσωρινά από τις φυλακές, τίθεται αυτοδικαίως σε κατάσταση αργίας. Αν εκλείψει ο λόγος για τον
οποίο ο δικαστικός λειτουργός τέθηκε σε αργία, επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία. Αν έχουν µεσολαβήσει προαγωγές, κρίνεται και µπορεί να προαχθεί στον ανώτερο βαθµό εάν υπάρχει κενή οργανική θέση, διαφορετικά, προαγόµενος, παραµένει υπεράριθµος και καταλαµβάνει την πρώτη θέση που κενώνεται. Αν αθωωθεί αµετάκλητα από την ασκηθείσα σε βάρος του ποινική δίωξη, καταλαµβάνει τη σειρά αρχαιότητας που κατείχε
στον προηγούµενο βαθµό, διαφορετικά η αρχαιότητα
του καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
2. Ο δικαστικός λειτουργός µπορεί να τεθεί σε προσωρινή αργία, αν ασκήθηκε εναντίον του:
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α) ποινική δίωξη για έγκληµα που αποτελεί κώλυµα
διορισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του παρόντος, µε εξαίρεση τα εγκλήµατα της ψευδούς κατάθεσης (άρθρο
224 ΠΚ), της ψευδούς καταµήνυσης (άρθρο 229 ΠΚ) και
της συκοφαντικής δυσφήµησης (άρθρο 363 ΠΚ),
β) πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα που µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
3. Η θέση σε προσωρινή αργία γίνεται µε προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατόπιν πλήρως αιτιολογηµένης
απόφασης του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Μετά από την πάροδο έξι (6) µηνών από τη θέση σε
προσωρινή αργία, το ίδιο συµβούλιο υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογηµένα για τη συνέχιση ή µη της αργίας. Η προσωρινή αργία αίρεται αυτοδίκαια µετά την
πάροδο δύο (2) ετών από την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος περί θέσεως του δικαστικού λειτουργού σε
αργία, εφόσον δεν έχει εκδοθεί παραπεµπτικό βούλευµα
ή καταδικαστική απόφαση και εφαρµόζονται αναλόγως
το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Το µέτρο µπορεί
να ληφθεί εκ νέου στην περίπτωση της υποβολής αίτησης επανάληψης της πειθαρχικής διαδικασίας κατά το
άρθρο 123 ή της, µετά την άρση της προσωρινής αργίας,
έκδοσης παραπεµπτικού βουλεύµατος ή καταδικαστικής
απόφασης.
4. Για τον δικαστικό λειτουργό που τελεί σε κατάσταση αργίας ή προσωρινής αργίας, αναβάλλεται η κρίση
του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου περί προαγωγής µέχρι να εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ο δικαστικός λειτουργός τέθηκε σε αργία ή µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή αµετάκλητο βούλευµα
ή τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση, αντίστοιχα.
5. Η προσωρινή αργία της παρ. 2 αρχίζει και λήγει, αντίστοιχα, από την ανακοίνωση στον δικαστικό λειτουργό του σχετικού προεδρικού διατάγµατος. Δεν απαιτείται έκδοση προεδρικού διατάγµατος για τη λήξη της αργίας, αν εκδοθεί αµετάκλητη απαλλακτική δικαστική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή τελεσίδικη απαλλακτική πειθαρχική απόφαση. Στις περιπτώσεις
αυτές ο δικαστικός λειτουργός επανέρχεται, αυτοδικαίως στην υπηρεσία και εφαρµόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Επανέρχεται, επίσης,
αυτοδικαίως στην υπηρεσία, µετά την έκδοση σχετικού
διαπιστωτικού προεδρικού διατάγµατος, ο δικαστικός
λειτουργός ο οποίος καταδικάστηκε αµετάκλητα για έγκληµα ή τιµωρήθηκε τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα, που δεν συνεπάγονται οριστική παύση και εφαρµόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παρ. 1.
6. Από τις αποδοχές του δικαστικού λειτουργού που έχει τεθεί σε αργία, παρακρατείται το ένα τρίτο (1/3). Το
ποσό που παρακρατήθηκε, αποδίδεται, µε πράξη του εκκαθαριστή αποδοχών της υπηρεσίας, αν ο δικαστικός
λειτουργός αθωωθεί αµετάκλητα από την ασκηθείσα σε
βάρος του ποινική και πειθαρχική δίωξη. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, εκτός από εκείνη της οριστικής παύσης, µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου, να διαταχθεί η απόδοση, εν όλω ή
εν µέρει, του ποσού που παρακρατήθηκε.

Άρθρο 69
Θέση δικαστικών λειτουργών εκτός υπηρεσίας
Ο δικαστικός λειτουργός, σε βάρος του οποίου έχει
διαταχθεί πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση για αδίκηµα που µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, µπορεί, να τεθεί προσωρινά εκτός υπηρεσίας, µε
πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Ανώτατου
Δικαστικού Συµβουλίου, µέχρι το πέρας της εξέτασης
αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός λειτουργός
διατηρεί τις αποδοχές του. Αν, στη συνέχεια, ασκηθεί
κατ’ αυτού πειθαρχική δίωξη, εφαρµόζεται το άρθρο 68.
Αν η υπόθεση τεθεί στο αρχείο, ο δικαστικός λειτουργός
επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 3 έως 5 του άρθρου 68.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 70
Παραίτηση δικαστικών λειτουργών
1. Ο δικαστικός λειτουργός έχει το δικαίωµα να παραιτηθεί εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσµία, που τέθηκαν στο έγγραφο της παραίτησης, θεωρείται ότι δεν έχουν γραφεί.
2. Η αποδοχή της παραίτησης γίνεται µέσα σε έναν (1)
µήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσµία,
αυτός που παραιτήθηκε δικαιούται να ανακαλέσει εγγράφως την παραίτησή του, εφόσον το προεδρικό διάταγµα
της αποδοχής δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.
3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Δικαιοσύνης η αποδοχή της παραίτησης και δεν έχει εφαρµογή η
παρ. 5, αν κατά τον χρόνο υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεµής σε βάρος του παραιτουµένου:
α) ποινική δίωξη για κακούργηµα ή για πληµµέληµα από τα αναφερόµενα στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
44 ή,
β) πειθαρχική δίωξη.
4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από τη
στιγµή που ανακοινώνεται σε αυτόν που παραιτήθηκε το
προεδρικό διάταγµα αποδοχής της παραίτησης.
5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση ενενήντα (90) ηµέρες µετά την υποβολή της, εφόσον µέχρι την ηµέρα αυτή δεν έχει δηµοσιευθεί και ανακοινωθεί το προεδρικό
διάταγµα της αποδοχής της παραίτησης.
Άρθρο 71
Αποχώρηση δικαστικών λειτουργών
λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέχρι και τον βαθµό του εφέτη ή αντεισαγγελέα εφετών και των αντίστοιχων βαθµών αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία µόλις
συµπληρώσουν το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί των ανώτερων
βαθµών αποχωρούν µόλις συµπληρώσουν το εξηκοστό
έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους. Για την εφαρµογή
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αυτής της διάταξης ως ηµέρα συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας θεωρείται η 30ή Ιουνίου του έτους αποχώρησης,
κατά την οποία λύνεται η υπηρεσιακή σχέση.
2. Για την εφαρµογή της παρ. 1 η ηλικία των δικαστικών λειτουργών αποδεικνύεται κατά τις παρ. 5, 6 και 7
του άρθρου 43.
3. Το προεδρικό διάταγµα που βεβαιώνει την αποχώρηση από την υπηρεσία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον δικαστικό λειτουργό που αποχωρεί έως την 20ή Ιουλίου του έτους αποχώρησης.
4. Ο δικαστικός λειτουργός, που συµπλήρωσε τριάντα
(30) χρόνια πραγµατική υπηρεσία δικαστικού λειτουργού
ή αποχωρεί λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρεί τιµητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε και µετά
τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Αυτό µνηµονεύεται
στο προεδρικό διάταγµα αποχώρησης από την υπηρεσία.
5. Ο δικαστικός λειτουργός, που παύεται οριστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος ή κατά την παρ. 1 και την
περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 72, στερείται τον τίτλο
της παρ. 4. Επίσης στερείται τον τίτλο αυτός που τιµωρήθηκε στον βαθµό εξόδου από την υπηρεσία µε πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης.
6. Από τον τίτλο αυτόν εκπίπτει αυτοδικαίως εκείνος
που καταδικάστηκε αµετάκλητα σύµφωνα µε την περ. ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 44.
Άρθρο 72
Οριστική παύση δικαστικών λειτουργών
1. Εκτός από την περίπτωση της επιβολής πειθαρχικής
ποινής οριστικής παύσης λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος, ο δικαστικός λειτουργός παύεται οριστικά:
α) αν στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα λόγω αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης,
β) αν καταδικάστηκε αµετάκλητα σε ποινή στερητική
της ελευθερίας ανώτερη των τριών (3) µηνών για αδίκηµα που τελέστηκε µε δόλο,
γ) αν καταδικάστηκε αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για αδίκηµα της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 44.
2. Είναι δυνατό να παυθεί οριστικά ο δικαστικός λειτουργός:
α) για ανικανότητα εκτέλεσης των υπηρεσιακών του
καθηκόντων, λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωµατικής ή
πνευµατικής, εφόσον η ανικανότητα αυτή διαρκεί και πέρα από τον χρόνο που ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους,
β) για υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
3. Για την οριστική παύση του δικαστικού λειτουργού
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 αποφασίζει το δικαστήριο
που είναι κατά περίπτωση αρµόδιο για την επιβολή της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.
4. Η διαδικασία για την οριστική παύση του δικαστικού
λειτουργού, ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου, κινείται
σε κάθε περίπτωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον
πρόεδρο του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, ή τον αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.
5. Αν κινηθεί η διαδικασία για την οριστική παύση δικαστικού λειτουργού, ο πρόεδρος του αρµόδιου δικαστηρίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ορίζει ένα από τα µέλη
του δικαστηρίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής συλλέγει τα
αναγκαία στοιχεία τα σχετικά µε το λόγο της οριστικής
παύσης και δύναται να εξετάσει µάρτυρες και να διατάξει διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης, κατά τον ΚΠΔ. Ορισµένες από τις πράξεις αυτές µπορεί να τις αναθέσει

και σε άλλον δικαστικό λειτουργό αν υπάρχει λόγος. Ο
εισηγητής καλεί τον δικαστικό λειτουργό που παραπέµπεται για οριστική παύση να δώσει εξηγήσεις, συντάσσει και υποβάλλει στον πρόεδρο του δικαστηρίου έκθεση
που περιέχει και τη γνώµη του ως προς την ουσία της υπόθεσης. Ο δικαστικός λειτουργός που εισάγεται για οριστική παύση έχει δικαίωµα να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου οποτεδήποτε το αιτηθεί.
6. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιµο στην οποία καλείται ο δικαστικός λειτουργός µε κλήση που περιέχει τον λόγο της παραποµπής του για οριστική παύση,
καθώς και λεπτοµερώς τα πραγµατικά περιστατικά που
συνιστούν τον λόγο αυτόν. Η κλήση επιδίδεται κατά τις
διατάξεις του ΚΠΔ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες
πριν από τη δικάσιµο. Η συζήτηση γίνεται σε δηµόσια
συνεδρίαση. Ο δικαστικός λειτουργός µπορεί να παρίσταται και δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου.
7. Το δικαστήριο εκτιµά τη συνολική υπηρεσία του δικαστικού λειτουργού και τη χρησιµότητα ή όχι της παραµονής του στην υπηρεσία. Η απόφαση του δικαστηρίου
επιδίδεται στον παυθέντα και υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αν µε την απόφαση απαγγέλλεται οριστική παύση, εκδίδεται προεδρικό διάταγµα που δηµοσιεύεται περιληπτικά στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης λόγω οριστικής
παύσης επέρχεται από την επίδοση στον δικαστικό λειτουργό της απόφασης οριστικής παύσης. Αν δεν προκύπτει ότι έγινε επίδοση, αυτή λογίζεται ότι έγινε την 30ή
ηµέρα από τη δηµοσίευση της απόφασης.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 73
Διορισµός - Προαγωγή δόκιµων εισηγητών
του Συµβουλίου της Επικρατείας
1. Σε θέση δοκίµων εισηγητών του Συµβουλίου της Επικρατείας διορίζονται απόφοιτοι της ΕΣΔι σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 4871/2021 (Α΄ 247).
Οι δόκιµοι εισηγητές διανύουν δοκιµαστική υπηρεσία δέκα (10) µηνών, στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του τακτικού δικαστικού
λειτουργού.
2. Μετά από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης αποφασίζει, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού
Δικαιοσύνης, για την προαγωγή τους σε θέσεις εισηγητών. Η απόφαση είναι αιτιολογηµένη και λαµβάνει υπόψη το ήθος, την επιστηµονική κατάρτιση, τη φιλοπονία
που επέδειξαν, καθώς και την ικανότητα και καταλληλότητά τους για το δικαστικό λειτούργηµα. Αν, αντίθετα, το
Συµβούλιο κρίνει ότι ο δόκιµος εισηγητής δεν πρέπει να
προαχθεί σε θέση εισηγητή, λόγω ανεπάρκειας ή έλλειψης ήθους, αποφασίζει µε αιτιολογηµένη απόφαση την
οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται
µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση, να παρατείνει τη δοκιµαστική υπηρεσία του δόκιµου εισηγητή για έ-
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ξι (6) ακόµη µήνες, αν κρίνει ότι δεν είναι ακόµα ώριµος
να προαχθεί σε θέση εισηγητή. Αν όµως και µετά την πάροδο του πρόσθετου χρόνου το συµβούλιο κρίνει ότι δεν
πρέπει να προαχθεί σε εισηγητή, αποφασίζει ταυτόχρονα, µε αιτιολογηµένη απόφαση, την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Οι δόκιµοι εισηγητές, που κρίνονται ικανοί από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, προάγονται σε εισηγητές
του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τη σειρά
που κατείχαν κατά την αποφοίτησή τους από την ΕΣΔι.
Η προαγωγή γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αν
η συµπλήρωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από τον δικαστικό λειτουργό άδειας ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου,
η εκ των υστέρων προαγωγή του σε θέση εισηγητή ενεργεί αναδροµικά µόνο ως προς τον καθορισµό της κατά το άρθρο 65 σειράς αρχαιότητας και ο δικαστικός λειτουργός αναγράφεται στους συντασσόµενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίνακες αρχαιότητας µε τη σειρά
που κατείχε κατά την αποφοίτησή του από την ΕΣΔι.
Άρθρο 74
Προαγωγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας
1. Σε πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας προάγεται κατ’ εκλογή εισηγητής µε επτά (7) έτη υπηρεσίας,
στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιµου εισηγητή. Μετά από τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών
υπηρεσίας στον βαθµό και εφόσον δεν υφίσταται κενή
θέση παρέδρου, ο εισηγητής κρίνεται προς προαγωγή.
Εάν κριθεί ικανός, προάγεται σε προσωποπαγή θέση,
που δηµιουργείται µε το προεδρικό διάταγµα της προαγωγής, η οποία καταργείται µετά από τον καθ’ οιονδήποτε τρόπον κένωση θέσης παρέδρου. Οι προσωποπαγείς
αυτές θέσεις δεν µπορεί κάθε φορά να υπερβαίνουν τον
αριθµό των τριών (3).
2. Σε σύµβουλο της Επικρατείας προάγεται κατ’ απόλυτη εκλογή πάρεδρος µε πέντε (5) έτη υπηρεσίας στον
βαθµό του παρέδρου.
3. Οι προαγωγές των παρ. 1 και 2 διενεργούνται µόνο
εφόσον οι υπό προαγωγή δικαστικοί λειτουργοί έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των υποχρεωτικών
προγραµµάτων επιµόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 40
του ν. 4871/2021 (Α΄ 247).
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 59, σε αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας προάγεται
σύµβουλος µε τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθµό του
συµβούλου. Η τριετία πρέπει να έχει συµπληρωθεί την
1η Ιουλίου του έτους κατά το οποίο κενώνεται η θέση
που πρόκειται να καταληφθεί.
5. Σε Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας προάγεται αντιπρόεδρος ή σύµβουλος που µπορεί να προαχθεί σε αντιπρόεδρο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
59.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 75
Δικαστικοί λειτουργοί της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων
1. Σε θέση αντεπιτρόπου διορίζεται, εφόσον έχει είκοσι (20) έτη δικαστικής υπηρεσίας:
α) πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων µε διετή
υπηρεσία στον βαθµό αυτόν ή µε πενταετή συνολική υπηρεσία στον βαθµό του και στον βαθµό του εφέτη διοικητικών δικαστηρίων και
β) εφέτης διοικητικών δικαστηρίων µε εξαετή υπηρεσία στον βαθµό του.
2. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τότε που δηµιουργείται
κενή θέση εισαγωγικού βαθµού αντεπιτρόπου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, µε ανακοίνωσή του, που αναρτάται
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτηση διορισµού, η οποία συνοδεύεται µε τα κατά την κρίση τους δικαιολογητικά των
προσόντων τους. Για την ανάρτηση αυτή ενηµερώνονται
αµελλητί όλα τα διοικητικά εφετεία της χώρας. Ειδικά
για την πλήρωση των κενών θέσεων αντεπιτρόπων, οι οποίες προβλέπεται ότι πρόκειται να προκύψουν την 30ή
Ιουνίου, λόγω συνταξιοδότησης αντεπιτρόπων ένεκα
συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας, η ανακοίνωση αναρτάται εντός του µηνός Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους.
3. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσα
σε έναν (1) µήνα από την ανάρτηση που αναφέρεται
στην παρ. 2.
4. Οι αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά τους, καθώς και οι
ατοµικοί υπηρεσιακοί φάκελοι διαβιβάζονται στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο ύστερα από σύγκριση των υποψηφίων, προτείνει, µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, τον καταλληλότερο για
διορισµό. Η αρχαιότητα στον βαθµό δεν αποτελεί, µόνη
αυτή, στοιχείο υπεροχής.
5. Ο διοριζόµενος δίνει τον νόµιµο όρκο σε δηµόσια
συνεδρίαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με τη δόση του όρκου ο δικαστικός λειτουργός
θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από τη θέση που
κατείχε και επέρχεται αυτοδικαίως λύση της υπηρεσιακής σχέσης χωρίς καµία άλλη διατύπωση.
6. Στον βαθµό του επιτρόπου προάγεται ο αντεπίτροπος, εφόσον έχει:
α) υπηρεσία ενός (1) έτους στον βαθµό αυτόν ή
β) προϋπηρεσία τριών (3) ετών στον βαθµό του προέδρου εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή
γ) προϋπηρεσία έξι (6) ετών συνολικά στους βαθµούς
του προέδρου εφετών και εφέτη διοικητικών δικαστηρίων.
7. Η προαγωγή στον βαθµό του Γενικού Επιτρόπου
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται µε
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προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης µε επιλογή µεταξύ των µελών της Γενικής Επιτροπείας που έχουν συνολική τριετή υπηρεσία στους
βαθµούς του επιτρόπου, του αντεπιτρόπου και του προέδρου εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή µεταξύ των
προέδρων εφετών µε τριετή υπηρεσία στον βαθµό αυτόν.
Άρθρο 76
Πάρεδροι πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων
και προαγωγή τους σε θέση πρωτοδίκη
1. Σε θέση παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διορίζονται απόφοιτοι της ΕΣΔι
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του
ν. 4871/2021 (A΄ 246). Οι πάρεδροι πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διανύουν δεκάµηνη δοκιµαστική υπηρεσία, στη διάρκεια της οποίας, αν και δεν
αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού δικαστικού λειτουργού, την οποία αποκτούν µε την προαγωγή τους ως πρωτοδικών, έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
τακτικού δικαστικού λειτουργού.
2. Στη διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρεσίας οι πάρεδροι ασκούν καθήκοντα τακτικού δικαστή και µετέχουν
στη σύνθεση του διοικητικού πρωτοδικείου, κατά τους
ειδικότερους ορισµούς του παρόντος.
3. Ο πρόεδρος του διοικητικού πρωτοδικείου ή τµήµατος του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο λειτουργούν περισσότερα τµήµατα, παρακολουθεί µε ιδιαίτερη
προσοχή τους παρέδρους, που υπηρετούν υπό την εποπτεία του, σε ό,τι αφορά στην επιµέλεια, την εργατικότητα και την ικανότητα προσαρµογής τους στις απαιτήσεις του δικαστικού λειτουργήµατος, τους καθοδηγεί
στην τεχνική της εργασίας και στην ορθή εκπλήρωση
των καθηκόντων τους. Για το χρονικό διάστηµα της δοκιµαστικής υπηρεσίας του παρέδρου ο πρόεδρος συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία γίνονται ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσής του και ειδική αναφορά στο ήθος, την επιστηµονική κατάρτιση, την κρίση και
αντίληψη και τη συµπεριφορά του. Στο τέλος της έκθεσης διατυπώνεται και κρίση για την καταλληλότητα του
παρέδρου να προαχθεί σε θέση πρωτοδίκη διοικητικών
δικαστηρίων. Ο πρόεδρος που µετακινείται πριν συµπληρωθεί η δοκιµαστική υπηρεσία από την τοποθέτηση του
παρέδρου στο δικαστήριο συντάσσει υποχρεωτικά έκθεση πριν από την µετακίνησή του, αν έχει την εποπτεία
του παρέδρου για χρονικό διάστηµα τριών (3) τουλάχιστον µηνών. Στις εκθέσεις που συντάσσουν οι πρόεδροι
των τµηµάτων εκφέρει τη γνώµη του και ο διευθύνων το
δικαστήριο.
4. Οι εκθέσεις των παρέδρων, τα στατιστικά στοιχεία
της απόδοσής τους και κάθε άλλο κρίσιµο στοιχείο ή
πληροφορία για την απόδοση ή την καταλληλότητά τους
τοποθετούνται σε ειδικό για κάθε πάρεδρο φάκελο, ο οποίος στο τέλος της δοκιµαστικής υπηρεσίας υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης δια του Υπουργού Δικαιοσύνης και στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
5. Μετά από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποφασίζει, ύστερα από ερώτηµα του Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης, για την προαγωγή των παρέδρων σε
θέσεις πρωτοδικών. Η απόφαση είναι αιτιολογηµένη και
λαµβάνει υπόψη την έκθεση του συµβουλίου των εφετών σύµφωνα µε την παρ. 6, τις σχετικές µε αυτούς εκθέσεις των προέδρων και επιθεωρητών, όπως και κάθε
στοιχείο σχετικό µε το ήθος, την επιστηµονική κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας
τους και την επίδοσή τους γενικά.
Αντίθετα, αν το συµβούλιο κρίνει ότι ο πάρεδρος δεν
πρέπει να προαχθεί στον βαθµό του πρωτοδίκη, λόγω
έλλειψης ήθους ή λόγω ανεπάρκειας, αποφασίζει αιτιολογηµένα, µετά από ακρόαση του παρέδρου, την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται µε
προεδρικό διάταγµα.
Αν η συµπλήρωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από τον δικαστικό λειτουργό άδειας ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής
τέκνου, η εκ των υστέρων προαγωγή του στον βαθµό
του πρωτοδίκη ενεργεί αναδροµικά µόνο ως προς τον
καθορισµό της κατά το άρθρο 65 σειράς αρχαιότητας και
ο δικαστικός λειτουργός αναγράφεται στους συντασσόµενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίνακες αρχαιότητας µε τη σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτησή του
από την ΕΣΔι.
6. Για την καταλληλότητα των παρέδρων να προαχθούν στον βαθµό του πρωτοδίκη αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη έκθεσή του τριµελές συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του τριµελούς συµβουλίου που διευθύνει το οικείο διοικητικό εφετείο και δύο (2) εφέτες. Το συµβούλιο καταρτίζει την έκθεσή του, αφού ακούσει τον εισηγητή εφέτη, που πρέπει
να έχει σχηµατίσει προσωπική αντίληψη για το ήθος και
την εργατικότητα του παρέδρου και την επιστηµονική
του κατάρτιση.
7. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από ακρόαση του παρέδρου, να παρατείνει τη δοκιµαστική υπηρεσία του για έξι
(6) µήνες, αν κρίνει ότι αυτός δεν είναι ακόµα ώριµος να
προαχθεί στον βαθµό του πρωτοδίκη. Αν και µετά την
πάροδο του πρόσθετου αυτού χρόνου το συµβούλιο κρίνει, µετά από ακρόαση του παρέδρου, ότι αυτός δεν πρέπει να προαχθεί στον βαθµό του πρωτοδίκη, αποφασίζει
ταυτόχρονα, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται µε
προεδρικό διάταγµα.
8. Οι πάρεδροι διορίζονται για την πλήρωση κενών θέσεων πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε
τη σειρά αποφοίτησης από την ΕΣΔι. Ως κενές θέσεις
πρωτοδικών θεωρούνται και οι κενές θέσεις των ανώτερων βαθµών. Οι πάρεδροι που κρίθηκαν προακτέοι από
το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο προάγονται υποχρεωτικά σε πρωτοδίκες.
Άρθρο 77
Προαγωγές λοιπών δικαστών τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων
1. Σε πρόεδρο πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων
προάγεται πρωτοδίκης µε πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας πρωτοδίκη, στην οποία συνυπολογίζεται και η
υπηρεσία του παρέδρου πρωτοδικείου.
2. Σε εφέτη διοικητικών δικαστηρίων προάγεται πρόεδρος πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων που έχει δύο
(2) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας ως πρόεδρος ή οκτώ (8)
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έτη υπηρεσίας συνολικά ως πρόεδρος και πρωτοδίκης.
3. Σε πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων προάγεται εφέτης διοικητικών δικαστηρίων που έχει τρία (3)
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας ως εφέτης ή επτά (7) έτη υπηρεσίας συνολικά ως εφέτης και πρόεδρος πρωτοδικών
διοικητικών δικαστηρίων.
4. Οι προαγωγές των παρ. 1 έως 3 διενεργούνται µόνο
εφόσον οι υπό προαγωγή δικαστικοί λειτουργοί έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των υποχρεωτικών
προγραµµάτων επιµόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 40
του ν. 4871/2021.
5. Η προαγωγή στον βαθµό του προέδρου πρωτοδικών
και του εφέτη διοικητικών δικαστηρίων γίνεται κατ’ εκλογή.
6. Η προαγωγή στον βαθµό του προέδρου εφετών διοικητικών δικαστηρίων γίνεται µόνο κατ’ απόλυτη εκλογή.
7. Αυτοί που προάγονται µε την ίδια απόφαση διατηρούν τη µεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.
Άρθρο 78
Προαγωγή διοικητικών δικαστών
στο Συµβούλιο της Επικρατείας
1. Οι θέσεις των Συµβούλων της Επικρατείας καλύπτονται κατά το ένα πέµπτο (1/5) µε προαγωγή δικαστών
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος και στο άρθρο 79.
2. Σε Σύµβουλο της Επικρατείας προάγεται, ύστερα από αίτηση του και εφόσον δεν συµπληρώνει το εξηκοστό
τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας του έως την 31η Δεκεµβρίου
του έτους κένωσης ή σύστασης της θέσης, πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή εφέτης διοικητικών δικαστηρίων, µε επτά (7) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον
βαθµό του εφέτη και συνολική πραγµατική δικαστική υπηρεσία είκοσι έξι (26) τουλάχιστον ετών στα διοικητικά
δικαστήρια. Δεν κρίνεται προς προαγωγή εφέτης τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον: α) ο συνολικός
χρόνος υπηρεσίας του στους βαθµούς του προέδρου
πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και του εφέτη διοικητικών δικαστηρίων είναι µικρότερος ή ίσος από τον αντίστοιχο χρόνο υπηρεσίας του αρχαιότερου παρέδρου
του Συµβουλίου της Επικρατείας στον βαθµό αυτόν, β) ο
συνολικός χρόνος υπηρεσίας του είναι µικρότερος ή ίσος του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του αρχαιότερου
παρέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας και γ) έχει αποφοιτήσει από την σειρά της ΕΣΔι που αποφοίτησε και
ο αρχαιότερος πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας.
3. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο της Διοικητικής
Δικαιοσύνης, εκτιµώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας,
µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να κρίνει ως προακτέο δικαστικό
λειτουργό που έχει τα νόµιµα προσόντα και χωρίς αίτησή του.
Άρθρο 79
Διαδικασία προαγωγής διοικητικών δικαστών
στο βαθµό του Συµβούλου Επικρατείας
1. Η διαδικασία πλήρωσης θέσης Συµβούλου της Επικρατείας µε προαγωγή δικαστή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κινείται µε ανακοίνωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η ανακοίνωση αποστέλλεται στα διοικητικά

εφετεία της χώρας και αναρτάται αµέσως από τον γραµµατέα κάθε εφετείου στο οικείο δικαστικό κατάστηµα.
Για την ανάρτηση συντάσσεται έκθεση που διαβιβάζεται
στον Γενικό Επίτροπο. Η ανακοίνωση αποστέλλεται, το
ταχύτερο δυνατόν, µετά την κένωση της θέσης ή τη σύσταση νέας θέσης. Ειδικά για την πλήρωση των κενών
θέσεων οι οποίες πρόκειται να προκύψουν την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, η ανακοίνωση αποστέλλεται το αργότερο
εντός του µηνός Φεβρουαρίου. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα νόµιµα προσόντα να υποβάλουν αίτηση στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης.
2. Μετά από τη λήξη της προθεσµίας της παρ. 1, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών δικαστηρίων αποστέλλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης τις αιτήσεις
που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 1. Ο Υπουργός
υποβάλλει ερώτηµα για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων στον Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου της Διοικητικής Δικαιοσύνης, διαβιβάζοντας και τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Το ερώτηµα προκαλείται
µέσα σε δύο (2) µήνες από την κένωση της θέσης ή τη
σύσταση νέας θέσης. Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες προβλέπεται ότι θα κενωθούν την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, το ερώτηµα αποστέλλεται εντός του µηνός Απριλίου.
3. Η προαγωγή γίνεται κατ’ απόλυτη εκλογή, σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 59.
4. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
της Διοικητικής Δικαιοσύνης ορίζει έναν (1) αντιπρόεδρο
του Συµβουλίου της Επικρατείας ή σύµβουλο της Επικρατείας από τα µέλη αυτού ως εισηγητή, ο οποίος συντάσσει για τους κρινοµένους αιτιολογηµένη εισήγηση
και την αναπτύσσει προφορικά στη συνεδρίαση. Ο εισηγητής λαµβάνει υπόψη για την εκτίµηση των ουσιαστικών προσόντων των κρινόµενων τις εκθέσεις επιθεώρησης, τους ατοµικούς φακέλους και κάθε άλλο πρόσφορο
στοιχείο. Μπορεί να σχηµατίσει και προσωπική αντίληψη
ως προς την ικανότητα των κρινοµένων για την απονοµή
της δικαιοσύνης και τα εν γένει προσόντα τους. Σε περίπτωση εισήγησης ή κρίσης περί µη προαγωγής του αιτούντος, εφαρµόζονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 22
του ν. 2172/1993 (Α΄ 207).
5. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
της Διοικητικής Δικαιοσύνης κοινοποιείται στους κριθέντες δικαστικούς λειτουργούς και διαβιβάζεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους διευθύνοντες τα διοικητικά εφετεία όπου υπηρετούν οι κριθέντες δικαστικοί λειτουργοί. Ο δικαστικός λειτουργός που δεν κρίθηκε προακτέος έχει δικαίωµα να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 81.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 80
Αρµοδιότητα - Συγκρότηση - Λειτουργία Ανώτατου
Δικαστικού Συµβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης
1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης αποφασίζει για τις προαγωγές των δόκιµων ει-
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σηγητών, εισηγητών και παρέδρων του Συµβουλίου της
Επικρατείας, καθώς και για τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και προαγωγές των δικαστικών λειτουργών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Επίσης
αποφασίζει, γνωµοδοτεί ή προτείνει και σε κάθε άλλη
περίπτωση που ορίζεται από τον νόµο.
2. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης εδρεύει στο κατάστηµα του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Αποτελείται από έντεκα (11) µέλη, εκτός αν πρόκειται
για προαγωγή στον βαθµό του Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του συµβούλου επικρατείας ή του προέδρου εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή για διορισµό αντεπιτρόπου της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οπότε αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη.
Τακτικά µέλη είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, που προεδρεύει, και άλλα δέκα (10) ή δεκατέσσερα (14) κατά περίπτωση µέλη του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που ορίζονται κάθε χρόνο µε κλήρωση.
Στην κλήρωση αυτή µετέχουν οι αντιπρόεδροι του
Συµβουλίου της Επικρατείας και οι σύµβουλοι, που έχουν δύο (2) έτη υπηρεσίας στο βαθµό του συµβούλου,
κατά την έναρξη της θητείας τους ως µελών του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
3. Η κλήρωση των µελών του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης γίνεται από το Α΄
Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, στην πρώτη δηµόσια συνεδρίαση του µήνα Δεκεµβρίου.
Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται ως κλήροι αδιαφανή σφαιρίδια. Αµέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το Α΄ Τµήµα συνέρχεται σε συµβούλιο, προκειµένου
να τοποθετηθούν στα σφαιρίδια, αφού προηγουµένως επιδειχθούν σε όλα τα µέλη του συµβουλίου, τα ονόµατα
των µελών του δικαστηρίου που έχουν τα προσόντα
συµµετοχής στην κλήρωση. Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα είκοσι (20)
σφαιρίδια. Μετά την εξαγωγή κάθε σφαιριδίου ο πρόεδρος εκφωνεί το όνοµα του κληρωθέντος το οποίο επιδεικνύεται στα λοιπά µέλη του τµήµατος. Από τους κληρωθέντες οι δέκα (10) πρώτοι κατά σειρά κλήρωσης αποτελούν τα τακτικά και οι λοιποί τα αναπληρωµατικά µέλη
του συµβουλίου.
Όταν για τη συγκρότηση του συµβουλίου απαιτείται
συµµετοχή δεκατεσσάρων (14) µελών, τακτικά µέλη είναι οι δεκατέσσερις (14) πρώτοι κατά σειρά κλήρωσης
και αναπληρωµατικά οι λοιποί έξι (6). Τα τακτικά µέλη αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά κατά τη σειρά
της κλήρωσής τους. Για τα δύο (2) στάδια της κλήρωσης,
συντάσσεται πρακτικό που διαβιβάζεται στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
4. Αυτοί που κληρώνονται γίνονται τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
χωρίς καµιά άλλη διατύπωση και η θητεία τους αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του επόµενου από την κλήρωσή τους έτους.
5. Για την αντικατάσταση τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών που αποχώρησαν από την υπηρεσία γίνεται
συµπληρωµατική κλήρωση σε δηµόσια συνεδρίαση του
Α΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του θερινού τµήµατος, αν η ανάγκη συµπληρωµατικής κλήρωσης ανακύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου των θερινών τµηµάτων. Σε αυτή µετέχουν οι αντιπρόεδροι του
Συµβουλίου της Επικρατείας και οι σύµβουλοι Επικρατεί-

ας µε διετή τουλάχιστον υπηρεσία στον βαθµό, οι οποίοι
δεν αποτελούν ήδη τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του
Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Για τη διαδικασία της
κλήρωσης εφαρµόζεται η παρ. 3. Ο πρόεδρος εξάγει από
την κληρωτίδα τόσα σφαιρίδια, όσα είναι τα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που αντικαθίστανται. Αυτοί που
κληρώνονται γίνονται τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη
του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου χωρίς καµιά άλλη
διατύπωση και η θητεία τους λήγει µαζί µε τη θητεία των
λοιπών µελών του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθήκοντα προέδρου του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου για τη συγκεκριµένη περίπτωση εκτελεί ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος, αν είναι τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος του Συµβουλίου, αναπληρώνεται από αναπληρωµατικό µέλος.
7. Όσα ισχύουν για την εξαίρεση των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας ισχύουν αναλόγως και για την
εξαίρεση των µελών του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
8. Στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο του Συµβουλίου
της Επικρατείας και της Διοικητικής Δικαιοσύνης για τα
θέµατα που αφορούν στους δικαστικούς λειτουργούς
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας µετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτά, οπότε και αποχωρεί το τελευταίο κατά τη σειρά της κλήρωσης µέλος του. Στις περιπτώσεις υπηρεσιακών µεταβολών δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας µετέχουν χωρίς ψήφο και δύο (2) πάρεδροι του Συµβουλίου
της Επικρατείας, αν πρόκειται για υπηρεσιακές µεταβολές δικαστών του Συµβουλίου της Επικρατείας µε βαθµό
κατώτερο του συµβούλου, ή δύο (2) πρόεδροι εφετών,
αν πρόκειται για υπηρεσιακές µεταβολές προέδρων εφετών και εφετών, ή δύο (2) εφέτες, αν πρόκειται για υπηρεσιακές µεταβολές δικαστών µε βαθµό κατώτερο του εφέτη.
Αυτοί ορίζονται µε κλήρωση µεταξύ των δεκαπέντε
(15) αρχαιότερων παρέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας, προέδρων εφετών και εφετών των διοικητικών
εφετείων Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίοι δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή εκτός από την
επίπληξη ή δεν έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο
βαθµό από αυτόν που κατέχουν.
Η κλήρωση γίνεται κατά την παρ. 3 µετά την κλήρωση
των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης. Από την
κληρωτίδα µε τους παρέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας ο Πρόεδρος εξάγει έξι (6) σφαιρίδια µε τα ονόµατα των κληρωθέντων, από τους οποίους οι δύο (2)
πρώτοι κατά τη σειρά της κλήρωσης αποτελούν τα τακτικά και οι λοιποί τα αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου. Ακολουθεί η κλήρωση από τις οικείες κληρωτίδες έξι
(6) προέδρων εφετών και έξι (6) εφετών διοικητικών δικαστηρίων, από τους οποίους οι δύο πρώτοι κατά τη σειρά της κλήρωσης αποτελούν τα τακτικά και οι υπόλοιποι
τα αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου. Οι ίδιοι κληρωθέντες µετέχουν και στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Εάν η κρίση αφορά τους κληρωθέντες,
γίνεται συµπληρωµατική κλήρωση µεταξύ εκείνων που
δεν πρόκειται να κριθούν.
Οι µετέχοντες χωρίς ψήφο καλούνται να διατυπώσουν
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τη γνώµη τους για το κρινόµενο ζήτηµα και αποχωρούν
πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι παρ. 3, 4, 5 και 7.
9. Καθήκοντα γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί ο
γραµµατέας του Συµβουλίου της Επικρατείας και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο νόµιµος αναπληρωτής του. Κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί ο οριζόµενος
από τον πρόεδρο υπάλληλος της γραµµατείας.
10. Για τη συµµετοχή του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Δικαστικών Συµβουλίων (European Network of Councils
for the Judiciary), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, καταβάλλεται κατ’ έτος εισφορά που ορίζεται σύµφωνα µε το καταστατικό του και καλύπτονται οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις εργασίες του.
Άρθρο 81
Αποφάσεις Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφωνία, Προσφυγή
1. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης εκδίδονται ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τον πρόεδρο του
Συµβουλίου.
2. Οι αιτήσεις των δικαστικών λειτουργών, οι γνωµοδοτήσεις, οι εκθέσεις δικαστικών αρχών, όπως και κάθε
έγγραφο άλλης αρχής που απευθύνεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, υποβάλλονται σε αυτό διά του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Για να σχηµατίσει πληρέστερη γνώµη, το Συµβούλιο
δύναται να ζητήσει πληροφορίες και στοιχεία από τους
γενικούς επιθεωρητές συµβούλους Επικρατείας και από
όσους διατελούν ή διετέλεσαν προϊστάµενοι του κρινόµενου δικαστικού λειτουργού. Μπορεί επίσης να καλεί
τον δικαστικό λειτουργό για την παροχή εξηγήσεων και
να ενεργεί ειδική εξέταση ή επιθεώρηση, την οποία αναθέτει σε µέλος του ή γενικό επιθεωρητή σύµβουλο Επικρατείας. Οι επιθεωρητές σύµβουλοι Επικρατείας, που
δεν είναι µέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου,
δύναται να καλούνται από τον πρόεδρο και προφορικά ακόµα για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στο
Συµβούλιο.
4. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία, ύστερα από ψηφοφορία που είναι πάντοτε φανερή.
Αν κατά την ψηφοφορία διατυπωθούν περισσότερες από δύο γνώµες, εφαρµόζονται ανάλογα οι παρ. 2 και 3
του άρθρου 34 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
5. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
εκδίδονται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήψη του
σχετικού ερωτήµατος και διαβιβάζονται από τον πρόεδρό του στον Υπουργό Δικαιοσύνης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έκδοσή τους, µαζί µε κυρωµένο αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης.
6. Στον κρινόµενο δίνεται, ύστερα από αίτησή του, απόσπασµα του πρακτικού το οποίο εκδίδει ο γραµµατέας
του συµβουλίου.
7. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου περιέλθει
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συµβουλίου, µπορεί, µε τους περιορισµούς

της παρ. 8, να διαφωνήσει προς την απόφαση και να παραπέµψει την υπόθεση στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου
της Επικρατείας, εκθέτοντας τους λόγους της διαφωνίας.
Η Ολοµέλεια δεν δεσµεύεται από τους λόγους της
διαφωνίας, αλλά υποχρεούται να εξετάσει στο σύνολό
της την υπόθεση που παραπέµφθηκε σε αυτή.
8. Προσφυγή στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου που αφορά προαγωγή, τοποθέτηση, µετάθεση και απόσπαση έχει δικαίωµα να ασκήσει ο δικαστικός
λειτουργός τον οποίο αφορά η απόφαση αυτή, εφόσον
όµως έλαβε τρεις (3) τουλάχιστον ψήφους στο δεκαπενταµελές Συµβούλιο και δύο (2) στο ενδεκαµελές. Η
προσφυγή κατατίθεται στον Πρόεδρο του Συµβουλίου ή
στον δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, στο οποίο υπηρετεί ο δικαστικός λειτουργός, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τότε που του γνωστοποιήθηκε εγγράφως η απόφαση από τον πρόεδρο. Η
προσφυγή διαβιβάζεται αµέσως στην ολοµέλεια δια του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
9. Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας συγκροτείται στις περιπτώσεις της παρ. 8. σε συµβούλιο
και µετέχουν σε αυτήν όλα τα µέλη του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Σε περίπτωση κωλυµάτων η ολοµέλεια συγκροτείται νόµιµα και µε λιγότερο αριθµό µελών, σε κάθε όµως περίπτωση τα παρόντα µέλη πρέπει να είναι περισσότερα από το ήµισυ των µελών που υπηρετούν. Αν ο
αριθµός αυτών που µετέχουν στην ολοµέλεια είναι άρτιος, αποχωρεί ο νεότερος σύµβουλος, εφόσον δεν είναι
εισηγητής.
Στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως
δευτεροβάθµιο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης για τα θέµατα που αφορούν στους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας, µετέχει και ο Γενικός
Επίτροπος αυτών.
10. Ο δικαστικός λειτουργός που έχει ασκήσει παραδεκτώς προσφυγή, καλείται, ύστερα από αίτησή του, υποχρεωτικά στην ολοµέλεια, για την παροχή προφορικών εξηγήσεων και την προσκόµιση στοιχείων. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι παρ. 3 έως 6.
11. Η διαφωνία του Υπουργού και η προσφυγή του δικαστικού λειτουργού αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, κατά το
µέρος που αυτή θίγει τον πίνακα αρχαιότητας, µέχρι να
εκδοθεί η απόφαση της Ολοµέλειας. Η εκτέλεση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου αναστέλλεται και κατά τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης
προσφυγής από τον ενδιαφερόµενο δικαστικό λειτουργό.
12. Η εφαρµογή των αποφάσεων της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, κατά των οποίων δεν ασκήθηκε διαφωνία ή προσφυγή, είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
13. Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας επιλύει το ζήτηµα που φέρεται ενώπιον της και τα περαιτέρω ζητήµατα που δηµιουργούνται από την ολική ή µερική
αποδοχή της διαφωνίας του Υπουργού ή της προσφυγής
δικαστικού λειτουργού. Οποιαδήποτε αναποµπή στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο αποκλείεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 82
Διορισµός δόκιµων εισηγητών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Σε θέσεις δόκιµων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται απόφοιτοι της ΕΣΔι, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 4871/2021 (A΄ 246). Η σειρά
αρχαιότητας µεταξύ των διοριζοµένων καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4871/2021. Οι δόκιµοι εισηγητές διανύουν δοκιµαστική υπηρεσία δέκα (10) µηνών,
στη διάρκεια της οποίας έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του τακτικού δικαστικού λειτουργού.
Άρθρο 83
Προαγωγές δικαστικών λειτουργών
Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Μετά τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας,
το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο αποφασίζει, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την προαγωγή των δόκιµων εισηγητών σε εισηγητές. Η απόφαση
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, ενώ λαµβάνονται υπόψη
το ήθος, η επιστηµονική κατάρτιση, η ποιοτική και ποσοτική απόδοση, η φιλοπονία που επέδειξαν, καθώς και η ικανότητα και καταλληλότητά τους για το δικαστικό λειτούργηµα. Αν το Συµβούλιο κρίνει ότι ο δόκιµος εισηγητής δεν πρέπει να προαχθεί σε εισηγητή, λόγω έλλειψης
ήθους ή λόγω ανεπάρκειας, αποφασίζει αιτιολογηµένα
την οριστική απόλυσή του από την υπηρεσία, η οποία γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αν η συµπλήρωση
του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας παρατείνεται, λόγω
λήψης από τον δικαστικό λειτουργό άδειας ασθένειας,
κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου, η εκ των υστέρων
προαγωγή του σε εισηγητή ενεργεί αναδροµικά µόνο ως
προς τον καθορισµό της κατά το άρθρο 65 σειράς αρχαιότητας και ο δικαστικός λειτουργός αναγράφεται στους
συντασσόµενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίνακες αρχαιότητας µε τη σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτησή του από την ΕΣΔι.
2. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τη δοκιµαστική υπηρεσία του δόκιµου εισηγητή για έξι (6) ακόµα µήνες,
αν κρίνει ότι δεν είναι ώριµος να προαχθεί σε εισηγητή.
Αν και µετά την πάροδο του πρόσθετου χρόνου το Συµβούλιο κρίνει ότι ο δόκιµος εισηγητής δεν πρέπει να
προαχθεί σε εισηγητή, αποφασίζει ταυτόχρονα, µε αιτιολογηµένη απόφαση, την οριστική απόλυσή του από την
υπηρεσία, η οποία γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Οι δόκιµοι εισηγητές που κρίθηκαν ικανοί από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, προάγονται σε εισηγητές
µε τη σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά τον διορισµό
τους. Η προαγωγή τους γίνεται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Σε πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προάγεται
κατ’ εκλογή εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει επτά (7) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό αυτό, στην οποία υπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας του

ως δόκιµου εισηγητή. Μετά από τη συµπλήρωση δέκα
(10) ετών υπηρεσίας στον βαθµό και εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση παρέδρου, ο εισηγητής κρίνεται προς προαγωγή. Εάν κριθεί ικανός, προάγεται σε προσωποπαγή
θέση, που δηµιουργείται µε το προεδρικό διάταγµα της
προαγωγής, η οποία καταργείται µετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης παρέδρου. Οι προσωποπαγείς αυτές θέσεις δεν µπορεί κάθε φορά να υπερβαίνουν
τον αριθµό των τριών (3).
5. Σε σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προάγεται
κατ’ απόλυτη εκλογή πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον
βαθµό αυτό.
6. Οι προαγωγές των παρ. 4 και 5 διενεργούνται µόνο
εφόσον οι υπό προαγωγή δικαστικοί λειτουργοί έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των υποχρεωτικών
προγραµµάτων επιµόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 40
του ν. 4871/2021.
7. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 59, σε Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προάγεται σύµβουλος που έχει τρία (3) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας
στον βαθµό αυτό. Η τριετία πρέπει να έχει συµπληρωθεί
την 1η Ιουλίου του έτους κατά το οποίο κενώνεται η θέση που πρόκειται να καταληφθεί.
8. Σε Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προάγεται
αντιπρόεδρος ή σύµβουλος που µπορεί να προαχθεί σε
αντιπρόεδρο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 59.
Άρθρο 84
Διορισµός - Προαγωγές δικαστικών λειτουργών
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Σε θέσεις δόκιµων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο διορίζονται απόφοιτοι της ΕΣΔι. Εφαρµόζονται αναλόγως το
άρθρο 82 και οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 83.
2. Σε Πάρεδρο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας προάγεται κατ’ εκλογή εισηγητής αυτής που έχει επτά (7) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό αυτό,
στην οποία υπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας του ως
δόκιµου εισηγητή.
3. Σε αντεπίτροπο Επικρατείας προάγεται κατ’ απόλυτη εκλογή πάρεδρος της Γενικής Επιτροπείας που έχει
πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό αυτό.
4. Μέχρι την κάλυψη των οργανικών θέσεων των παρέδρων και αντεπιτρόπων της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας:
α) δύο (2) κενές θέσεις παρέδρων πληρούνται µε διορισµό από τους υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο
παρέδρους ή εισηγητές, οι οποίοι έχουν επτά (7) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό του εισηγητή, µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 και οι λοιπές ανάγκες της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας για παρέδρους καλύπτονται µε απόσπαση ισάριθµων παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών, το οποίο µπορεί να παραταθεί,
β) oι κενές θέσεις αντεπιτρόπων Επικρατείας πληρούνται µε διορισµό από τους υπηρετούντες στο Ελεγκτικό
Συνέδριο συµβούλους ή παρέδρους οι οποίοι έχουν πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό του παρέδρου, µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5,
γ) εξακολουθούν να ισχύουν η παρ. 2 του άρθρου 42
του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) και η παρ. 7 του άρθρου 58 του
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ν. 3160/2003 (Α΄ 165). Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έχει αποσπασθεί, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας και
για οποιονδήποτε λόγο λαµβάνει άδεια απουσίας από το
Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, αντικαθίσταται µε την ίδια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου που
εγκρίνει την άδεια.
5. Η κατά την παρ. 4 διαδικασία πλήρωσης των κενών
θέσεων δύο (2) παρέδρων και των αντεπιτρόπων Επικρατείας κινείται µε ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης
η οποία αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός ενός (1) µηνός από την κένωση της θέσης και αναρτάται
στο κατάστηµα αυτού. Για την ανάρτηση συντάσσεται
έκθεση που υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, που έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας αποστέλλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης τις υποβληθείσες αιτήσεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποβάλλει προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου
Δικαστικού Συµβουλίου σχετικό ερώτηµα, διαβιβάζοντας
και τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Το ερώτηµα προκαλείται εντός δύο (2) µηνών από την κένωση της θέσης του
παρέδρου ή αντεπιτρόπου. Για την πλήρωση των κενών
θέσεων που πρόκειται να προκύψουν την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, το ερώτηµα υποβάλλεται το αργότερο εντός
του µηνός Μαΐου.
6. Σε Επίτροπο της Επικρατείας προάγεται αντεπίτροπος της Επικρατείας που έχει τρία (3) τουλάχιστον έτη
υπηρεσίας στον βαθµό αυτόν.
7. Σε Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας προάγεται: α)
αντιπρόεδρος ή Επίτροπος της Επικρατείας ή β) σύµβουλος ή αντεπίτροπος της Επικρατείας, που έχει τέσσερα
(4) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό του συµβούλου ή του αντεπιτρόπου της Επικρατείας, αντίστοιχα. Η
τετραετία πρέπει να έχει συµπληρωθεί την 1η Ιουλίου
του έτους κατά το οποίο κενώνεται η θέση που πρόκειται
να καταληφθεί.
Άρθρο 85
Συγκρότηση, αρµοδιότητα, λειτουργία Ανώτατου
Δικαστικού Συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αποφασίζει για τις προαγωγές και αποσπάσεις των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους διορισµούς, τις προαγωγές και αποσπάσεις
των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και για κάθε
άλλο θέµα που ορίζεται από τον νόµο.
2. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο εδρεύει στο κατάστηµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποτελείται από
εννέα (9) µέλη, εκτός αν πρόκειται για προαγωγή στον
βαθµό του Επιτρόπου της Επικρατείας ή του συµβούλου
ή για διορισµό ή προαγωγή στον βαθµό του αντεπιτρόπου της Επικρατείας, οπότε αποτελείται από έντεκα (11)
µέλη. Τακτικά µέλη είναι ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του
και άλλα επτά (7) ή εννέα (9) µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζονται κάθε έτος µε κλήρωση. Στην κλή-

ρωση µετέχουν οι αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι σύµβουλοι που έχουν δύο (2) έτη υπηρεσίας
στον βαθµό του συµβούλου, κατά το χρόνο έναρξης της
θητείας τους ως µελών του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Αν υπάρχουν κενές θέσεις συµβούλων, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η συγκρότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, το εννεαµελές συγκροτείται από επτά (7) και το ενδεκαµελές από εννέα (9) µέλη.
Στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, αν πρόκειται για υπηρεσιακές µεταβολές δικαστών µε βαθµό κατώτερο του
συµβούλου, µετέχουν χωρίς ψήφο και δύο εισηγητές ή
πάρεδροι, αναλόγως αν η υπηρεσιακή µεταβολή αφορά
εισηγητή ή πάρεδρο, που ορίζονται µε κλήρωση µεταξύ
αυτών που έχουν τουλάχιστον δύο (2) έτη υπηρεσίας
στον βαθµό του εισηγητή ή παρέδρου, αντίστοιχα.
3. Η κλήρωση των µελών του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου γίνεται από το Πρώτο Τµήµα στην πρώτη δηµόσια συνεδρίαση του µήνα Δεκεµβρίου. Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται ως κλήροι αδιαφανή σφαιρίδια. Αµέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης, το τµήµα
συνέρχεται σε συµβούλιο, προκειµένου να τοποθετηθούν στα σφαιρίδια, αφού προηγουµένως επιδειχθούν
σε όλα τα µέλη του συµβουλίου, τα ονόµατα των µελών
του δικαστηρίου που έχουν τα προσόντα συµµετοχής
στην κλήρωση. Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος
εξάγει από την κληρωτίδα δεκαέξι (16) σφαιρίδια. Μετά
την εξαγωγή κάθε σφαιριδίου, ο πρόεδρος εκφωνεί το όνοµα του κληρωθέντος, το οποίο επιδεικνύεται στα λοιπά µέλη του τµήµατος. Από τους κληρωθέντες οι επτά
(7) πρώτοι κατά σειρά κλήρωσης αποτελούν τα τακτικά
και οι λοιποί τα αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου.
Όταν για τη συγκρότηση του συµβουλίου απαιτείται συµµετοχή ένδεκα (11) µελών, τακτικά µέλη είναι οι εννέα
(9) πρώτοι και αναπληρωµατικοί οι υπόλοιποι. Τα τακτικά
µέλη αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά κατά τη
σειρά της κλήρωσής τους. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται
η κλήρωση για τους παρέδρους που µετέχουν στο συµβούλιο χωρίς ψήφο, µεταξύ των δεκαπέντε (15) αρχαιότερων παρέδρων, οι οποίοι δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της επίπληξης ή δεν έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό από αυτόν που κατέχουν. Ο πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα έξι (6) σφαιρίδια µε τα ονόµατα των κληρωθέντων, από τους οποίους οι δύο (2) πρώτοι κατά σειρά κλήρωσης
αποτελούν τα τακτικά και οι λοιποί τα αναπληρωµατικά
µέλη του Συµβουλίου. Οι ίδιοι κληρωθέντες µετέχουν και
στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι µετέχοντες χωρίς ψήφο καλούνται να διατυπώσουν τη γνώµη
τους για το κρινόµενο ζήτηµα και οφείλουν να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των οριζοµένων στην παρούσα, καθώς
και στις παρ. 4, 7 και 9. Για τα δύο (2) στάδια της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό που διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
4. Αυτοί που κληρώνονται, γίνονται τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
χωρίς καµιά άλλη διατύπωση και η θητεία τους αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του επόµενου από την κλήρωσή τους έτους.
5. Όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Ανώτατο Δικαστικό
Συµβούλιο προεδρεύει ο Γενικός Επίτροπος. Αν όµως και
αυτός δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει, καθήκοντα
προέδρου για τη συγκεκριµένη περίπτωση ασκεί ο νόµι-
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µος αναπληρωτής του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος, αν είναι τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος του συµβουλίου, αναπληρώνεται από αναπληρωµατικό µέλος.
6. Όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας, αναπληρώνεται διαδοχικά
από τον Επίτροπο ή τον αρχαιότερο αντεπίτροπο ή, σε
περίπτωση ανυπαρξίας, κωλύµατος ή απουσίας των τελευταίων, από τον αρχαιότερο σύµβουλο. Οι τελευταίοι
γίνονται µέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου για
τη συγκεκριµένη περίπτωση και, αν ο σύµβουλος είναι
τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος του Συµβουλίου, αναπληρώνεται από αναπληρωµατικό µέλος.
7. Όσα ισχύουν για την εξαίρεση µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ισχύουν αναλόγως και για την εξαίρεση
των µελών του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
8. Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί ο
γραµµατέας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο νόµιµος αναπληρωτής του.
Κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί ο οριζόµενος από
τον πρόεδρο υπάλληλος της γραµµατείας.
9. Για την αντικατάσταση τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών που αποχώρησαν από την υπηρεσία γίνεται
συµπληρωµατική κλήρωση σε δηµόσια συνεδρίαση του
Πρώτου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η συµπληρωµατική κλήρωση δεν έγινε µέχρι τέλους Ιουνίου, αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το Α΄ Τµήµα Διακοπών κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου. Σε αυτήν µετέχουν οι αντιπρόεδροι
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι σύµβουλοι µε διετή
τουλάχιστον υπηρεσία στον βαθµό, οι οποίοι δεν αποτελούν ήδη τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Ανώτατου
Δικαστικού Συµβουλίου. Για τη διαδικασία της κλήρωσης
εφαρµόζεται η παρ. 3. Ο πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα τόσα σφαιρίδια, όσα είναι τα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που αντικαθίστανται. Αυτοί που κληρώνονται, γίνονται τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου χωρίς καµιά άλλη διατύπωση και η θητεία τους λήγει µαζί µε τη θητεία των
λοιπών µελών του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. H
παρούσα εφαρµόζεται αναλόγως και στα µέλη που µετέχουν στο Συµβούλιο χωρίς ψήφο.
Άρθρο 86
Αποφάσεις Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Διαφωνία - Προσφυγή
Προσφυγή στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου που αφορά στις υπηρεσιακές µεταβολές της παρ. 1
του άρθρου 85 έχει δικαίωµα να ασκήσει και αυτός τον
οποίο αφορά η κρίση, εφόσον όµως έλαβε ως προς τις
λοιπές. Στην Ολοµέλεια ως δευτεροβάθµιο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο µετέχει ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. Για την ύπαρξη
απαρτίας εφαρµόζεται το άρθρο 18 του ν. 4820/2021 (Α΄
130). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο
81, όπου δε στην παρ. 4 αυτού γίνεται παραποµπή, στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) νοείται παραποµπή στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
4820/2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ
Άρθρο 87
Διορισµός παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελίας
1. Σε θέση παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων διορίζονται απόφοιτοι της ΕΣΔι, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246). Οι αποφοιτούντες από
τις κατευθύνσεις πολιτικών - ποινικών δικαστών και εισαγγελέων της ΕΣΔι διορίζονται κατά τη σειρά που έχουν στους σχετικούς πίνακες και τοποθετούνται κατά
προτίµηση, αντίστοιχα, στα Πρωτοδικεία και στις Εισαγγελίες Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου και Λάρισας.
2. Οι πάρεδροι πρωτοδικείου και εισαγγελίας διανύουν
δοκιµαστική υπηρεσία δέκα (10) µηνών, στη διάρκεια της
οποίας έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
του τακτικού δικαστικού λειτουργού και επιθεωρούνται
όπως οι τακτικοί δικαστές. Επιτρέπεται αµοιβαία µετάταξη µεταξύ παρέδρου του πρωτοδικείου και παρέδρου της
εισαγγελίας, κατά την ως άνω χρονική περίοδο, µετά από απόφαση του ανώτατου δικαστικού συµβουλίου που
λαµβάνεται ύστερα από κοινό αίτηµα των ως άνω δικαστικών λειτουργών. Ο µετατασσόµενος πάρεδρος πρωτοδικείου διορίζεται στην εισαγγελία όπου υπηρετούσε
ο πάρεδρος της εισαγγελίας και το αντίστροφο.
3. Οι εκθέσεις των παρέδρων πρωτοδικείου για την επίδοση, τα στατιστικά στοιχεία της απόδοσής τους και
κάθε άλλο χρήσιµο στοιχείο ή πληροφορία για την επίδοση ή την καταλληλότητά τους φυλάσσονται σε ειδικό
ατοµικό φάκελο, ο οποίος, µετά το τέλος της δοκιµαστικής υπηρεσίας, υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστικό
Συµβούλιο µέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Στη διάρκεια της δοκιµαστικής τους υπηρεσίας οι
πάρεδροι πρωτοδικείου:
α) µετέχουν στη σύνθεση του πολυµελούς πρωτοδικείου και του τριµελούς πληµµελειοδικείου,
β) µετέχουν στη σύνθεση του δικαστικού συµβουλίου,
γ) ορίζονται εισηγητές για τη διεξαγωγή αποδείξεων,
δ) µετέχουν στην ολοµέλεια του δικαστηρίου και
ε) κατά την κρίση του προέδρου πρωτοδικών ή του διευθύνοντος το πρωτοδικείο, ασκούν τα λοιπά καθήκοντα
του πρωτοδίκη, εκτός από τα καθήκοντα του ανακριτή.
5. Οι πάρεδροι εισαγγελίας κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής τους υπηρεσίας ασκούν τα καθήκοντα του εισαγγελέα, αναλόγως της προόδου τους, κατά την κρίση
του διευθύνοντος την εισαγγελία.
Άρθρο 88
Προαγωγή παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελίας
1. Μετά από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο αποφασίζει, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την
προαγωγή των παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας
σε θέσεις πρωτοδικών και αντεισαγγελέων αντίστοιχα.
Η απόφαση είναι αιτιολογηµένη και λαµβάνεται υπόψη η
κατά την παρ. 2 έκθεση του συµβουλίου των εφετών, οι
εκθέσεις των προϊσταµένων και επιθεωρητών, καθώς και
το ήθος, η επιστηµονική κατάρτιση, η ποιοτική και ποσο-
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τική απόδοση της εργασίας και η επίδοσή τους γενικά.
Αν το συµβούλιο κρίνει ότι ο πάρεδρος δεν πρέπει να
προαχθεί σε θέση πρωτοδίκη ή αντεισαγγελέα, λόγω έλλειψης ήθους ή λόγω ανεπάρκειας, αποφασίζει αιτιολογηµένα την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, η
οποία διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα. Αν η συµπλήρωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας παρατείνεται
λόγω λήψης από τον δικαστικό λειτουργό άδειας ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου, η εκ των υστέρων προαγωγή του σε θέση πρωτοδίκη ή αντεισαγγελέα πρωτοδικών ενεργεί αναδροµικά µόνο ως προς τον
καθορισµό της κατά το άρθρο 65 σειράς αρχαιότητας και
ο δικαστικός λειτουργός αναγράφεται στους συντασσόµενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίνακες αρχαιότητας µε τη σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτησή του
από την ΕΣΔι.
2. Για την καταλληλότητα των παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας της περιφέρειάς του, προκειµένου να
προαχθούν σε θέση πρωτοδίκη και αντεισαγγελέα αντίστοιχα, αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη έκθεσή του το
συµβούλιο των εφετών, που συγκροτείται από τον πρόεδρο εφετών, τον εισαγγελέα εφετών και τρείς (3) εφέτες. Το συµβούλιο αποφαίνεται, αφού ακούσει τον εισηγητή εφέτη, ο οποίος πρέπει να έχει σχηµατίσει προσωπική αντίληψη για το ήθος και την εργατικότητα των παρέδρων, καθώς και για την επιστηµονική τους κατάρτιση.
3. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο µπορεί, επίσης, µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τη δοκιµαστική υπηρεσία παρέδρου πρωτοδικείου ή εισαγγελίας
για έξι (6) µήνες, αν κρίνει ότι αυτός δεν είναι ακόµα ώριµος να προαχθεί σε θέση πρωτοδίκη ή αντεισαγγελέα.
Αν και µετά τη πάροδο του πρόσθετου χρόνου το Συµβούλιο κρίνει ότι δεν πρέπει να προαχθεί σε θέση πρωτοδίκη ή αντεισαγγελέα, αποφασίζει ταυτόχρονα, µε αιτιολογηµένη απόφαση, την οριστική του απόλυση από
την υπηρεσία, η οποία διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα.
4. Οι πάρεδροι πρωτοδικείου ή εισαγγελίας προάγονται για την πλήρωση κενών θέσεων πρωτοδικών και αντεισαγγελέων, σύµφωνα µε τη σειρά αποφοίτησής τους
από την ΕΣΔι. Ως κενές θέσεις πρωτοδικών και αντεισαγγελέων θεωρούνται και οι κενές θέσεις των ανωτέρων βαθµών. Οι πάρεδροι πρωτοδικείου και εισαγγελίας
που κρίνονται προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, προάγονται σε θέση πρωτοδίκη και αντεισαγγελέα αντίστοιχα.
5. Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης, µπορεί να ασκήσει προσωρινώς καθήκοντα σε πρωτοδικείο ειρηνοδίκης ή πταισµατοδίκης που ορίζεται από τον πρόεδρο
πρωτοδικών της περιφέρειάς του.
Άρθρο 89
Προαγωγές λοιπών δικαστικών λειτουργών πολιτικής
και ποινικής δικαιοσύνης
1. Σε πρόεδρο πρωτοδικών προάγεται πρωτοδίκης µε
πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας πρωτοδίκη, στην
οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του παρέδρου
πρωτοδικείου.
2. Σε εισαγγελέα πρωτοδικών προάγεται αντεισαγγελέας πρωτοδικών µε πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας αντεισαγγελέα, στην οποία υπολογίζεται και η υπηρεσία του παρέδρου εισαγγελίας.
3. Σε εφέτη προάγεται πρόεδρος πρωτοδικών που έχει

δύο (2) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας ως πρόεδρος ή οκτώ
(8) έτη υπηρεσίας συνολικά ως πρόεδρος και πρωτοδίκης.
4. Σε αντεισαγγελέα εφετών προάγεται εισαγγελέας
πρωτοδικών που έχει δύο (2) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας ως εισαγγελέας πρωτοδικών ή οκτώ (8) έτη υπηρεσίας συνολικά ως εισαγγελέας και αντεισαγγελέας πρωτοδικών.
5. Σε πρόεδρο εφετών προάγεται εφέτης που έχει τρία
(3) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας ως εφέτης ή επτά (7) έτη
υπηρεσίας συνολικά ως εφέτης και πρόεδρος πρωτοδικών.
6. Σε εισαγγελέα εφετών προάγεται αντεισαγγελέας
εφετών που έχει τρία (3) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας ως
αντεισαγγελέας εφετών ή επτά (7) έτη υπηρεσίας συνολικά ως αντεισαγγελέας εφετών και εισαγγελέας πρωτοδικών.
7. Οι προαγωγές των παρ. 1 έως 6 διενεργούνται µόνο
εφόσον οι υπό προαγωγή δικαστικοί λειτουργοί έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των υποχρεωτικών
προγραµµάτων επιµόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 40
του ν. 4871/2021 (Α΄ 246).
8. Σε αρεοπαγίτη προάγεται πρόεδρος εφετών ύστερα
από αίτησή του. Πρόεδρος εφετών, ο οποίος έχει συµπληρώσει τριετία στον βαθµό του και του οποίου δεν
καθίσταται δυνατή η προαγωγή στον βαθµό του αρεοπαγίτη αποκλειστικά και µόνο λόγω ανυπαρξίας κενής οργανικής θέσης, µπορεί, τρεις (3) µήνες πριν από την αποχώρησή του από το δικαστικό σώµα λόγω ορίου ηλικίας,
να υποβάλει αίτηση προαγωγής του σε προσωποπαγή
θέση αρεοπαγίτη. Επί της αιτήσεώς του αποφαίνεται το
Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο και σε περίπτωση προαγωγής του αυτός παραµένει στη θέση του µέχρι την αποχώρησή του, χωρίς η προαγωγή του στην προσωποπαγή αυτή θέση να θεµελιώνει οποιοδήποτε µισθολογικής, συνταξιοδοτικής ή άλλης φύσεως δικαίωµα αυτού.
9. Σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται εισαγγελέας εφετών ύστερα από αίτηση του. Εισαγγελέας εφετών, ο οποίος έχει συµπληρώσει τριετία στον βαθµό του και του οποίου δεν καθίσταται δυνατή η προαγωγή στον βαθµό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αποκλειστικά και µόνο λόγω ανυπαρξίας κενής οργανικής
θέσης, µπορεί, τρεις (3) µήνες πριν από την αποχώρησή
του από το δικαστικό σώµα, λόγω ορίου ηλικίας, να υποβάλει αίτηση προαγωγής του σε προσωποπαγή θέση αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Επί της αιτήσεώς του
αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο και σε περίπτωση προαγωγής του αυτός παραµένει στη θέση του
µέχρι την αποχώρησή του, χωρίς η προαγωγή του στην
προσωποπαγή αυτή θέση να θεµελιώνει οποιοδήποτε µισθολογικής, συνταξιοδοτικής ή άλλης φύσεως δικαίωµα
αυτού.
10. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 59, σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου προάγεται αρεοπαγίτης
µε δύο (2) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό αυτό.
Η διετία πρέπει να έχει συµπληρωθεί την 1η Ιουλίου του
έτους, κατά το οποίο κενώνεται η θέση που πρόκειται να
καταληφθεί.
11. Σε Πρόεδρο του Αρείου Πάγου προάγεται αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτης που µπορεί να
προαχθεί σε αντιπρόεδρο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρο 59.
12. Σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και αρεοπαγίτης που µπο-

48
ρεί να προαχθεί σε αντιπρόεδρο, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 59, ή αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου µε
δύο (2) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό αυτό, τα
οποία έχουν συµπληρωθεί την 1η Ιουλίου του έτους, κατά το οποίο κενώνεται η θέση.
13. Η προαγωγή στους βαθµούς του προέδρου και εισαγγελέα πρωτοδικών, του εφέτη και αντεισαγγελέα εφετών γίνεται κατ’ εκλογή.
14. Η προαγωγή στους βαθµούς του αρεοπαγίτη, του
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του προέδρου και εισαγγελέα εφετών γίνεται µόνο κατ’ απόλυτη εκλογή.
15. Αυτοί που προάγονται µε την ίδια απόφαση, διατηρούν τη µεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.
Άρθρο 90
Διορισµός και προαγωγές ειρηνοδικών
1. Σε θέσεις δόκιµων ειρηνοδικών διορίζονται οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης ειρηνοδικών της ΕΣΔι κατά την
σειρά που έχουν στους σχετικούς πίνακες.
2. Οι διοριζόµενοι δόκιµοι ειρηνοδίκες διανύουν δοκιµαστική υπηρεσία δέκα (10) µηνών στο ειρηνοδικείο της
έδρας του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο ή το πταισµατοδικείο, που έχουν διοριστεί, στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ειρηνοδίκη και επιθεωρούνται όπως οι ειρηνοδίκες.
3. Οι εκθέσεις των δόκιµων ειρηνοδικών για την επίδοση, τα στατιστικά στοιχεία της απόδοσής τους και κάθε
άλλο χρήσιµο στοιχείο ή πληροφορία για την καταλληλότητά τους φυλάσσονται σε ειδικό ατοµικό φάκελο, ο
οποίος, µετά το τέλος της δοκιµαστικής υπηρεσίας, υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο δια του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Στη διάρκεια της δοκιµαστικής τους υπηρεσίας οι
δόκιµοι ειρηνοδίκες τελούν υπό την άµεση ευθύνη και εποπτεία του προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης ή του διευθύνοντος το ειρηνοδικείο της έδρας ή
του προέδρου πρωτοδικών στην περίπτωση που το ειρηνοδικείο της έδρας είναι µονοεδρικό. Τοποθετούνται
διαδοχικά σε όλα τα τµήµατα του δικαστηρίου, υπηρετούν ως β΄ ανακριτικοί υπάλληλοι και ενηµερώνονται για
όλες τις αρµοδιότητες του δικαστηρίου, καθώς για τη
διάρθρωση και λειτουργία της γραµµατείας του.
5. Κατά τους τελευταίους πέντε (5) µήνες της δοκιµαστικής υπηρεσίας ο πρόεδρος πρωτοδικών µπορεί να αναθέτει στον δόκιµο ειρηνοδίκη µε ειδική κάθε φορά παραγγελία την εκτέλεση καθηκόντων ειρηνοδίκη ή πταισµατοδίκη στα ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία της περιφέρειας του πρωτοδικείου.
6. Μετά από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο αποφασίζει, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την
προαγωγή των δόκιµων ειρηνοδικών σε θέσεις ειρηνοδικών Δ΄ τάξης. Η απόφαση είναι αιτιολογηµένη και λαµβάνονται υπόψη η κατά την παρ. 6 έκθεση του συµβουλίου πρωτοδικών, οι εκθέσεις των προϊσταµένων και επιθεωρητών, καθώς και το ήθος, η επιστηµονική κατάρτιση,
η ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας και η επίδοσή τους γενικά. Αν το συµβούλιο κρίνει ότι ο δόκιµος
ειρηνοδίκης δεν πρέπει να προαχθεί σε θέση ειρηνοδίκη,
λόγω έλλειψης ήθους ή λόγω ανεπάρκειας, αποφασίζει
αιτιολογηµένα την οριστική του απόλυση από την υπηρε-

σία, η οποία διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα. Αν η
συµπλήρωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από τον δόκιµο ειρηνοδίκη άδειας
ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου, η εκ
των υστέρων προαγωγή του σε θέση ειρηνοδίκη ενεργεί
αναδροµικά µόνο ως προς τον καθορισµό της κατά το
άρθρο 65 σειράς αρχαιότητας και ο δικαστικός λειτουργός αναγράφεται στους συντασσόµενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίνακες αρχαιότητας µε τη σειρά που
κατείχε κατά την αποφοίτησή του από την ΕΣΔι.
7. Για την καταλληλότητα των δοκίµων ειρηνοδικών
της περιφέρειάς του, προκειµένου να προαχθούν σε θέσεις ειρηνοδικών, αποφαίνεται, µε αιτιολογηµένη έκθεσή του, το συµβούλιο πρωτοδικών, που συγκροτείται από
τον πρόεδρο πρωτοδικών και δύο (2) πρωτοδίκες. Το
συµβούλιο αποφαίνεται, αφού ακούσει τον εισηγητή
πρωτοδίκη, ο οποίος έχει σχηµατίσει προσωπική αντίληψη για το ήθος και την εργατικότητα των δόκιµων ειρηνοδικών, καθώς και για την επιστηµονική τους κατάρτιση.
8. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τη δοκιµαστική υπηρεσία ειρηνοδίκη για έξι (6) µήνες, αν κρίνει ότι αυτός
δεν είναι ακόµα ώριµος να προαχθεί σε θέση ειρηνοδίκη.
Αν και µετά τη πάροδο του πρόσθετου χρόνου το συµβούλιο κρίνει ότι δεν πρέπει να προαχθεί σε θέση ειρηνοδίκη, αποφασίζει ταυτόχρονα, µε αιτιολογηµένη απόφαση, την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, η οποία διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα.
9. Οι δόκιµοι ειρηνοδίκες λαµβάνουν τις αποδοχές του
ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης.
10. Οι οργανικές θέσεις των ειρηνοδικών Δ΄,Γ΄, Β΄ και
Α΄ τάξης είναι ενιαίες. Οι ειρηνοδίκες προάγονται από
την προηγούµενη στην αµέσως επόµενη τάξη ως ακολούθως:
α. Οι Δ΄ τάξης στη Γ΄ τάξη, µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται
και η υπηρεσία του δόκιµου ειρηνοδίκη.
β. Oι Γ΄ τάξης στη Β΄ τάξη, µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών υπηρεσίας στη Γ΄ τάξη.
γ. Οι Β΄ τάξης στην Α΄ τάξη, µετά τη συµπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας στη Β΄ τάξη.
Η προαγωγή από την αµέσως προηγούµενη στην επόµενη τάξη γίνεται µετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου που ανατρέχει στον χρόνο
συµπλήρωσης των κατά τα ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων. Οι ως άνω προαγωγές διενεργούνται µόνο
εφόσον οι υπό προαγωγή ειρηνοδίκες έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των υποχρεωτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 40 του
ν. 4871/2021.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 91
Συγκρότηση Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αρµοδιότητα, λειτουργία
1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης αποφασίζει για τον διορισµό των
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πρωτοδικών και αντεισαγγελέων πρωτοδικών και ειρηνοδικών και για τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και προαγωγές των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Επίσης, αποφασίζει,
γνωµοδοτεί ή προτείνει και σε κάθε άλλη περίπτωση που
ορίζεται από τον νόµο.
2. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης εδρεύει στο κατάστηµα του Αρείου
Πάγου. Αποτελείται από ένδεκα (11) µέλη, εκτός αν
πρόκειται για προαγωγή στον βαθµό του αρεοπαγίτη, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προέδρου και εισαγγελέα εφετών, οπότε αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη. Τακτικά µέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
είναι ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
και, κατά περίπτωση, εννέα (9) ή δεκατρία (13) µέλη που
ορίζονται µε κλήρωση. Δύο (2) µέλη του Συµβουλίου είναι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Στο Συµβούλιο
µετέχουν χωρίς ψήφο δύο (2) πρόεδροι εφετών ή δύο
(2) εισαγγελείς εφετών, αν πρόκειται για θέµατα υπηρεσιακών µεταβολών προέδρων εφετών και εφετών ή εισαγγελέων και αντεισαγγελέων εφετών αντίστοιχα ή
δύο (2) εφέτες ή δύο (2) αντεισαγγελείς εφετών, αν
πρόκειται για θέµατα υπηρεσιακών µεταβολών δικαστών
ή εισαγγελέων µε βαθµό κατώτερο του εφέτη ή αντεισαγγελέα εφετών, που ορίζονται µε κλήρωση. Αυτοί που
µετέχουν χωρίς ψήφο καλούνται να διατυπώσουν τη
γνώµη τους για το κρινόµενο ζήτηµα.
3. Η κλήρωση των µελών του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης γίνεται
από το Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου στην πρώτη δηµόσια
συνεδρίαση του Δεκεµβρίου µεταξύ των αντιπροέδρων,
των αρεοπαγιτών και των αντεισαγγελέων του Αρείου
Πάγου, που έχουν τουλάχιστον δύο (2) έτη υπηρεσίας
στον βαθµό του αρεοπαγίτη ή του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά τον χρόνο έναρξης της θητείας τους
ως µελών του Συµβουλίου. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται
η κλήρωση των χωρίς ψήφο προέδρων και εισαγγελέων
εφετών και των εφετών και αντεισαγγελέων εφετών, µεταξύ των δεκαπέντε (15) αρχαιότερων προέδρων και εισαγγελέων εφετών και µεταξύ των τριάντα (30) αρχαιότερων εφετών και αντεισαγγελέων εφετών, των εφετείων και εισαγγελιών εφετών, από το ενιαίο σύνολο των υπηρετούντων στα εφετεία και τις εισαγγελίες εφετών Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίοι δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, εκτός από την επίπληξη, ή
δεν έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό από
αυτόν που κατέχουν.
4. Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται ως κλήροι αδιαφανή σφαιρίδια. Αµέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης, το Τµήµα συνέρχεται σε συµβούλιο, προκειµένου να τοποθετηθούν στα σφαιρίδια, αφού προηγουµένως επιδειχθούν σε όλα τα µέλη του συµβουλίου, τα ονόµατα των µελών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής
στην κλήρωση και ακολούθως τα σφαιρίδια τοποθετούνται στις οικείες κληρωτίδες. Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση η κλήρωση διεξάγεται σε έξι (6) στάδια και από ισάριθµες κληρωτίδες. Κατά το πρώτο στάδιο ο πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα µε τους αντιπροέδρους και
τους αρεοπαγίτες δεκαέξι (16) σφαιρίδια µε τα ονόµατα
των κληρωθέντων, από τους οποίους οι επτά (7) και ένδεκα (11) πρώτοι κατά τη σειρά της κλήρωσης αποτε-

λούν κατά περίπτωση τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου. Κατά το δεύτερο
στάδιο ο πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα µε τους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου τέσσερα (4) σφαιρίδια
µε τα ονόµατα των κληρωθέντων από τους οποίους οι
δύο (2) πρώτοι κατά τη σειρά της κλήρωσης αποτελούν
τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωµατικά µέλη του
συµβουλίου. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται ακολούθως η
κλήρωση από τις οικείες κληρωτίδες έξι (6) προέδρων εφετών, έξι (6) εισαγγελέων εφετών, έξι (6) εφετών και έξι (6) αντεισαγγελέων εφετών, από τους οποίους οι δύο
(2) πρώτοι κατά τη σειρά της κλήρωσης αποτελούν κατά
περίπτωση τακτικά χωρίς ψήφο µέλη του συµβουλίου και
οι υπόλοιποι αναπληρωµατικά χωρίς ψήφο µέλη του
συµβουλίου. Τα τακτικά µέλη αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά κατά τη σειρά της κλήρωσης. Μετά την
εξαγωγή κάθε σφαιριδίου ο πρόεδρος εκφωνεί το όνοµα
του κληρωθέντος το οποίο επιδεικνύει στα λοιπά µέλη
του τµήµατος. Ο αριθµός των υπηρετούντων στο Εφετείο και στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς προέδρων εφετών, εισαγγελέων εφετών, εφετών και αντεισαγγελέων εφετών που κληρώνονται, δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους δύο (2) προέδρους εφετών, εισαγγελείς εφετών, εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών. Αν µετά την εξαγωγή
από την οικεία κληρωτίδα του ονόµατος του πρώτου
προέδρου εφετών, εισαγγελέα εφετών, εφέτη και αντεισαγγελέα εφετών που υπηρετεί στο Εφετείο ή την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς, εξαχθεί και άλλο όνοµα
προέδρου εφετών, εισαγγελέα εφετών, εφέτη και αντεισαγγελέα εφετών από το Εφετείο ή την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς, αυτό εξαιρείται. Για όλα τα στάδια της
κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό, που διαβιβάζεται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
5. Αυτοί που κληρώνονται, γίνονται τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
χωρίς καµιά άλλη διατύπωση. Η θητεία τους αρχίζει την
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του επόµενου από την κλήρωση έτους.
6. Για την αντικατάσταση τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών που αποχώρησαν από την υπηρεσία γίνεται
συµπληρωµατική κλήρωση. Αν, για οποιονδήποτε λόγο,
η συµπληρωµατική κλήρωση δεν έγινε µέχρι τέλους Ιουνίου, αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το Α΄ τµήµα
διακοπών κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου.
7. Η κλήρωση γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση του Α΄
Τµήµατος του Αρείου Πάγου. Σε αυτή µετέχουν οµοιόβαθµοι των αντικαθισταµένων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3, οι οποίοι δεν αποτελούν ήδη τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου. Για τη διαδικασία και την κλήρωση εφαρµόζεται η παρ. 4. Ο πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα
τόσα σφαιρίδια, όσα είναι τα τακτικά ή τα αναπληρωµατικά µέλη που αντικαθίστανται. Αυτοί που κληρώνονται,
γίνονται τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Ανώτατου
Δικαστικού Συµβουλίου χωρίς καµία άλλη διατύπωση και
η θητεία τους λήγει µαζί µε τη θητεία των λοιπών µελών.
8. Όταν απουσιάζουν, κωλύονται ή ελλείπουν ο Πρόεδρος ή ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καλούνται ως
µέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου οι νόµιµοι αναπληρωτές τους. Αν οι αναπληρωτές είναι τακτικά µέλη
του Συµβουλίου, αναπληρώνονται από αντίστοιχα αναπληρωµατικά.
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9. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου προεδρεύει στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο. Αν απουσιάζει, κωλύεται ή
ελλείπει, προεδρεύει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Αν και αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου.
10. Όσα ισχύουν για την εξαίρεση των µελών του Αρείου Πάγου, εφαρµόζονται και για την εξαίρεση των µελών του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
11. Καθήκοντα γραµµατέα του Ανώτατου Δικαστικού
Συµβουλίου εκτελεί ο γραµµατέας του Αρείου Πάγου
και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο νόµιµος αναπληρωτής του. Κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί ο οριζόµενος από τον πρόεδρο υπάλληλος της γραµµατείας.
12. Ως προς τη λειτουργία και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τη διαφωνία του Υπουργού, την προσφυγή
του ενδιαφερόµενου, και όλα τα λοιπά θέµατα, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 81, µε τις εξής διαφοροποιήσεις: α) Στην παρ. 4, η παραποµπή, αντί στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 34 του π.δ 18/1989 (Α΄ 8), γίνεται στην παρ.
2 του άρθρου 302 του ΚΠολΔ.
β) Στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, ως δευτεροβάθµιο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, µετέχουν ο Εισαγγελέας και οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Στην ίδια Ολοµέλεια, όταν
πρόκειται για προαγωγή, τοποθέτηση, µετάθεση, µετάταξη ή απόσπαση δικαστικών λειτουργών, µετέχουν χωρίς ψήφο οι πρόεδροι και εισαγγελείς εφετών και οι εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών που µετέχουν κατά περίπτωση στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο πολιτικής και
ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τη γνώµη τους για το κρινόµενο ζήτηµα.
13. Για τη συµµετοχή του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συµβουλίων (European Network of Councils for the Judiciary), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, καταβάλλεται κατ’ έτος εισφορά, που ορίζεται
σύµφωνα µε το καταστατικό του και καλύπτονται οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις εργασίες του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 92
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Η ΕΣΔι είναι αρµόδια για την επιλογή, κατάρτιση και αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι πρόκειται να
διοριστούν σε θέσεις δόκιµων δικαστικών λειτουργών
του Συµβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για τη διαρκή επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, για την
εκπόνηση και εφαρµογή των ειδικών προγραµµάτων κατάρτισης ή επιµόρφωσης δικαστικών λειτουργών που
προέρχονται από τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή από τρίτες χώρες και για τις διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν.
4871/2021.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 93
Συµβούλιο, όργανα και διαδικασία επιθεώρησης
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων
και των δικαστικών λειτουργών
1. Το Συµβούλιο Επιθεώρησης των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών αποτελείται από έναν (1) αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως
πρόεδρο, έναν (1) αρεοπαγίτη και έναν (1) αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο αντιπρόεδρος, ως τακτικό µέλος της επιθεώρησης, απαλλάσσεται από κάθε άλλη υπηρεσία κατά το χρονικό διάστηµα που µετέχει στο Συµβούλιο Επιθεώρησης, µε εξαίρεση τη συµµετοχή του στη
µείζονα Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου και στο Ανώτατο
Δικαστικό Συµβούλιο.
2. Την επιθεώρηση ενεργούν:
α) στα εφετεία, στα πρωτοδικεία και στις αντίστοιχες
εισαγγελίες, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου,
β) στα ειρηνοδικεία και στα ειδικά πταισµατοδικεία, ο
πρόεδρος και ο εισαγγελέας εφετών αντίστοιχα της οικείας περιφέρειας ή οι οριζόµενοι από αυτούς πρόεδροι
και εισαγγελείς εφετών,
γ) στις γραµµατείες των παραπάνω δικαστηρίων και εισαγγελιών, οι πρόεδροι και εισαγγελείς εφετών της οικείας περιφέρειας και οι πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών, αντίστοιχα.
3. Ο πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς
του Αρείου Πάγου ορίζονται µε τους αναπληρωµατικούς
τους µε κλήρωση, από την Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία συνέρχεται ανά δύο (2) έτη σε συµβούλιο
µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου. Για την επιλογή του προέδρου του Συµβουλίου Επιθεώρησης τοποθετούνται στην κληρωτίδα τα ονόµατα των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου. Για την επιλογή των µελών του
Συµβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών τοποθετούνται στην κληρωτίδα τα ονόµατα των αρεοπαγιτών
και αντεισαγγελέων, τους οποίους η ίδια Ολοµέλεια ορίζει σε αριθµό διπλάσιο του απαιτούµενου για το σύνολο
των µελών του Συµβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών από αυτούς που έχουν διετή υπηρεσία. Αν δεν
υπάρχει επαρκής αριθµός µελών του Αρείου Πάγου µε
διετή υπηρεσία, ο αριθµός συµπληρώνεται και από αυτούς που έχουν υπηρεσία ενός (1) έτους.
4. Η κλήρωση της παρ. 3 διενεργείται χωριστά για τα
µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης, τους επιθεωρητές
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και τους επιθεωρητές εισαγγελιών, ανάλογα µε τον κλάδο από τον οποίο προέρχονται τα µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης
και οι επιθεωρητές.
5. Δεν µπορούν να ορισθούν επιθεωρητές όσοι άσκησαν καθήκοντα επιθεωρητή την προηγούµενη διετία.
6. Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται αδιαφανή σφαιρίδια, στα οποία τοποθετούνται οι κλήροι µε τα ονόµατα
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των αντιπροέδρων, των αρεοπαγιτών και των αντεισαγγελέων, αφού προηγουµένως επιδειχθούν σε όλα τα µέλη της ολοµέλειας. Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξάγει δύο
(2) σφαιρίδια από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα
ονόµατα των αντιπροέδρων, ένδεκα (11) σφαιρίδια από
τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόµατα των αρεοπαγιτών, και επτά (7) σφαιρίδια από την τρίτη κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόµατα των αντεισαγγελέων. Μετά από την εξαγωγή του κλήρου από κάθε σφαιρίδιο, ο
πρόεδρος εκφωνεί το όνοµα του κληρωθέντος και επιδεικνύει τον κλήρο µε το όνοµα του κληρωθέντος στα
λοιπά µέλη της ολοµέλειας. Από τους κληρωθέντες της
πρώτης κληρωτίδας ο πρώτος αντιπρόεδρος κατά σειρά
κλήρωσης αποτελεί το τακτικό και ο δεύτερος το αναπληρωµατικό µέλος του Συµβουλίου Επιθεώρησης. Από
τους κληρωθέντες της δεύτερης κληρωτίδας οι δύο (2)
αρχαιότεροι αποτελούν τα µέλη του Συµβουλίου, ο πρώτος το τακτικό και ο δεύτερος το αναπληρωµατικό, οι υπόλοιποι έξι (6), κατά σειρά κληρώσεως, αποτελούν
τους επιθεωρητές των περιφερειών της επιθεώρησης και
οι επόµενοι τρεις (3) είναι αναπληρωµατικοί τους. Από
τους κληρωθέντες της τρίτης κληρωτίδας, ο πρώτος από
τους αρχαιότερους αποτελεί το τακτικό µέλος του Συµβουλίου Επιθεώρησης, ο δεύτερος τον αναπληρωτή του,
οι επόµενοι τρεις (3) κατά σειρά κληρώσεως αποτελούν
τους επιθεωρητές της Γ΄, Δ΄, και Η΄ περιφέρειας επιθεώρησης αντίστοιχα και οι επόµενοι δύο (2) είναι οι αναπληρωµατικοί τους. Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό, που διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
7. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Επιθεώρησης
και των επιθεωρητών αρεοπαγιτών και αντεισαγγελέων
του Αρείου Πάγου είναι διετής. Αρχίζει τη 16η Σεπτεµβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και λήγει τη 15η Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου του ορισµού
τους έτους. Σε περίπτωση θανάτου, κωλύµατος ή αποχώρησης του προέδρου ή µέλους του συµβουλίου, τη θέση του καταλαµβάνει ο αναπληρωτής του και µόνο για
το υπόλοιπο της θητείας του.
8. Οι επιθεωρητές, κατά το χρονικό διάστηµα της άσκησης των καθηκόντων τους, απαλλάσσονται από κάθε
άλλη υπηρεσία, µε εξαίρεση τη συµµετοχή των αρεοπαγιτών και των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου στη
µείζονα Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου και των υπολοίπων στις οικείες ολοµέλειες των δικαστηρίων και εισαγγελιών.
9. Κάθε επιθεωρητής κατά το χρονικό διάστηµα της άσκησης των καθηκόντων του επικουρείται από έναν (1)
δικαστικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ επικουρίας και τεκµηρίωσης δικαστικού έργου, τον οποίο ορίζει, µε απόφασή της, η Ολοµέλεια.
10. Οι πρόεδροι εφετών ενεργούν ετήσια επιθεώρηση
των πρωτοδικείων, ειρηνοδικείων και πταισµατοδικείων
και οι εισαγγελείς εφετών ετήσια επιθεώρηση των εισαγγελιών της περιφέρειάς τους και των πταισµατοδικείων ως προς το προανακριτικό τους έργο, παράλληλα
προς την επιθεώρηση των επιθεωρητών αρεοπαγιτών και
αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Σε όσα δικαστήρια
και εισαγγελίες υπηρετούν περισσότεροι πρόεδροι ή εισαγγελείς εφετών, ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή εκείνος που διευθύνει το δικαστήριο ή
την εισαγγελία διενεργεί ο ίδιος την επιθεώρηση ή ορίζει από τους οµοιόβαθµούς του αυτόν ή αυτούς που πρόκειται να τη διενεργήσουν.
11. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπη-

ρεσία, µετάθεσης, προαγωγής ή κωλύµατος του επιθεωρητή αρεοπαγίτη ή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
την επιθεώρηση διενεργούν ή συνεχίζουν οι αναπληρωµατικοί τους, κατά τη σειρά ορισµού τους και µόνο για
τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.
12. Σε επιθεώρηση υπόκεινται όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί έως και τον βαθµό του προέδρου εφετών ή του
εισαγγελέα εφετών. Οι πρόεδροι και εισαγγελείς εφετών επιθεωρούνται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου Επιθεώρησης. Κατά την εξέταση προσφυγής κατά έκθεσης ο πρόεδρος του Συµβουλίου Επιθεώρησης δεν µετέχει στο συµβούλιο, εάν έχει συντάξει ο ίδιος την εν λόγω έκθεση, αλλά ο αναπληρωµατικός του.
Άρθρο 94
Περιφέρειες επιθεώρησης των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων
1. Οι περιφέρειες της επιθεώρησης ορίζονται σε εννέα
(9) και καθεµία από αυτές περιλαµβάνει αντιστοίχως:
Η πρώτη (Α΄), τα Εφετεία Αθηνών, Λαµίας και Ευβοίας,
τα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών των Εφετείων Αθηνών, Λαµίας και Ευβοίας, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών, Λαµίας και Χαλκίδας.
Η δεύτερη (Β΄), το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η τρίτη (Γ΄), τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών
Αθηνών και Λαµίας, την Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας και
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας. Ως επιθεωρητής
ορίζεται αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Η τέταρτη (Δ΄), τις Εισαγγελίες Εφετών Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας και τις υπαγόµενες σε αυτές Εισαγγελίες Πρωτοδικών. Ως επιθεωρητής ορίζεται αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Η πέµπτη (Ε΄), τα Εφετεία Πειραιώς, Ναυπλίου και Καλαµάτας, τα υπαγόµενα σε αυτά Πρωτοδικεία, καθώς και
τις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών, µε τις υπαγόµενες
σε αυτές Εισαγγελίες Πρωτοδικών, πλην των Εισαγγελιών Εφετών και Πρωτοδικών Πειραιά.
Η έκτη (ΣΤ΄), τα Εφετεία Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης,
Δωδεκανήσου, Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου, τα υπαγόµενα σε αυτά Πρωτοδικεία, καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών, µε τις υπαγόµενες σε αυτές Εισαγγελίες Πρωτοδικών.
Η έβδοµη (Ζ΄), τα Εφετεία Λάρισας, Ιωαννίνων, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και Κέρκυρας και τα υπαγόµενα σε αυτά Πρωτοδικεία.
Η όγδοη (Η΄), τις Εισαγγελίες Εφετών Λάρισας, Ιωαννίνων, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και Κέρκυρας,
µε τις υπαγόµενες σε αυτές Εισαγγελίες Πρωτοδικών.
Ως επιθεωρητής ορίζεται αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου.
Η ένατη (Θ΄), τα Εφετεία Θεσσαλονίκης, Θράκης και
Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τα υπαγόµενα σε αυτά
Πρωτοδικεία.
2. Οι περιφέρειες επιθεώρησης δύνανται να µεταβάλλονται µετά από σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει από τη 16η Σεπτεµβρίου του επόµενου
από τη δηµοσίευσή της δικαστικού έτους.
3. Στην έδρα του µεγαλύτερου από τα εφετεία κάθε
περιφέρειας, καθώς και στην έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται Γραφείο Γραµµατείας Επιθεώρησης, στο
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οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, µε αποκλειστική απασχόληση, ένας ή περισσότεροι γραµµατείς από το
προσωπικό των δικαστηρίων της έδρας του εφετείου ή
του πρωτοδικείου. Το γραφείο επικουρεί τον επιθεωρητή
στο έργο του και ιδίως συγκεντρώνει τα απαιτούµενα για
τη διενέργεια της επιθεώρησης δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών στατιστικά στοιχεία, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των αποφάσεων των επιθεωρουµένων κατά την παρ. 8 του άρθρου 100.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 95
Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των δικαστικών
λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας
1. Το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης του Συµβουλίου της Επικρατείας αποτελείται από έναν (1) αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο,
και δύο (2) συµβούλους Επικρατείας µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στον βαθµό, ως µέλη. Οι ανωτέρω, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά τµήµατα, ορίζονται
µε ισάριθµους αναπληρωτές µε απόφαση της Ολοµέλειας σε συµβούλιο, η οποία εκδίδεται τον µήνα Ιούνιο του
προηγούµενου της έναρξης της θητείας τους δικαστικού
έτους. Η θητεία του προέδρου και των µελών του Συµβουλίου αρχίζει τη 16η Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού
έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και λήγει τη 15η
Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους.
2. Οι πάρεδροι, οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές
του Συµβουλίου της Επικρατείας υπόκεινται σε επιθεώρηση, η οποία διενεργείται κάθε δύο (2) δικαστικά έτη.
Έκτακτες ή συµπληρωµατικές επιθεωρήσεις ενεργούνται οποτεδήποτε, εφόσον υπάρχει λόγος.
3. Οι αντιπρόεδροι, που προεδρεύουν στα τµήµατα του
Συµβουλίου της Επικρατείας, συντάσσουν τον µήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου δικαστικού έτους και υποβάλλουν στο
Συµβούλιο της παρ. 1 εκθέσεις επιθεώρησης για τους
παρέδρους που υπηρέτησαν στο τµήµα τους. Οι αντιπρόεδροι και οι σύµβουλοι Επικρατείας, οι οποίοι άσκησαν
καθήκοντα προεδρεύοντος σε πέντε (5) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατά τα δύο (2) δικαστικά έτη στα οποία ανάγεται η επιθεώρηση, συντάσσουν τον µήνα Ιούνιο κάθε
δεύτερου δικαστικού έτους και υποβάλλουν στο Συµβούλιο της παρ. 1 εκθέσεις επιθεώρησης για την απόδοση
των παρέδρων που υπηρέτησαν στο ίδιο µε αυτούς τµήµα, µε ρητή µνεία του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος.
4. Σύµβουλοι της Επικρατείας που έχουν εισηγηθεί
στο δικαστήριο προς συζήτηση, κατά τη διάρκεια των
δύο (2) δικαστικών ετών στα οποία ανάγεται η επιθεώρηση, δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές υποθέσεις µε προεισήγηση του αυτού εισηγητή ή µία (1) υπόθεση στην ολοµέλεια µε προεισήγηση, συντάσσουν τον µήνα Ιούνιο
του δεύτερου δικαστικού έτους και υποβάλλουν στο
Συµβούλιο της παρ. 1 εκθέσεις επιθεώρησης για τον εν
λόγω εισηγητή. Εφόσον πάρεδρος του Συµβουλίου της
Επικρατείας έχει εισηγηθεί µε, κατ’ εξαίρεση, προεισήγηση του αυτού εισηγητή δύο (2) τουλάχιστον υποθέσεις, ο πρόεδρος του οικείου τµήµατος συντάσσει και υποβάλλει στο Συµβούλιο της παρ. 1 έκθεση επιθεώρησης

για τον εισηγητή, αφού λάβει υπόψη τη γνώµη του παρέδρου.
5. Ο κατάλογος των κατά τις παρ. 3 και 4 επιθεωρητών
κοινοποιείται στον επιθεωρούµενο δικαστή προς διόρθωση σφαλµάτων τον µήνα Μάιο του δεύτερου από τα
δύο (2) δικαστικά έτη στα οποία ανάγεται η επιθεώρηση.
6. Για την αξιολόγηση των παρέδρων λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται η ικανότητα και η ταχύτητα σύνταξης σχεδίων αποφάσεων, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας του νοµικού και πραγµατικού µέρους των υποθέσεων για τις οποίες συνέταξαν εισηγήσεις σε σχέση µε τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στον κανονισµό του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε ανάλογη εφαρµογή της περ. β΄ της παρ. 5
του άρθρου 19, η συµβολή τους κατά τη διάσκεψη, η επιµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η παράστασή τους, η συµπεριφορά τους στο ακροατήριο και
το ήθος τους. Για την αξιολόγηση των εισηγητών λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται ο τρόπος επεξεργασίας
του νοµικού και πραγµατικού µέρους των υποθέσεων για
τις οποίες συνέταξαν προεισηγήσεις, σε σχέση µε τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κανονισµό του Συµβουλίου της Επικρατείας,
µε ανάλογη εφαρµογή της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19, η ικανότητα και η ταχύτητα σύνταξης προεισηγήσεων, η επιµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, η παράσταση, το ήθος και το σθένος τους. Οι κρίσεις είναι ειδικά αιτιολογηµένες και έχουν υποχρεωτικά
και αποκλειστικά την εξής κλίµακα: 1. εξαίρετος,
2. πολύ καλός, 3. καλός, 4. ανεπαρκής, για κάθε κριτήριο ξεχωριστά και συνολικά. Ειδικά, για το ήθος και το
σθένος χρησιµοποιούνται οι χαρακτηρισµοί: 1. προσήκον
και 2. µη προσήκον.
7. Στο Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης υποβάλλονται οι ειδικά αιτιολογηµένες εκθέσεις επιθεώρησης
που συντάσσονται σύµφωνα µε τις παρ. 3, 4 και 6 τον µήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου δικαστικού έτους, τα τηρούµενα στο δικαστήριο στατιστικά στοιχεία για την ποσοτική
απόδοση των παρέδρων και εισηγητών και για τη δυσχέρεια των υποθέσεων που χειρίστηκαν σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στον κανονισµό του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε ανάλογη εφαρµογή της περ. β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 19, καθώς και στοιχεία σχετικά µε την απόδοση
των ανωτέρω σε όλα τα λοιπά καθήκοντα, τα οποία τους
έχουν ανατεθεί από το δικαστήριο. Το Πρωτοβάθµιο
Συµβούλιο Επιθεώρησης συντάσσει, επί τη βάσει των ως
άνω στοιχείων, ανά διετία τον µήνα Σεπτέµβριο τελικές
ειδικά αιτιολογηµένες εκθέσεις επιθεώρησης για καθέναν από τους παρέδρους και εισηγητές. Οι κρίσεις του
Συµβουλίου Επιθεώρησης κατά την αξιολόγηση έχουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά την εξής κλίµακα: 1. εξαίρετος, 2. πολύ καλός, 3. καλός, 4. ανεπαρκής. Επίσης, αξιολογείται το ήθος και το σθένος µε τους χαρακτηρισµούς: 1. προσήκον και 2. µη προσήκον Οι εκθέσεις κοινοποιούνται αµελλητί στους προαναφερθέντες δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν
γνώση των στοιχείων του ατοµικού τους φακέλου. Το
Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο ασκεί τις αρµοδιότητες των
παρ. 1, 2 και 7 του άρθρου 100, οι οποίες εφαρµόζονται
αναλόγως.
8. Το Δευτεροβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης του
Συµβουλίου της Επικρατείας αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, δύο
(2) αντιπροέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας και
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δύο (2) συµβούλους Επικρατείας µε τετραετή υπηρεσία
στον βαθµό, ως µέλη. Οι δύο (2) αντιπρόεδροι και οι δύο
(2) σύµβουλοι µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς ορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας σε συµβούλιο που εκδίδεται τον µήνα Ιούνιο του προηγούµενου της έναρξης
της θητείας τους δικαστικού έτους. Η θητεία των ως άνω
αντιπροέδρων και συµβούλων αρχίζει τη 16η Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και λήγει τη 15η Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου
ηµερολογιακού έτους. Το Δευτεροβάθµιο Συµβούλιο ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 103
και 105, τα οποία εφαρµόζονται αναλόγως.
9. Πάρεδρος ή εισηγητής του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θεωρεί ότι η τελική έκθεση επιθεώρησής
του περιέχει δυσµενείς κρίσεις ή ανακριβή περιστατικά
σε βάρος του µπορεί να προσφύγει στο Δευτεροβάθµιο
Συµβούλιο Επιθεώρησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της εν
λόγω έκθεσης σε αυτόν. Το Δευτεροβάθµιο Συµβούλιο,
αφού λάβει υπόψη όλα τα κρίσιµα στοιχεία και καλέσει
τον προσφεύγοντα προς ακρόαση, µπορεί είτε να κάνει
δεκτή την προσφυγή και να διορθώσει την τελική έκθεση
επιθεώρησης, εν όλω ή εν µέρει, είτε να την απορρίψει.
10. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισµός, µε
τον οποίο ρυθµίζονται τα υπηρεσιακά καθήκοντα των δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Με όµοια απόφαση τροποποιείται ή κωδικοποιείται ο ισχύων κανονισµός.
Άρθρο 96
Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των δικαστικών
λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Οι πάρεδροι, οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπόκεινται σε επιθεώρηση, η οποία διενεργείται κάθε δύο (2) δικαστικά έτη.
2. Την επιθεώρηση διενεργούν στους παρέδρους, τους
εισηγητές και τους δόκιµους εισηγητές του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ένας από τους αρχαιότερους συµβούλους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στους δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν στη Γενική Επιτροπεία του Δικαστηρίου ο ορισθείς αντεπίτροπος Επικρατείας. Ο σύµβουλος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση
της Ολοµέλειας σε συµβούλιο, η οποία εκδίδεται τον µήνα Μάιο. Στην ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η
δυνατότητα µερικής απασχόλησης του επιθεωρητή συµβούλου, η οποία αντιστοιχεί αναλογικά στην πρόσθετη
επιβάρυνση λόγω της ανάθεσης των καθηκόντων της επιθεώρησης. Η θητεία αυτή αρχίζει τη 16η Σεπτεµβρίου
του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο γίνεται ο ορισµός και λήγει τη 15η Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους.
3. Ο ανωτέρω σύµβουλος και ο ορισθείς αντεπίτροπος
Επικρατείας συντάσσουν, τον µήνα Μάιο κάθε δεύτερου
δικαστικού έτους, ειδικά αιτιολογηµένες εκθέσεις επιθεώρησης για τους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του
Δικαστηρίου, αντίστοιχα. Για να σχηµατίσει πληρέστερη
γνώµη ο επιθεωρητής ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους προέδρους των δικαστικών σχηµατισµών, στους
οποίους ο δικαστικός λειτουργός υπηρέτησε κατά το ε-

πιθεωρούµενο διάστηµα και ειδικά για τους δικαστικούς
λειτουργούς που υπηρετούν στη Γενική Επιτροπεία του
Δικαστηρίου από τον Γενικό Επίτροπο.
4. Για την αξιολόγηση των παρέδρων λαµβάνονται υπόψη και εκτιµώνται το ήθος και το σθένος τους, η ικανότητά τους προς σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και πράξεων, σχεδίων υποµνηµάτων και εκθέσεων ελέγχου,
σχεδίων µελετών και γνωµοδοτήσεων, ο τρόπος επεξεργασίας του νοµικού και πραγµατικού µέρους των υποθέσεων για τις οποίες εισηγήθηκαν ή συνέταξαν πράξεις ή
αποφάσεις ή υποµνήµατα ή εκθέσεις ελέγχου ή µελέτες
και γνωµοδοτήσεις, σε σχέση µε τη σοβαρότητα και τη
δυσχέρειά τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κανονισµό λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε ανάλογη εφαρµογή της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19, η
συµβολή τους κατά τη διάσκεψη, η επιµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η παράσταση, η συµπεριφορά τους στο ακροατήριο, καθώς και τα τηρούµενα στο
Δικαστήριο στατιστικά στοιχεία για την ποσοτική απόδοσή τους µε έµφαση στον χρόνο παράδοσης των σχεδίων
πράξεων, αποφάσεων, υποµνηµάτων, εκθέσεων ελέγχου, µελετών και γνωµοδοτήσεων που συντάσσουν επί
των υποθέσεων, ελέγχων και εντολών για εκπόνηση µελετών ή γνωµοδοτήσεων που έχουν χρεωθεί, σε σχέση
µε τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19.
5. Για την αξιολόγηση των εισηγητών και των δόκιµων
εισηγητών λαµβάνονται υπόψη και εκτιµώνται το ήθος
και το σθένος τους, ο τρόπος επεξεργασίας του νοµικού
και πραγµατικού µέρους των υποθέσεων για τις οποίες
συνέταξαν εισηγήσεις, σχέδια πράξεων ή προσχέδια αποφάσεων, σχέδια υποµνηµάτων και εκθέσεων ελέγχου,
σχέδια µελετών και γνωµοδοτήσεων, η ικανότητά τους
προς σύνταξη εισηγήσεων, σχεδίων πράξεων ή προσχεδίων αποφάσεων, σχεδίων υποµνηµάτων και εκθέσεων
ελέγχου, σχεδίων µελετών και γνωµοδοτήσεων, σε σχέση µε τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στον κανονισµό λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε ανάλογη εφαρµογή της περ. β΄
της παρ. 5 του άρθρου 19, η συµβολή τους κατά τη διάσκεψη, η επιµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, η παράσταση, καθώς και τα τηρούµενα στο Δικαστήριο στατιστικά στοιχεία για την ποσοτική απόδοσή
τους µε έµφαση στον χρόνο παράδοσης των εισηγήσεων, των σχεδίων πράξεων και προσχεδίων αποφάσεων,
των σχεδίων υποµνηµάτων και εκθέσεων ελέγχου, των
σχεδίων µελετών και γνωµοδοτήσεων, που συντάσσουν
επί των υποθέσεων, ελέγχων και εντολών για εκπόνηση
µελετών ή γνωµοδοτήσεων που έχουν χρεωθεί, σε σχέση µε τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, κατά τα οριζόµενα στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19.
6. Κατά την αξιολόγηση των παρέδρων και εισηγητών
συνεκτιµάται και η τυχόν επιβάρυνσή τους µε παράλληλα καθήκοντα πάσης φύσεως που τους ανατίθενται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τον κανονισµό λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την αξιολόγηση
του δικαστικού λειτουργού ως προς τα ανωτέρω προσόντα, ο επιθεωρητής χρησιµοποιεί αποκλειστικά και µόνο
την εξής κλίµακα: 1. εξαίρετος, 2. πολύ καλός, 3. καλός,
4. ανεπαρκής, για κάθε κριτήριο ξεχωριστά και συνολικά.
Ο επιθεωρητής ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις παρ. 1, 2 και 7 του άρθρου 100, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.
7. Οι εκθέσεις επιθεώρησης κοινοποιούνται αµελλητί
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στους προαναφερθέντες δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των στοιχείων του
ατοµικού τους φακέλου.
8. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργεί Συµβούλιο Επιθεώρησης, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) αντιπροέδρους, µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται µε
κλήρωση, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 97. Ειδικά για τους δικαστικούς λειτουργούς
που υπηρετούν στη Γενική Επιτροπεία του Δικαστηρίου,
καθώς και για τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν αποσπαστεί και υπηρετούν
στη Γενική Επιτροπεία του Δικαστηρίου, το τρίτο µέλος
του εν λόγω Συµβουλίου Επιθεώρησης είναι ο Γενικός Επίτροπος ή ο αναπληρωτής του. Τα µέλη του Συµβουλίου
Επιθεώρησης πρέπει να µην έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπον εµπλακεί στη διενέργεια της επιθεώρησης. Η θητεία
των µελών του Συµβουλίου που κληρώθηκαν αρχίζει τη
16η Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο γίνεται η κλήρωση και λήγει τη 15η Σεπτεµβρίου
του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους. Το Συµβούλιο
Επιθεώρησης ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στα άρθρα 103 και 105, τα οποία εφαρµόζονται αναλόγως.
9. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, διορισµού στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απόσπασης ή κωλύµατος του επιθεωρητή, την επιθεώρηση ενεργεί ή συνεχίζει ο αναπληρωτής του και µόνο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.
10. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισµός, µε τον οποίο ρυθµίζονται τα υπηρεσιακά καθήκοντα των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με όµοια απόφαση τροποποιείται ή κωδικοποιείται ο ισχύων κανονισµός.
Άρθρο 97
Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
και των δικαστικών λειτουργών τους
1. Όργανα επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους είναι το
Συµβούλιο Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές.
2. Το Συµβούλιο Επιθεώρησης αποτελείται από έναν
(1) αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως
πρόεδρο, και δύο (2) συµβούλους του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως µέλη. Σε περίπτωση θανάτου, κωλύµατος
ή αποχώρησης του προέδρου ή µέλους του Συµβουλίου,
τη θέση του καταλαµβάνει ο αναπληρωµατικός του µόνο
για το υπόλοιπο της θητείας του.
3. Την επιθεώρηση διενεργούν:
α. Στα διοικητικά εφετεία και πρωτοδικεία, σύµβουλοι
επικρατείας.
β. Στα διοικητικά πρωτοδικεία και πρόεδροι εφετών.
γ. Στις γραµµατείες των ως άνω δικαστηρίων, ο Γενικός Επίτροπος ή µέλη της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των δικαστηρίων αυτών, οι πρόεδροι εφετών
της οικείας περιφέρειας και οι πρόεδροι πρωτοδικών, αντιστοίχως.
4. Ο πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές σύµβουλοι της Επικρατείας ορίζονται, µε τους αναπληρωµατικούς τους, µε κλήρωση, α-

πό την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία συνέρχεται ανά δύο (2) έτη σε συµβούλιο µέσα στο
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου. Για καθεµία από τις
κατά την παρ. 1 του άρθρου 98 περιφέρειες, ορίζεται ένας (1) επιθεωρητής. Για την επιλογή του Προέδρου του
Συµβουλίου Επιθεώρησης τοποθετούνται σε µία κληρωτίδα τα ονόµατα των αντιπροέδρων του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Για την επιλογή των µελών του Συµβουλίου
επιθεώρησης και των επιθεωρητών τοποθετούνται στην
κληρωτίδα τα ονόµατα των συµβούλων Επικρατείας,
τους οποίους η ίδια Ολοµέλεια ορίζει σε αριθµό διπλάσιο
του απαιτούµενου για το σύνολο των µελών του Συµβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών από αυτούς που
έχουν διετή υπηρεσία. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός
µελών του Συµβουλίου Επικρατείας µε διετή υπηρεσία, ο
αριθµός συµπληρώνεται και από αυτούς που έχουν υπηρεσία ενός (1) έτους. Δεν µπορούν να ορισθούν επιθεωρητές όσοι άσκησαν καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις
κατά την προηγούµενη διετία. Οι επιθεωρητές προέρχονται από διαφορετικά τµήµατα.
5. Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται αδιαφανή σφαιρίδια. Αµέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το
τµήµα συνέρχεται σε συµβούλιο, προκειµένου να τοποθετηθούν οι κλήροι στα σφαιρίδια, αφού προηγουµένως
επιδειχθούν σε όλα τα µέλη του συµβουλίου οι κλήροι µε
τα ονόµατα των αντιπροέδρων και των συµβούλων Επικρατείας. Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση, ο Πρόεδρος εξάγει δύο (2) σφαιρίδια από την πρώτη κληρωτίδα, που
περιέχει τα ονόµατα των αντιπροέδρων, και εννέα (9)
σφαιρίδια από τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόµατα των συµβούλων. Μετά από την εξαγωγή του κλήρου από κάθε σφαιρίδιο, ο Πρόεδρος εκφωνεί το όνοµα
του κληρωθέντος και επιδεικνύει τον κλήρο µε το όνοµα
του κληρωθέντος στα λοιπά µέλη του τµήµατος. Από
τους κληρωθέντες της πρώτης κληρωτίδας, ο πρώτος αντιπρόεδρος κατά τη σειρά κλήρωσης αποτελεί το τακτικό και ο δεύτερος το αναπληρωµατικό µέλος του Συµβουλίου Επιθεώρησης. Από τους κληρωθέντες της δεύτερης κληρωτίδας, οι τρεις (3) αρχαιότεροι αποτελούν
τα µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης, οι δύο (2) πρώτοι
τα τακτικά και ο τρίτος το αναπληρωµατικό µέλος, οι υπόλοιποι τέσσερις (4), κατά τη σειρά κληρώσεως, αποτελούν τους επιθεωρητές των περιφερειών της επιθεώρησης και οι τελευταίοι δύο (2) είναι οι αναπληρωτές των
επιθεωρητών. Αν κατά την κλήρωση των τεσσάρων (4) επιθεωρητών εξαχθεί το όνοµα δεύτερου ή περισσότερων
συµβούλων από το ίδιο τµήµα, η κλήρωση συνεχίζεται
µέχρις ότου εξαχθεί το όνοµα συµβούλου από άλλο τµήµα. Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό, που διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
6. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Επιθεώρησης
και των επιθεωρητών συµβούλων επικρατείας είναι διετής. Αρχίζει τη 16η Σεπτεµβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η κλήρωση και λήγει τη 15η Σεπτεµβρίου
του επόµενου του ορισµού τους έτους.
7. Οι επιθεωρητές σύµβουλοι, κατά το χρονικό διάστηµα της άσκησης των καθηκόντων τους, απαλλάσσονται
από κάθε άλλη υπηρεσία, µε εξαίρεση τη συµµετοχή των
συµβούλων στη µείζονα Ολοµέλεια του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
8. Κάθε επιθεωρητής σύµβουλος κατά το χρονικό διάστηµα της άσκησης των καθηκόντων του επικουρείται α-
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πό έναν (1) δικαστικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ επικουρίας και τεκµηρίωσης δικαστικού έργου, τον οποίο ορίζει
µε απόφασή της η Ολοµέλεια.
9. Οι πρόεδροι εφετών διενεργούν ετήσια επιθεώρηση
των διοικητικών πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους, παράλληλα προς την επιθεώρηση των επιθεωρητών συµβούλων επικρατείας. Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν περισσότεροι πρόεδροι, ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο διενεργεί ο ίδιος την επιθεώρηση ή ορίζει εκ των
οµοιοβάθµων του αυτόν ή αυτούς που πρόκειται να τη
διενεργήσουν.
10. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, µετάθεσης του επιθεωρητή προέδρου εφετών ή
κωλύµατος του επιθεωρητή συµβούλου της επικρατείας
την επιθεώρηση ενεργούν ή συνεχίζουν οι αναπληρωτές
τους κατά τη σειρά ορισµού τους και µόνο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.
11. Σε επιθεώρηση υπόκεινται όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί έως και τον βαθµό του Προέδρου Εφετών. Οι
πρόεδροι εφετών επιθεωρούνται από τον πρόεδρο του
Συµβουλίου Επιθεώρησης. Κατά την εξέταση προσφυγής κατά έκθεσης ο πρόεδρος του Συµβουλίου Επιθεώρησης δεν µετέχει στο συµβούλιο, εάν έχει συντάξει ο ίδιος την εν λόγω έκθεση, αλλά ο αναπληρωµατικός του.
Άρθρο 98
Περιφέρειες επιθεώρησης των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων
1. Οι περιφέρειες της επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι τέσσερις (4) και καθεµία από
αυτές περιλαµβάνει αντιστοίχως: η Α΄ το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το Διοικητικό Εφετείο Χανίων και τα υπαγόµενα στο τελευταίο πρωτοδικεία, η Β΄ το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η Γ΄ τα Διοικητικά Εφετεία Πειραιώς, Πατρών και Τρίπολης και τα υπαγόµενα σε αυτά
πρωτοδικεία και η Δ΄ τα Διοικητικά Εφετεία Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Κοµοτηνής και τα υπαγόµενα σε αυτά πρωτοδικεία.
2. Οι περιφέρειες επιθεώρησης δύνανται να µεταβάλλονται, µετά από σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από το επόµενο µετά τη δηµοσίευσή της δικαστικό έτος.
3. Στην έδρα του µεγαλύτερου από τα διοικητικά εφετεία κάθε περιφέρειας και του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, ιδρύεται Γραφείο Γραµµατείας Επιθεώρησης,
στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, µε αποκλειστική απασχόληση, ένας ή περισσότεροι γραµµατείς από το
προσωπικό των δικαστηρίων της έδρας του διοικητικού
εφετείου ή του διοικητικού πρωτοδικείου. Το γραφείο επικουρεί τον επιθεωρητή στο έργο του και ιδίως συλλέγει τα απαιτούµενα για τη διενέργεια της επιθεώρησης
των δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών στατιστικά
στοιχεία καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των αποφάσεων των επιθεωρούµενων κατά την παρ. 8 του άρθρου 100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 99
Επιµόρφωση επιθεωρητών
Πριν από την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, τα µέλη
των Συµβουλίων Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές παρακολουθούν υποχρεωτικά έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης που διοργανώνονται από την ΕΣΔι. Τα προγράµµατα του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως η περ. δ΄ του άρθρου 7, η περ. θ΄ της παρ. 1
του άρθρου 12 και τα άρθρα 44 έως 46 του ν. 4871/2021.
Άρθρο 100
Αρµοδιότητες επιθεωρητών
1. Οι επιθεωρητές:
α) επιθεωρούν όλους τους δικαστικούς λειτουργούς
των δικαστηρίων της περιφέρειάς τους και οι αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου και τους δικαστικούς λειτουργούς των αντιστοίχων εισαγγελιών,
β) σύµβουλοι επικρατείας, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου επιθεωρούν και όλα τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της περιφέρειάς τους,
γ) διενεργούν στην περιφέρειά τους έκτακτη ή συµπληρωµατική επιθεώρηση κάθε δικαστηρίου, εισαγγελίας και δικαστικού λειτουργού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 103,
δ) προτείνουν την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά
οποιουδήποτε επιθεωρουµένου, σύµφωνα µε το Δ΄ Μέρος,
ε) καλούν, στο πλαίσιο της επιθεώρησης, τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου δικηγορικού συλλόγου, δια του προέδρου του και ζητούν τη γνώµη τους σε
κάθε θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και εξετάζουν έγγραφες αναφορές τους, µπορούν δε να προβούν στη διενέργεια
σχετικής έκτακτης επιθεώρησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 103.
2. Η επιθεώρηση που διενεργούν οι σύµβουλοι επικρατείας, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου αφορά στο χρονικό διάστηµα από τη 16η Σεπτεµβρίου του προηγούµενου έτους ορισµού του επιθεωρητή έως τη 15η Σεπτεµβρίου του επόµενου του ορισµού έτους.
3. Οι επιθεωρητές αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς
του Αρείου Πάγου οφείλουν να µεταβαίνουν στις έδρες
των δικαστηρίων και εισαγγελιών της περιφέρειάς τους
για τη διενέργεια επιθεώρησης την 16η Σεπτεµβρίου του
έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή τους. Η µετάβαση
στην έδρα των ειρηνοδικείων και πταισµατοδικείων εκτός έδρας πρωτοδικείου ανήκει στην κρίση του επιθεωρητή. Οι σύµβουλοι Επικρατείας οφείλουν να µεταβαίνουν στις έδρες των δικαστηρίων της περιφέρειάς τους
για τη διενέργεια επιθεώρησης κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
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4. Η επιθεώρηση που διενεργούν οι πρόεδροι και οι εισαγγελείς εφετών αφορά στο χρονικό διάστηµα από τη
16η Σεπτεµβρίου του προηγούµενου έτους ορισµού του
επιθεωρητή έως τη 15η Σεπτεµβρίου του έτους ορισµού.
Οι ως άνω επιθεωρητές µεταβαίνουν στις έδρες των δικαστηρίων και εισαγγελιών που επιθεωρούν από τη 16η
Σεπτεµβρίου µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του επιθεωρούµενου έτους.
5. Έκτακτες ή συµπληρωµατικές επιθεωρήσεις ενεργούνται οποτεδήποτε.
6. Οι επιθεωρητές εξετάζουν, λαµβάνοντας υπόψη
διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα, το σύνολο της εργασίας
των επιθεωρούµενων δικαστικών λειτουργών µε βάση το
ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων
του άρθρου 104. Επίσης, προκειµένου να διαµορφώσουν
ασφαλή γνώµη ως προς τα αξιολογούµενα, σύµφωνα µε
τις παρ. 2-4 του άρθρου 102, κριτήρια διεξάγουν λεπτοµερώς κάθε χρήσιµη έρευνα, χωρίς να αρκούνται στις αποφάσεις και τα στοιχεία που υποδεικνύονται από τους
επιθεωρούµενους δικαστικούς λειτουργούς. Περαιτέρω,
µελετούν τα σχετικά µε την εργασία των επιθεωρούµενων στατιστικά στοιχεία, ζητούν την γνώµη του διευθύνοντος του δικαστηρίου ή την εισαγγελία για αυτούς,
λαµβάνουν υπόψη τους γραπτές γνώµες τις οποίες συντάσσουν υποχρεωτικά οι πρόεδροι ή οι προεδρεύοντες
των τµηµάτων που υπηρετούν οι επιθεωρούµενοι για όλα τα αξιολογούµενα σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 102 κριτήρια, παρακολουθούν συνεδριάσεις στις οποίες µετέχουν οι επιθεωρούµενοι, διαπιστώνουν τη
συµµετοχή τους στα υποχρεωτικά επιµορφωτικά σεµινάρια της ΕΣΔι και έχουν απαραιτήτως προσωπική επαφή
µε τους επιθεωρούµενους, οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις τους για όλα τα ανωτέρω, συντάσσουν δε έκθεση επιθεώρησης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 101
σύµφωνα µε τα κριτήρια των παρ. 2-4 του άρθρου 102. Οι
επιθεωρητές αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου µπορούν να ελέγχουν την ποινική εργασία των δικαστών της
περιφέρειας τους, χωρίς να συντάσσουν σχετική έκθεση. Υποχρεούνται, όµως, να διαβιβάζουν τα αξιόλογα
στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτόν, στον
αρµόδιο αρεοπαγίτη επιθεωρητή, προκειµένου να συνεκτιµηθούν κατά τη σύνταξη από αυτόν της σχετικής έκθεσής του. Οι επιθεωρητές, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου ελέγχουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις περί αναβολών, που χορήγησαν τα δικαστήρια
στα οποία µετείχαν οι επιθεωρούµενοι δικαστικοί λειτουργοί και κρίνουν περαιτέρω αν συντρέχει εξ αυτού
του λόγου περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου τους.
7. Οι επιθεωρητές σύµβουλοι Επικρατείας, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, εξετάζουν,
λαµβάνοντας υπόψη διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα,
τον τρόπο κατά τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και την εργασία που έχει
συντελεσθεί κατά το επιθεωρούµενο χρονικό διάστηµα
µε βάση το ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων του άρθρου 104 και συντάσσουν, κατά τα οριζόµενα στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 101, έκθεση
επιθεώρησης σύµφωνα µε τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 102.
8. Οι γραµµατείες των ανώτατων δικαστηρίων, των εφετείων και των διοικητικών εφετείων µεριµνούν για τη
γνωστοποίηση, που µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά,
αντιγράφων των αποφάσεων που αναιρούν ή εξαφανί-

ζουν άλλες αποφάσεις, κατά παραδοχή του αντίστοιχου
ένδικου µέσου, στα µέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή εξαφανίστηκε, καθώς και στη γραµµατεία του κάθε Γραφείου
Γραµµατείας Επιθεώρησης κατά τα οριζόµενα στην παρ.
3 του άρθρου 94 και στην παρ. 3 του άρθρου 98.
Άρθρο 101
Εκθέσεις επιθεώρησης
1. Οι επιθεωρητές συντάσσουν τις ακόλουθες ιδιαίτερες, λεπτοµερείς και ειδικά αιτιολογηµένες εκθέσεις:
α. Έκθεση µε την οποία αξιολογείται η λειτουργία κάθε δικαστηρίου και εισαγγελίας της περιφέρειάς τους
για το επιθεωρούµενο χρονικό διάστηµα και περιγράφονται τα απαιτούµενα µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία
τους.
β. Έκθεση µε την οποία αξιολογούνται οι διευθύνοντες
τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες σε σχέση µε τη διεξαγωγή της υπηρεσίας αυτών, υπό τη διεύθυνσή τους σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 17.
γ. Έκθεση µε την οποία αξιολογούνται οι πρόεδροι και
προεδρεύοντες τµηµάτων και δικαστικών σχηµατισµών
κάθε δικαστηρίου και εισαγγελίας.
δ. Έκθεση µε την οποία αξιολογούνται όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί κάθε δικαστηρίου και εισαγγελίας.
2. Αν στο πρόσωπο του επιθεωρούµενου δικαστικού
λειτουργού συντρέχουν περισσότερες από µία από τις ιδιότητες των περ. β΄ , γ΄ και δ΄ της παρ. 1, οι επιθεωρητές συντάσσουν για αυτόν ενιαία έκθεση.
3. Στις εκθέσεις των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 ο επιθεωρητής αναφέρει ακόµη, αν θεωρεί προακτέους
στον επόµενο βαθµό τους πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών που έχουν συµπληρώσει πενταετία
στον βαθµό, καθώς και τους δικαστές και εισαγγελείς από τον βαθµό του προέδρου πρωτοδικών και εισαγγελέα
πρωτοδικών και άνω, µετά τη συµπλήρωση ενός έτους
στον κατεχόµενο βαθµό.
4. Οι επιθεωρητές σηµειώνουν στις εκθέσεις κάθε άλλη παρατήρηση που θεωρούν χρήσιµη.
5. Οι εκθέσεις των επιθεωρητών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο του Συµβουλίου Επιθεώρησης
µέσα σε έξι (6) µήνες από το πέρας του επιθεωρούµενου
χρονικού διαστήµατος και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του επιθεωρητή. Σε περίπτωση έκτακτης ή συµπληρωµατικής επιθεώρησης, η έκθεση υποβάλλεται αµέσως
µετά τη διενέργειά της. Εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή των ως άνω εκθέσεων στον Πρόεδρο του Συµβουλίου Επιθεώρησης, αυτός υποβάλλει αντίγραφό τους
στον Υπουργό Δικαιοσύνης και, κατά περίπτωση, στον
Πρόεδρο και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον
Πρόεδρο του Συµβουλίου Επικρατείας, στον Πρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης τίθεται στον
ατοµικό φάκελο του επιθεωρουµένου που µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Επίσης, αντίγραφο της έκθεσης
επιδίδεται στον επιθεωρούµενο εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης µε επιµέλεια της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου. Η επίδοση αυτή µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.
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Άρθρο 102
Κριτήρια επιθεώρησης
1. Προς τον σκοπό της διενέργειας της επιθεώρησης
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 101, ο διευθύνων το
δικαστήριο ή την εισαγγελία υποβάλλει στον αρµόδιο επιθεωρητή (σύµβουλο επικρατείας, αρεοπαγίτη ή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου) έκθεση απολογισµού του
έργου του κατά το επιθεωρούµενο χρονικό διάστηµα, η
οποία κοινοποιείται και στο Συµβούλιο Επιθεώρησης. Η
έκθεση αυτή περιλαµβάνει, ιδίως, τεκµηριωµένη αναφορά:
α) στα κριτήρια µε βάση τα οποία συγκροτούνται τα
τµήµατα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και κατανέµονται οι υποθέσεις και τα λοιπά καθήκοντα κατά τµήµα,
δικαστές και εισαγγελείς και υπαλλήλους της γραµµατείας,
β) στην ενηµερότητα της υπηρεσίας ως προς τη διεκπεραίωση των υποθέσεων και, ιδίως, ως προς τους µέσους χρόνους των διαδικασιών ανά φάση (προσδιορισµό, εκδίκαση, έκδοση απόφασης) και κατηγορία,
γ) προκειµένου περί εισαγγελέων, στις αυτεπάγγελτες παραγγελίες για τη διενέργεια προανακριτικών εξετάσεων επί ζητηµάτων ευρέος ποινικού ενδιαφέροντος,
δ) στον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων,
ε) στην ψηφιοποίηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών από δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς και υπαλλήλους της γραµµατείας και
στ) στην καταλληλότητα, ασφάλεια και καθαριότητα
των κτιρίων.
Με βάση την ανωτέρω έκθεση απολογισµού, τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.
2. Προς τον σκοπό της διενέργειας της επιθεώρησης
του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία κατά
την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 101 αξιολογούνται:
α) το ήθος και το σθένος,
β) η κρίση και η αντίληψη,
γ) η γενική ικανότητα διεύθυνσης του δικαστηρίου ή
της εισαγγελίας και, ειδικότερα, ο τρόπος συγκρότησης
των τµηµάτων του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, η κατανοµή των υποθέσεων και των λοιπών καθηκόντων κατά τµήµα, δικαστές και εισαγγελείς και υπαλλήλους της
γραµµατείας, η ενηµερότητα της υπηρεσίας ως προς τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων και, ιδίως, ως προς τους
µέσους χρόνους των διαδικασιών ανά φάση (προσδιορισµό, εκδίκαση, έκδοση απόφασης) και κατηγορία, και
προκειµένου περί εισαγγελέων, περί αυτεπάγγελτων παραγγελιών για τη διενέργεια προανακριτικών εξετάσεων
επί ζητηµάτων ευρέος ποινικού ενδιαφέροντος,
δ) ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων,
ε) η λήψη µέτρων για την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων και των εισαγγελιών,
στ) ο τρόπος αξιολόγησης των υποθέσεων ως προς τη
σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19,
ζ) η παρακολούθηση της συµµετοχής των δικαστικών
λειτουργών και υπάλληλων της γραµµατείας σε επιµορφωτικά σεµινάρια,
η) η ικανότητα συνεργασίας,
θ) η συµπεριφορά προς τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους αυτών,

ι) η συµµόρφωση µε παρατηρήσεις προηγουµένων εκθέσεων επιθεώρησης.
3. Προς τον σκοπό της διενέργειας της επιθεώρησης
των προέδρων και προεδρευόντων τµηµάτων και δικαστικών σχηµατισµών της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
101 αξιολογούνται:
α) το ήθος και το σθένος,
β) η ικανότητά τους στην απονοµή της δικαιοσύνης,
γ) η διεύθυνση της διαδικασίας,
δ) η λειτουργία του τµήµατος ή του δικαστικού σχηµατισµού που προΐστανται,
ε) ο τρόπος κατανοµής των υποθέσεων µεταξύ των δικαστικών λειτουργών του τµήµατος ή του σχηµατισµού
που προΐστανται,
στ) ο τρόπος αξιολόγησης των υποθέσεων ως προς
την σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19,
ζ) οι αναβολές και ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων,
η) η διατύπωση των δικαστικών αποφάσεων και βουλευµάτων του τµήµατός/σχηµατισµού τους,
θ) ο χρόνος δηµοσίευσης των σχεδίων που τους παραδίδονται υποχρεωτικώς µέσω των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων, ή όταν αυτά δεν υπάρχουν, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπον και
ι) η συµµόρφωσή τους µε παρατηρήσεις προηγουµένων εκθέσεων επιθεώρησης.
4. Προς τον σκοπό της διενέργειας της επιθεώρησης
όλων των δικαστικών λειτουργών της περ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 101 αξιολογούνται:
α) το ήθος και το σθένος,
β) η επιστηµονική κατάρτιση,
γ) η προσαρµοστικότητα σε νέα καθήκοντα και αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνολογιών,
δ) η κρίση και η αντίληψη,
ε) η υπηρεσιακή απόδοση, δηλαδή:
εα) η ποιότητα του έργου τους (επεξεργασία του νοµικού και πραγµατικού µέρους κάθε υποθέσεως, συνεκτιµωµένης της τυχόν αναίρεσης ή εξαφάνισης αποφάσεων που συνέταξαν οι επιθεωρούµενοι κατά το επιθεωρούµενο χρονικό διάστηµα),
εβ) η διατύπωση της αποφάσεως και προκειµένου για
τους εισαγγελικούς λειτουργούς η απόδοση τόσο στην
προδικασία όσο και στη διαδικασία του ακροατηρίου, καθώς και η ικανότητα στη διατύπωση των προτάσεων, των
διατάξεων που εκδίδουν και στον χειρισµό του προφορικού λόγου και
εγ) η ποσοτική απόδοση και η ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε σχέση µε τη σοβαρότητα και τη
δυσχέρειά τους κατά τα οριζόµενα στην περ. β΄ της παρ.
5 του άρθρου 19,
στ) η ικανότητα στη διεύθυνση της διαδικασίας,
ζ) η ικανότητα συνεργασίας,
η) η συµπεριφορά του δικαστικού λειτουργού γενικά
και ιδιαίτερα στο ακροατήριο, καθώς και η κοινωνική του
παράσταση,
θ) η επιβάρυνση από τυχόν πρόσθετα καθήκοντα και η
ανταπόκριση σε αυτά και
ι) η συµµόρφωσή του µε παρατηρήσεις προηγουµένων
εκθέσεων επιθεώρησης.
5. Για την αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών, οι
επιθεωρητές χρησιµοποιούν αποκλειστικά την εξής κλίµακα: 1. εξαίρετος, 2. πολύ καλός ως εξαίρετος, 3. πολύ
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καλός, 4. περισσότερο από καλός, 5. καλός και 6. ανεπαρκής, για κάθε κριτήριο ξεχωριστά και συνολικά. Για
το ήθος και το σθένος οφείλουν να χρησιµοποιούν τους
χαρακτηρισµούς: 1. προσήκον και 2. µη προσήκον.
Άρθρο 103
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Επιθεώρησης
1. Τα µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης, κατά το χρονικό διάστηµα της άσκησης των καθηκόντων τους, δεν απαλλάσσονται από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
2. Το Συµβούλιο Επιθεώρησης:
α) µετά από αίτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης ή του
Προέδρου του οικείου ανωτάτου δικαστηρίου ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τους εισαγγελικούς
λειτουργούς ή του Πρόεδρου του οικείου Συµβουλίου Επιθεώρησης ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
ή του επιθεωρητή της οικείας περιφέρειας και εφόσον
κρίνει ότι συντρέχει λόγος, µπορεί να παραγγείλει έκτακτη ή συµπληρωµατική επιθεώρηση που ενεργείται από
τον επιθεωρητή της οικείας περιφέρειας ή από αναπληρωτή επιθεωρητή,
β) αποφαίνεται επί προσφυγής επιθεωρουµένου κατά
της έκθεσης τακτικής, έκτακτης, ή συµπληρωµατικής επιθεώρησης ή µπορεί να παραγγείλει την επανάληψη
της επιθεώρησης, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήµατος
του επιθεωρουµένου, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105,
γ) συντονίζει τη διαδικασία της επιθεώρησης, καθοδηγεί και επικουρεί τους επιθεωρητές στο έργο τους,
δ) µεριµνά για την έγκαιρη συγκέντρωση των εκθέσεων επιθεώρησης του κάθε επιθεωρητή, ελέγχει την πληρότητά τους και διατυπώνει σε ιδιαίτερη έκθεσή του ενδεχόµενες παρατηρήσεις του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της επιθεώρησης από αυτόν, η οποία κοινοποιείται στον επιθεωρητή και τίθεται στον υπηρεσιακό του
φάκελο,
ε) µε γενική έκθεσή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους δικαστικούς λειτουργούς του οικείου κλάδου, παρουσιάζει, µετά από συγκριτική µελέτη των νέων και των παλαιότερων στοιχείων, την κατάσταση των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και της γραµµατείας τους και υποδεικνύει τα
αναγκαία µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία τους.
Για κάθε άλλη ενέργεια µόνος αρµόδιος είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Επιθεώρησης ή το οριζόµενο από
αυτόν µέλος του Συµβουλίου.
Αντίγραφα των σχετικών µε τις ανωτέρω ενέργειες
εγγράφων του Συµβουλίου Επιθεώρησης των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων κοινοποιούνται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 104
Ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών
και κατευθύνσεων επιθεώρησης
Οι ολοµέλειες των ανώτατων δικαστηρίων, προκειµένου να διασφαλίσουν το ενιαίο µέτρο και την αποτελεσµατικότητα της επιθεώρησης των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των διευθυνόντων τους και των λοιπών δικαστικών λειτουργών, καταρτίζουν µε απόφασή τους ενι-

αίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων τους
προς το οικείο Συµβούλιο Επιθεώρησης και τους επιθεωρητές για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Με την ίδια απόφαση καταρτίζεται ενιαίο έντυπο για τις εκθέσεις
επιθεώρησης των δικαστηρίων, εισαγγελιών και δικαστικών λειτουργών βάσει των κριτηρίων του άρθρου 102.
Άρθρο 105
Προσφυγή επιθεωρούµενου
1. Ο επιθεωρούµενος, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες αφότου λάβει την έκθεση της τακτικής ή έκτακτης ή συµπληρωµατικής επιθεώρησης, έχει δικαίωµα να προσφύγει υπηρεσιακώς ή ηλεκτρονικά στο Συµβούλιο Επιθεώρησης κατά περίπτωση και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή επανάκριση, µόνο αν η έκθεση περιέχει ανακριβείς ή ανεπαρκείς αιτιολογίες ή ανακριβή περιστατικά ή
δυσµενείς κρίσεις, που δεν δικαιολογούνται από το περιεχόµενο της εκθέσεως τακτικής ή έκτακτης ή συµπληρωµατικής επιθεώρησης. Στο Συµβούλιο Επιθεώρησης
δεν µπορεί να µετέχει ως µέλος διατελέσας επιθεωρητής που είχε συντάξει την έκθεση κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή του επιθεωρουµένου. Ενώπιον του
Συµβουλίου Επιθεώρησης δικαιούται να παραστεί εφόσον το επιθυµεί ο προσφεύγων.
2. Αν οι αιτιάσεις κριθούν βάσιµες το Συµβούλιο Επιθεώρησης µε αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την υποβολή της προσφυγής, προβαίνει στη διόρθωση της έκθεσης, εκτός αν κρίνει αναγκαία την επανάληψη της επιθεώρησης, οπότε
διατάσσει επανάκριση σχετικά µε τους λόγους της προσφυγής από τον αρχαιότερο αναπληρωτή επιθεωρητή.
Η απόφαση του Συµβουλίου Επιθεώρησης, µε την οποία διατάσσεται η διόρθωση της έκθεσης, τίθεται στο
φάκελο του επιθεωρουµένου. Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση, εφόσον η επανάκριση είναι
γενική, αντικαθιστά την προηγούµενη έκθεση, η οποία αποσύρεται από τον φάκελο του επιθεωρουµένου.
Αν οι αιτιάσεις κριθούν αβάσιµες, το Συµβούλιο Επιθεώρησης µε αιτιολογηµένη απόφασή του, απορρίπτει την
προσφυγή και η απόφαση τίθεται στο φάκελο του επιθεωρουµένου. Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση δεν υπόκειται σε προσφυγή.
3. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επιθεώρησης και
η νέα έκθεση υποβάλλονται και επιδίδονται σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 101.
Άρθρο 106
Έκθεση για οριστική παύση
Αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί ανικανότητα κατά την παρ. 2 του άρθρου 72 ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια
δικαστικού λειτουργού, ο επιθεωρητής συντάσσει ιδιαίτερη έκθεση και την υποβάλλει στο συµβούλιο επιθεώρησης, δια του προέδρου του, ο οποίος τη διαβιβάζει µε
τις παρατηρήσεις του στα αρµόδια, κατά τις κείµενες
διατάξεις, όργανα προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία
της οριστικής παύσης.
Άρθρο 107
Επιθεώρηση της γραµµατείας των δικαστηρίων
1. Η επιθεώρηση της γραµµατείας των δικαστηρίων και
εισαγγελιών, γίνεται κατά το χρονικό διάστηµα που ορί-
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ζεται στην παρ. 4 του άρθρου 100.
2. Η επιθεώρηση των υπαλλήλων της γραµµατείας των
δικαστηρίων και εισαγγελιών διενεργείται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στον Κώδικα των δικαστικών υπαλλήλων
(ν. 4798/2021, Α΄ 68). Ο επιθεωρητής ελέγχει, ιδίως, την
τήρηση της υποχρέωσης σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων.
3. Ο επιθεωρητής εξετάζει την ενηµερότητα της γραµµατείας και την εύρυθµη λειτουργία της. Για κάθε γραµµατεία συντάσσει ιδιαίτερη έκθεση.
4. Ειδικά ως προς τη βεβαίωση ποινών και την είσπραξη δικαστικών εξόδων (απολήψιµα) η επιθεώρηση της
γραµµατείας από τον οικείο πρόεδρο γίνεται µία φορά
κατά το χρονικό διάστηµα της παρ. 1 και µία φορά κατά
τον µήνα Μάιο κάθε έτους και συντάσσεται ειδική έκθεση. Κατά την επιθεώρηση εξετάζεται επιπλέον η τήρηση
των διατάξεων του Κώδικα για την είσπραξη των τελών
και των ποσών που αφορούν στη διενέργεια της δίκης
και την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού. Για τις γραµµατείες των ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών εξετάζεται, αν γίνεται σωστά και έγκαιρα η εκκαθάριση, είσπραξη και βεβαίωση των χρηµατικών ποινών, προστίµων και δικαστικών εξόδων, καθώς και των ποσών που
προέρχονται από µετατροπή ποινών, και αν κατατίθενται
εγκαίρως τα ποσά που εισπράττονται στο δηµόσιο ταµείο.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄
ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 108
Γενικές αρχές πειθαρχικής ευθύνης
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διέπονται ως προς την πειθαρχική τους ευθύνη από τις διατάξεις του παρόντος και
όταν λόγω της ιδιότητάς τους µετέχουν σε δικαστήρια,
συµβούλια και επιτροπές ή ασκούν καθήκοντα βάσει ειδικών διατάξεων.
2. Κανείς δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο
πειθαρχικό παράπτωµα. Νέα πειθαρχική αγωγή για το ίδιο παράπτωµα είναι απαράδεκτη. Εφόσον έχει εκδοθεί
απόφαση για την πρώτη πειθαρχική αγωγή, τα στοιχεία
που διαβιβάζονται για τη δεύτερη συµπληρώνουν τον
φάκελο της υπόθεσης.
3. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα µία µόνο πειθαρχική ποινή µπορεί να επιβληθεί.
4. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώµατος
έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης ίσχυσαν περισσότεροι νόµοι, εφαρµόζεται ο νόµος που περιέχει τις ευµενέστερες για τον διωκόµενο διατάξεις.
5. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη
από κάθε άλλη.
6. Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται από την προαγωγή ή άλλη µεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του
διωκοµένου, εκτός αν επιφέρει και µεταβολή στην καθ’
ύλην αρµοδιότητα του πειθαρχικού δικαστηρίου ή συµβουλίου, οπότε η υπόθεση παραπέµπεται στο αρµόδιο
πειθαρχικό όργανο, δικαστήριο ή συµβούλιο.
7. Η προαγωγή του δικαστικού λειτουργού δεν αίρει
τον πειθαρχικό κολασµό για παράπτωµα που διέπραξε
πριν από την προαγωγή του.

8. Η χάρη, η αποκατάσταση, καθώς και η µε οποιονδήποτε άλλον τρόπον άρση του ποινικώς κολασίµου της
πράξης ή η άρση, εν όλω ή εν µέρει, των συνεπειών της
ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το πειθαρχικώς κολάσιµο
της πράξης.
9. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Ο
πειθαρχικός δικαστής µπορεί να διατάξει την αναστολή
της πειθαρχικής δίκης ωσότου περατωθεί η ποινική.
10. Οι διαπιστώσεις που περιέχονται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλητο βούλευµα
για την ύπαρξη ή µη ορισµένων γεγονότων γίνονται δεκτές και στην πειθαρχική δίκη.
Άρθρο 109
Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. Το πειθαρχικό παράπτωµα συντελείται µε υπαίτια
και καταλογιστή ενέργεια ή παράλειψη του δικαστικού
λειτουργού, εντός ή εκτός υπηρεσίας, η οποία αντίκειται
προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγµα και τις κείµενες διατάξεις ή είναι ασυµβίβαστη
προς το αξίωµά του και θίγει το κύρος του ή το κύρος της
δικαιοσύνης.
2. Πειθαρχικά παραπτώµατα του δικαστικού λειτουργού είναι:
α) πράξεις που µαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα της
χώρας,
β) κάθε παράβαση διάταξης που αναφέρεται στην απονοµή της δικαιοσύνης, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και την κατάσταση του ως δικαστικού λειτουργού,
γ) η χρησιµοποίηση της ιδιότητάς του για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών,
δ) η αναξιοπρεπής ή απρεπής εντός ή εκτός υπηρεσίας συµπεριφορά,
ε) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των
καθηκόντων του. Για το δικαιολογηµένο ή µη της καθυστέρησης λαµβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και η δυσχέρεια της υπόθεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19, ο βαθµός και η πείρα
του δικαστικού λειτουργού, ο φόρτος της εργασίας εν
γένει και οι ατοµικές και οικογενειακές του περιστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αδικαιολόγητη η έκδοση απόφασης πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου µέσα σε οκτώ (8) µήνες από τη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός αν
πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες ορίζονται ειδικότερες προθεσµίες στην κείµενη νοµοθεσία, καθώς και η
σύνταξη σκεπτικού επί απόφασης ποινικού δικαστηρίου
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την παράδοση της δικογραφίας από τον γραµµατέα της έδρας. Θεωρείται αδικαιολόγητη η καθυστέρηση όταν αφαιρείται ή επιστρέφεται
η δικογραφία από τον δικαστή που τη χειρίζεται λόγω µη
έκδοσης απόφασης µέσα σε οκτώ (8) µήνες από τη συζήτηση πολιτικής ή διοικητικής υπόθεσης,
στ) η παράβαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας,
ζ) η αποσιώπηση νόµιµου λόγου αποκλεισµού ή εξαίρεσης, και
η) η συµµετοχή του σε οργάνωση της οποίας οι σκοποί
είναι κρυφοί ή η οποία επιβάλλει στα µέλη της µυστικότητα.
3. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώµατος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαµβάνεται υπόψη για τον
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καθορισµό και την επιµέτρηση της ποινής.
4. Δεν αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα για τον δικαστικό λειτουργό:
α) η άρνησή του να εφαρµόσει διατάξεις που τίθενται
κατά κατάλυση του Συντάγµατος ή είναι αντίθετες σε
αυτό,
β) η κρίση που ο δικαστικός λειτουργός εκφέρει κατά
την άσκηση των καθηκόντων του,
γ) η έκφραση γνώµης δηµόσια, εκτός αν γίνεται µε
προφανή σκοπό τη µείωση του κύρους της δικαιοσύνης ή
υπέρ ή κατά ορισµένου κόµµατος ή άλλης ορισµένης πολιτικής οργάνωσης,
δ) η συµµετοχή και η ανάπτυξη δραστηριότητας στις
αναγνωρισµένες ενώσεις δικαστών ή άλλα σωµατεία και
η έκφραση γνώµης και κριτικής άποψης που γίνεται στο
πλαίσιο της συµµετοχής σε ένωση δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 110
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
δικαστικών λειτουργών
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των δικαστικών λειτουργών παραγράφονται µετά από πέντε (5) έτη από την
τέλεσή τους.
2. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί συγχρόνως
και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται προτού παρέλθει
ο χρόνος που ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου. Όσο διαρκεί η ποινική διαδικασία και έως την έκδοση
αµετάκλητης απόφασης ή αµετάκλητου απαλλακτικού
βουλεύµατος, αναστέλλεται η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος.
3. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται από την επίδοση της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος όµως της αναστολής δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
4. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται µε την τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώµατος
που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στη µαταίωση έγερσης πειθαρχικής αγωγής για αυτό.
Άρθρο 111
Πειθαρχικές ποινές σε δικαστικούς λειτουργούς
1. Οι πειθαρχικές ποινές που µπορούν να επιβληθούν
στον δικαστικό λειτουργό είναι: α) η έγγραφη επίπληξη,
β) το πρόστιµο από καθαρές αποδοχές δύο (2) ηµερών έως τις συνολικές καθαρές αποδοχές τριών (3) µηνών, γ)
η προσωρινή παύση από δέκα (10) ηµέρες µέχρι έξι (6)
µήνες και δ) η οριστική παύση.
2. Η οριστική παύση επιβάλλεται σε ιδιαίτερα σοβαρές
περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων, ανεξάρτητα από την άσκηση προηγούµενων πειθαρχικών αγωγών και
από τον χρόνο υπηρεσίας του δικαστικού λειτουργού, όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν και ο
βαθµός υπαιτιότητας του διωκοµένου µαρτυρούν ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών του
ως δικαστικού λειτουργού ή θίγουν σοβαρά το κύρος της
δικαιοσύνης.
3. Το είδος της ποινής που επιβάλλεται και η επιµέτρησή της προσδιορίζονται από τη βαρύτητα του παραπτώµατος, τον βαθµό και την πείρα του δικαστικού λειτουργού, τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέστηκε το
παράπτωµα, την ένταση του δόλου ή τον βαθµό της αµέλειας του διωκοµένου και τις προηγούµενες πειθαρχικές

καταδίκες αυτού.
4. Όταν πρόκειται για παράπτωµα που οφείλεται σε ελαφρά αµέλεια, ο πειθαρχικός δικαστής δύναται, εκτιµώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί και
την προσωπικότητα του διωκοµένου, να µην επιβάλει
ποινή.
5. Όταν συνεκδικάζονται περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, εφόσον οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για καθένα από αυτά είναι του αυτού είδους, επιβάλλεται µια συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από
την πιο βαριά ή, αν οι ποινές είναι ίσες, από µια από αυτές, που προσαυξάνεται µέχρι το ανώτερο όριό της. Η επαύξηση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσµατος των άλλων πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 112
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
δικαστικών λειτουργών
1. Η πειθαρχική ευθύνη του δικαστικού λειτουργού αρχίζει από την αποδοχή του διορισµού του και λήγει µε τη
λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Η πειθαρχική διαδικασία
που άρχισε πριν από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης
συνεχίζεται µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση, εκτός αν ο δικαστικός λειτουργός απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο κατά το
άρθρο 113 µπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές. Αν επιβλητέα, κατά την
κρίση του συµβουλίου, πειθαρχική ποινή είναι η προσωρινή ή οριστική παύση, το πειθαρχικό συµβούλιο επιβάλλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος, ποινή
προστίµου ίσου προς τις καθαρές αποδοχές έως εννέα
(9) µηνών που ο δικαστικός λειτουργός ελάµβανε κατά
τον χρόνο εξόδου του από την υπηρεσία.
2. Πράξεις που τελέστηκαν κατά την διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του δικαστικού λειτουργού στον
δηµόσιο τοµέα ή υπό την ιδιότητα του δικηγόρου τιµωρούνται πειθαρχικώς, εφόσον δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής που ορίζεται για αυτές. Στην περίπτωση αυτή
ο εκτός υπηρεσίας χρόνος, εφόσον δεν υπερβαίνει την
πενταετία, δεν υπολογίζεται στον χρόνο της παραγραφής.
3. Η τέλεση κατά τη διαδικασία επιλογής η κατά τη
διάρκεια του διαγωνισµού και έως την αποδοχή του διορισµού παράνοµης πράξης σχετικής µε τη συµµετοχή
στη διαδικασία επιλογής ή στον διαγωνισµό ή τις προϋποθέσεις διορισµού, συνιστά για τον δικαστικό λειτουργό, πειθαρχικό παράπτωµα. Ο χρόνος της παραγραφής
αρχίζει από την αποδοχή του διορισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 113
Όργανα άσκησης πειθαρχικής δικαιοδοσίας
σε δικαστικούς λειτουργούς
1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στους δικαστικούς λειτουργούς ασκείται από δικαστήρια και πειθαρχικά συµβούλια.
2. Αρµόδια δικαστήρια για την επιβολή της ποινής της
οριστικής παύσης είναι:
α) η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας στα
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µέλη του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του, στα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Γενικό Επίτροπο, Επίτροπο και στους αντεπιτρόπους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στους παρέδρους, εισηγητές και δόκιµους εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας, στον Γενικό Επίτροπο, Επίτροπο
και αντεπιτρόπους της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και σε όλους τους δικαστικούς
λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
β) η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου στα µέλη του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και σε όλους τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης,
γ) η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους παρέδρους, εισηγητές και δόκιµους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
3. Τα δικαστήρια της παρ. 2, συγκροτούµενα, όπως ορίζουν οι οργανικοί τους νόµοι, κρίνουν αυτούς που διέπραξαν πειθαρχικά παραπτώµατα ύστερα από παραποµπή τους από τα πειθαρχικά συµβούλια. Εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι ο δικαστικός λειτουργός πρέπει να τιµωρηθεί µε ποινή κατώτερη από την οριστική παύση, επιβάλλει την ποινή αυτή χωρίς να δεσµεύεται από την παραπεµπτική απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου.
4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, που προβλέπεται από το άρθρο 91 του Συντάγµατος, είναι αρµόδιο να
κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό τα πειθαρχικά παραπτώµατα και να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές, εκτός από την οριστική παύση, στα µέλη του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, στον Εισαγγελέα και τους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου,
στα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Γενικό Επίτροπο, Επίτροπο και στους αντεπιτρόπους της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
καθώς και στον Γενικό Επίτροπο, στον Επίτροπο και τους
αντεπιτρόπους της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
5. Το επταµελές πειθαρχικό συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι αρµόδιο:
α. Σε πρώτο βαθµό, να κρίνει τα πειθαρχικά παραπτώµατα και να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές εκτός
από την οριστική παύση:
αα. στους παρέδρους, εισηγητές και δόκιµους εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας,
αβ. στους προέδρους εφετών, στους εφέτες και στους
προέδρους πρωτοδικών των διοικητικών δικαστηρίων.
β. Σε δεύτερο βαθµό να κρίνει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πενταµελών πειθαρχικών συµβουλίων
των διοικητικών εφετείων.
6. Το εννεαµελές πειθαρχικό συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι αρµόδιο να κρίνει τις εφέσεις
κατά των πειθαρχικών αποφάσεων που εκδίδονται σε
πρώτο βαθµό από το επταµελές πειθαρχικό συµβούλιο
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
7. Το επταµελές πειθαρχικό συµβούλιο του Αρείου Πάγου είναι αρµόδιο:
α. Σε πρώτο βαθµό, να κρίνει τα πειθαρχικά παραπτώµατα και να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές, εκτός
από την οριστική παύση, στους προέδρους και εισαγγελείς εφετών, εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών, προέδρους και εισαγγελείς πρωτοδικών.
β. Σε δεύτερο βαθµό, να κρίνει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πενταµελών πειθαρχικών συµβουλίων

των εφετείων.
8. Το εννεαµελές πειθαρχικό συµβούλιο του Αρείου
Πάγου είναι αρµόδιο να κρίνει τις εφέσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθµό
από το επταµελές πειθαρχικό συµβούλιο του Αρείου Πάγου.
9. Το επταµελές πειθαρχικό συµβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρµόδιο σε πρώτο βαθµό να κρίνει
τα πειθαρχικά παραπτώµατα και να επιβάλλει όλες τις
πειθαρχικές ποινές, εκτός από την οριστική παύση,
στους παρέδρους, εισηγητές και δόκιµους εισηγητές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
10. Το εννεαµελές πειθαρχικά συµβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρµόδιο να κρίνει τις εφέσεις κατά
των πειθαρχικών αποφάσεων που εκδίδονται από το επταµελές πειθαρχικό συµβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Τα πενταµελή πειθαρχικά συµβούλια των εφετείων
(πολιτικών και διοικητικών) είναι αρµόδια σε πρώτο βαθµό να κρίνουν τα πειθαρχικά παραπτώµατα και να επιβάλλουν όλες τις πειθαρχικές ποινές, εκτός από την οριστική παύση, στους δικαστικούς λειτουργούς του αντίστοιχου σώµατος µέχρι και τον βαθµό του πρωτοδίκη και
αντεισαγγελέα πρωτοδικών.
12. Συγκρούσεις αρµοδιότητας µεταξύ πενταµελών
πειθαρχικών συµβουλίων αίρονται µε απόφαση του οικείου επταµελούς συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του
πειθαρχικώς διωκοµένου ή εκείνου που ασκεί την πειθαρχική δίωξη.
Άρθρο 114
Συγκρότηση και λειτουργία
του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο που προβλέπεται
στο άρθρο 91 του Συντάγµατος αποτελείται από τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας ως πρόεδρό
του, από δύο (2) αντιπροέδρους ή συµβούλους της Επικρατείας, δύο (2) αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτες, δύο (2) αντιπροέδρους ή συµβούλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο (2) καθηγητές (α΄ βαθµίδας) νοµικών µαθηµάτων των νοµικών τµηµάτων των νοµικών σχολών των πανεπιστηµίων της χώρας, ως µέλη.
Τα µέλη του Συµβουλίου ορίζονται µε κλήρωση µεταξύ εκείνων που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο οικείο ανώτατο δικαστήριο ή σε νοµική σχολή ως καθηγητές. Στη σύνθεση του Συµβουλίου δεν µετέχουν µέλη
που ανήκουν στο σώµα εκείνο, για την ενέργεια µέλους
του οποίου καλείται να κρίνει το Συµβούλιο. Όταν το
συµβούλιο κρίνει πειθαρχικό παράπτωµα µέλους του
Συµβουλίου της Επικρατείας, προεδρεύει ο Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου. Τα µέλη που ανήκουν στο Συµβούλιο
της Επικρατείας δεν µετέχουν στη σύνθεση του συµβουλίου και όταν κρίνεται πειθαρχικό παράπτωµα του Γενικού Επιτρόπου, του Επιτρόπου και των αντεπιτρόπων
της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Επίσης δεν µετέχουν στο συµβούλιο τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν κρίνει πειθαρχικό παράπτωµα
του Γενικού Επιτρόπου, του Επιτρόπου και των αντεπιτρόπων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Για να συγκροτηθεί το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποστέλλει, το πρώτο δε-
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καπενθήµερο του Δεκεµβρίου κάθε έτους, στον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας καταλόγους των αντιπροέδρων και συµβούλων Επικρατείας, των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και των αρεοπαγιτών, των αντιπροέδρων και συµβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθώς και των καθηγητών (α΄ βαθµίδας) των νοµικών
µαθηµάτων των νοµικών τµηµάτων των νοµικών σχολών
των πανεπιστηµίων της χώρας. Καθηγητές που είναι και
µέλη του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν περιλαµβάνονται
στον κατάλογο των καθηγητών.
3. Η κατά την παρ. 1 κλήρωση γίνεται κατά το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Δεκεµβρίου σε δηµόσια συνεδρίαση
του Α΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με
βάση τους καταλόγους της παρ. 2 ο πρόεδρος θέτει
στην οικεία κληρωτίδα τους κλήρους µε τα ονόµατα
εκείνων που έχουν συµπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο οικείο δικαστήριο ή νοµική σχολή και εξάγει
από κάθε κληρωτίδα τέσσερις (4) κλήρους. Οι δύο (2)
πρώτοι κληρούµενοι είναι τακτικά µέλη και οι δύο (2)
άλλοι αναπληρωµατικά. Για τη διαδικασία της κλήρωσης
εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 345/1976 (Α΄ 141). Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκδίδει
πράξη µε τα ονόµατα των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που κληρώθηκαν, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας και τα µέλη που κληρώθηκαν, συγκροτούν το Συµβούλιο κατά το επόµενο έτος.
4. Τα αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν τα τακτικά
που απουσιάζουν ή κωλύονται, µε τη σειρά της κλήρωσής τους. Το ίδιο ισχύει και αν ελλείπει τακτικό µέλος έως ότου γίνει συµπληρωµατική κλήρωση.
5. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει στο
κατάστηµα του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τη συµµετοχή όλων των κατά την παρ. 1 µελών του και οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία. Καθήκοντα γραµµατέα του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου εκτελεί ο γραµµατέας του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από γραµµατέα τµήµατος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας.
6. Αν κατά τη διάρκεια του έτους αποχωρήσει από την
υπηρεσία ή αποβιώσει τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος
του Συµβουλίου, γίνεται συµπληρωµατική κλήρωση από
τα µέλη του σώµατος στο οποίο ανήκε. Στην περίπτωση
αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 3. Η θητεία
των µελών αυτών διαρκεί έως τη λήξη του ηµερολογιακού έτους.
7. Η θητεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
παρατείνεται αυτοδικαίως και µετά την 31η Δεκεµβρίου,
εφόσον εκκρεµεί η έκδοση οριστικής απόφασης σε υπόθεση που έχει συζητηθεί ενώπιόν του πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Η παράταση αυτή δεν εµποδίζει την ανάδειξη των νέων µελών για το επόµενο έτος και ισχύει
µόνο για την εκκρεµή υπόθεση, έως ότου δηµοσιευθεί η
οριστική απόφαση.
Άρθρο 115
Συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών
συµβουλίων του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Τα επταµελή και τα εννεαµελή πειθαρχικά συµβούλια του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου

και του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτούνται από αντίστοιχο αριθµό τακτικών δικαστών, που ορίζονται κάθε έτος µε κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Δεκεµβρίου κάθε έτους σε δηµόσια συνεδρίαση του Α΄ τµήµατος των δικαστηρίων αυτών.
Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται ως κλήροι αδιαφανή σφαιρίδια. Αµέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το τµήµα συνέρχεται σε συµβούλιο, προκειµένου να
τοποθετηθούν στα σφαιρίδια, αφού προηγουµένως επιδειχθούν σε όλα τα µέλη του συµβουλίου, τα ονόµατα
του προέδρου, των αντιπροέδρων και των λοιπών µελών
του οικείου δικαστηρίου.
Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος εξάγει από
την κληρωτίδα είκοσι δύο (22) σφαιρίδια. Μετά την εξαγωγή κάθε σφαιριδίου ο πρόεδρος εκφωνεί το όνοµα
του κληρωθέντος, το οποίο επιδεικνύεται στα λοιπά µέλη του τµήµατος. Από τους κληρωθέντες, οι εννέα (9)
πρώτοι κατά σειρά κληρούµενοι αποτελούν τα µέλη του
εννεαµελούς πειθαρχικού συµβουλίου, οι επόµενοι επτά
(7) τα µέλη του επταµελούς πειθαρχικού συµβουλίου, οι
επόµενοι τέσσερις (4) τα αναπληρωµατικά µέλη του εννεαµελούς πειθαρχικού συµβουλίου και οι τελευταίοι
δύο (2) τα αναπληρωµατικά µέλη του επταµελούς πειθαρχικού συµβουλίου. Δεν µπορούν να κληρωθούν ως
τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη των εννεαµελών συµβουλίων του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσοι είχαν κληρωθεί ως µέλη των επταµελών συµβουλίων των δικαστηρίων αυτών κατά το αµέσως προηγούµενο έτος. Για τα
δύο (2) στάδια της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό που
διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Τα αναπληρωµατικά µέλη κατά τη σειρά κλήρωσής
τους αναπληρώνουν τα τακτικά µέλη που απουσιάζουν ή
κωλύονται. Το ίδιο ισχύει όταν ελλείπει τακτικό µέλος, έως ότου γίνει συµπληρωµατική κλήρωση.
2. Η θητεία των µελών των πειθαρχικών συµβουλίων
αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του επόµενου από την κλήρωσή τους έτους. Αν
κατά τη διάρκεια της θητείας αποχωρήσει από την υπηρεσία ή αποβιώσει τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος του
συµβουλίου, γίνεται συµπληρωµατική κλήρωση για την
οποία εφαρµόζεται η διαδικασία της παρ. 1.
Αυτοί που κληρώνονται γίνονται τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη και η θητεία τους λήγει µαζί µε τη θητεία
των λοιπών µελών του πειθαρχικού συµβουλίου.
3. Η θητεία των µελών του πειθαρχικού συµβουλίου
παρατείνεται αυτοδικαίως και µετά την 31η Δεκεµβρίου,
εφόσον εκκρεµεί η έκδοση οριστικής απόφασης σε υπόθεση που έχει συζητηθεί ενώπιον του πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Η παράταση αυτή δεν εµποδίζει την ανάδειξη των νέων µελών για το επόµενο έτος και ισχύει
µόνο για την εκκρεµή υπόθεση, έως ότου εκδοθεί απόφαση.
4. Στα πειθαρχικά συµβούλια προεδρεύει ο ανώτερος
στον βαθµό και, αν όλα τα µέλη είναι ισόβαθµα, ο αρχαιότερος. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί ο δικαστικός υπάλληλος που ορίζεται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου.
5. Τα πειθαρχικά συµβούλια των εφετείων πολιτικής
και ποινικής δικαιοσύνης λειτουργούν στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Λάρισας και
των διοικητικών εφετείων στα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, και αποτελούνται από έναν (1) πρόεδρο εφετών και τέσσερις (4) εφέ-
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τες, που ορίζονται µε κλήρωση µεταξύ εκείνων που υπηρετούν στο ίδιο εφετείο και έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως εφέτες. Η κλήρωση γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση του εφετείου µε τριµελή σύνθεση και µε δύο
(2) κληρωτίδες. Από την πρώτη, που περιέχει σφαιρίδια
µε τα ονόµατα των προέδρων εφετών, εξάγονται δύο (2)
σφαιρίδια. Από τους κληρωθέντες ο πρώτος είναι ο πρόεδρος του πενταµελούς πειθαρχικού συµβουλίου και ο
δεύτερος αναπληρωτής του. Από τη δεύτερη κληρωτίδα,
που περιέχει σφαιρίδια µε τα ονόµατα των εφετών που
έχουν τριετή υπηρεσία ως εφέτες, εξάγονται έξι (6)
σφαιρίδια. Από τους κληρωθέντες οι τέσσερις (4) πρώτοι
είναι τα τακτικά και οι επόµενοι δύο (2) τα αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου. Τα αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν τα τακτικά, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων. Πειθαρχικά παραπτώµατα αρµοδιότητας πενταµελών πειθαρχικών συµβουλίων, εφόσον διαπράχθηκαν από δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε περιφέρεια εφετείου, στο
οποίο δεν λειτουργεί πενταµελές πειθαρχικό συµβούλιο,
εκδικάζονται από το πειθαρχικό συµβούλιο του πλησιέστερου εφετείου.
Ως πλησιέστερα εφετεία θεωρούνται: για το Εφετείο
Ευβοίας το Εφετείο Αθηνών, για το Εφετείο Λαµίας το
Εφετείο Λάρισας, για τα Εφετεία Κέρκυρας, Ιωαννίνων,
Καλαµάτας και Ναυπλίου το Εφετείο Πατρών, για τα Εφετεία Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσου το Εφετείο Πειραιώς, για τα Εφετεία Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας το Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Ως πλησιέστερα διοικητικά εφετεία θεωρούνται: για το
Διοικητικό Εφετείο Χανίων, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, για τα Διοικητικά Εφετεία Λάρισας και Κοµοτηνής, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και για τα Διοικητικά Εφετεία Τρίπολης και Ιωαννίνων το Διοικητικό Εφετείο Πατρών.
Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης του πειθαρχικού συµβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, οι ενώπιον αυτού εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις παραπέµπονται προς εκδίκαση στο πειθαρχικό συµβούλιο του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
6. Δεν µετέχουν σε πειθαρχικό συµβούλιο ή δικαστήριο για την εκδίκαση ορισµένης πειθαρχικής υπόθεσης:
α) οι δικαστικοί λειτουργοί κατά των οποίων φέρεται ότι
τελέστηκε το πειθαρχικό παράπτωµα, β) οι συγγενείς εξ
αίµατος σε ευθεία γραµµή απεριορίστως ή σε πλάγια
γραµµή έως και τον τέταρτο (4ο) βαθµό ή εξ αγχιστείας
έως και τον πρώτο (1ο) βαθµό, καθώς και ο σύζυγος ή
συνδεόµενος µε σύµφωνο συµβίωσης είτε του διωκοµένου είτε του δικαστικού λειτουργού κατά του οποίου
στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωµα, γ) εκείνοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή έχουν διατάξει ή ενεργήσει ανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση στην ίδια
πειθαρχική υπόθεση, δ) όσοι έχουν εξεταστεί ως µάρτυρες στην ίδια υπόθεση, ε) οι δικαστές που έχουν µετάσχει σε ποινική δίκη για την ίδια πράξη, στ) όσοι συνδέονται µε ιδιαίτερη φιλία ή βρίσκονται σε οξεία αντίθεση µε
τον διωκόµενο ή έχουν ιδιαίτερη σχέση µε την υπόθεση
που κρίνεται, ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί αµφιβολία
για την αµεροληψία τους. Ο δικαστικός λειτουργός που
κωλύεται κατά τα παραπάνω έχει τις υποχρεώσεις του
άρθρου 23 του ΚΠΔ, που εφαρµόζεται αναλόγως.
7. Όσοι έχουν µετάσχει στο πρωτοβάθµιο συµβούλιο
δεν µπορούν να µετάσχουν στο δευτεροβάθµιο.

8. Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων µελών, ώστε να
µην είναι δυνατή η σύνθεση του συµβουλίου από τα λοιπά.
9. Δεν µπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων, όσοι άσκησαν καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις κατά τα αµέσως δύο (2)
προηγούµενα έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄
ΔΙΩΞΗ
Άρθρο 116
Διαδικασία πειθαρχικής δίωξης
1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωµάτων γίνεται
αυτεπαγγέλτως µε βάση τα στοιχεία που περιέρχονται
σε αυτόν που είναι αρµόδιος να την ασκήσει. Ανώνυµες
αναφορές δεν λαµβάνονται υπόψη και τίθενται αµέσως
στο αρχείο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε κοινοποίηση της πράξης αρχειοθέτησης.
2. Η προδικασία ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων και συµβουλίων είναι µυστική. Η κύρια διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων είναι δηµόσια και η
απόφασή τους απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση. Η
κύρια διαδικασία στα πειθαρχικά συµβούλια είναι µυστική.
3. Η πειθαρχική διαδικασία διεξάγεται ατελώς. Έξοδα
δεν επιδικάζονται ούτε υπέρ ούτε σε βάρος του διωκοµένου. Αναφορές ιδιωτών, µε τις οποίες ζητείται να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος δικαστικού λειτουργού, είναι απαράδεκτες, αν δεν συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο επιστρέφεται, αν γίνουν ολικά ή µερικά δεκτές µε την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Το ύψος
του ποσού του ανωτέρω παραβόλου αναπροσαρµόζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
4. Κατά τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συµβουλίων επιτρέπεται συµπαράσταση µε δικηγόρο.
5. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, που φέρονται ότι έχουν διαπραχθεί από τον ίδιο δικαστικό λειτουργό µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο πειθαρχικής δίωξης µε την άσκηση µιας µόνον πειθαρχικής αγωγής. Αν, όµως, ο πειθαρχικός δικαστής κρίνει ότι η συνεκδίκαση προξενεί βλάβη, διατάσσει τον χωρισµό. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα, για τα οποία ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές αγωγές, µπορούν να συνεκδικασθούν από τον πειθαρχικό δικαστή εφόσον αυτό δεν
προκαλεί βλάβη.
6. Όταν διώκονται περισσότεροι ως συµµέτοχοι για το
ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα, η πειθαρχική δίκη γίνεται ενιαία για όλους, εφόσον ανήκουν στην ίδια κατηγορία δικαστηρίων και αρµόδιο είναι το ανώτερο κατά βαθµό
συµβούλιο, αλλιώς η δίκη χωρίζεται για αυτούς που υπάγονται σε συµβούλιο ή δικαστήριο άλλης κατηγορίας.
7. Για την επίδοση κλήσεων κατά την πειθαρχική διαδικασία και την κοινοποίηση εγγράφων που προβλέπονται
από τον παρόντα συντάσσεται έκθεση. Τα έγγραφα που
επιδίδονται στον διωκόµενο διαβιβάζονται µε εµπιστευτική αλληλογραφία στον προϊστάµενο της υπηρεσίας
του, ο οποίος τα επιδίδει αυτοπροσώπως, εκτός αν ο
διωκόµενος αδυνατεί ή αρνείται να τα παραλάβει, οπότε
εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 143 έως 153 και 155
έως 163 του ΚΠΔ.

64
Άρθρο 117
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
1. Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι:
α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς,
β) ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες, κατά τις παρ.
4 και 5 του άρθρου 97, στο Συµβούλιο Επιθεώρησης αντιπροέδρους τακτικούς και αναπληρωµατικούς, για τους
παρέδρους, τους εισηγητές και τους δόκιµους εισηγητές
του Συµβουλίου της Επικρατείας,
γ) ο αντιπρόεδρος που προεδρεύει στο Συµβούλιο Επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για
τους δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων,
δ) ο πρόεδρος του Συµβουλίου Επιθεώρησης, για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών - ποινικών δικαστηρίων, εκτός από τα µέλη του Αρείου Πάγου,
ε) ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες, κατά την
παρ. 6 του άρθρου 96, στο Συµβούλιο Επιθεώρησης, αντιπροέδρους τακτικούς και αναπληρωµατικούς, για
τους παρέδρους, τους εισηγητές και τους δόκιµους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
τους παρέδρους, εισηγητές και δόκιµους εισηγητές της
Γενικής Επιτροπείας,
στ) ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης
του εφετείου ή ο πρόεδρος του εφετείου πολιτικού ή διοικητικού για τους προέδρους πρωτοδικών, πρωτοδίκες,
παρέδρους, ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες,
ζ) ο εισαγγελέας εφετών ή ο προϊστάµενος της εισαγγελίας εφετών για τους εισαγγελείς, αντεισαγγελείς
πρωτοδικών και παρέδρους της εισαγγελίας.
2. Ο αρµόδιος να ασκήσει τη δίωξη, όταν λάβει µε οποιοδήποτε τρόπο γνώση ότι τελέστηκε από δικαστικό
λειτουργό πράξη που µπορεί να χαρακτηριστεί ως πειθαρχικό παράπτωµα, υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική αγωγή, εκτός αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 4.
Στην περίπτωση της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην
εκτέλεση καθηκόντων, η πειθαρχική αγωγή ασκείται µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που περιήλθε σε γνώση
του αρµοδίου για την άσκηση της δίωξης η καθυστέρηση
αυτή.
3. Αν τα στοιχεία που περιέρχονται στον αρµόδιο για
την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης και όσα συλλέγει ο ίδιος δεν πιθανολογούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος ή αν τα πραγµατικά περιστατικά που βεβαιώνονται δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση λόγω εξάλειψης του αξιοποίνου ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, η υπόθεση τίθεται
στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη του κοινοποιείται
στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
4. Αν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώµατα που οφείλονται σε ελαφρά αµέλεια και δικαιολογούν µόνο
ποινή επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµόδιου οργάνου, το οποίο λαµβάνει υπόψη
το συµφέρον της δικαιοσύνης και την όλη διαγωγή του
δικαστικού λειτουργού εντός και εκτός της υπηρεσίας.
5. Επιθεωρητές και διευθύνοντες δικαστήρια ή εισαγγελίες, µόλις λάβουν γνώση ότι δικαστικός λειτουργός
που υπηρετεί στο δικαστήριο ή στην εισαγγελία της οποίας προΐστανται, διέπραξε πειθαρχικό παράπτωµα για

το οποίο δεν έχουν αρµοδιότητα δίωξης, οφείλουν να το
ανακοινώσουν στο αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχικής
δίωξης όργανο και να διαβιβάσουν τα σχετικά στοιχεία.
6. Εκθέσεις επιθεωρητών που περιέχουν πρόταση για
πειθαρχική δίωξη δικαστικού λειτουργού διαβιβάζονται
στο αρµόδιο όργανο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης
µε τα σχετικά στοιχεία.
7. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών υποχρεούται να
γνωστοποιεί αµέσως στο αρµόδιο για την άσκηση της
πειθαρχικής δίωξης όργανο κάθε ποινική δίωξη που ασκεί κατά δικαστικού λειτουργού.
8. Αν κατά τη διάρκεια ποινικής ή πειθαρχικής ανάκρισης προκύπτουν πραγµατικά περιστατικά, που συνιστούν άλλο πειθαρχικό παράπτωµα, ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση και τη στέλνει αµέσως στον αρµόδιο πειθαρχικώς προϊστάµενο για να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη.
9. Ο αρµόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης
ενεργεί αµέσως προκαταρκτική εξέταση. Η προκαταρκτική εξέταση είναι άτυπη και ενεργείται είτε από τον αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής αγωγής είτε, µε εντολή του, από άλλο δικαστικό λειτουργό ανώτερο κατά
βαθµό από εκείνον που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα.
10. Εκείνος που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση:
α) οφείλει να ζητήσει προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις από αυτόν που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα µε γραπτή κλήση, στην οποία περιέχεται ακριβής περιγραφή των πραγµατικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν το ερευνώµενο πειθαρχικό παράπτωµα και τις διατάξεις, που το προβλέπουν,
β) δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες ή τη διαβίβαση
συναφών στοιχείων από κάθε άλλη αρχή,
γ) µεριµνά για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών
στοιχείων και,
δ) εξετάζει µάρτυρες, αν το κρίνει αναγκαίο.
Ο καλούµενος να δώσει εξηγήσεις έχει δικαίωµα να
λάβει προηγουµένως γνώση όλων των στοιχείων που
τον αφορούν. Για την προκαταρκτική εξέταση συντάσσεται έκθεση, της οποίας το πόρισµα πρέπει να είναι αιτιολογηµένο.
11. Ο αρµόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, αν από την προκαταρκτική εξέταση καταλήξει στην
κρίση ότι δεν συντρέχει λόγος να ασκηθεί πειθαρχική
δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη
πράξη που κοινοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η
σχετική πράξη δεν αναγράφεται στο µητρώο δικαστικών
λειτουργών, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να αποτελεί στοιχείο κρίσης του.
12. Αν για την ίδια περίπτωση έχουν επιληφθεί περισσότεροι από τους κατά την παρ. 1 συναρµόδιους δικαστικούς λειτουργούς, η διαδικασία για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης συνεχίζεται µόνο από αυτόν, που σύµφωνα µε το άρθρο 66 είναι κατά βαθµόν ανώτερος και ο
οποίος καθίσταται αποκλειστικά αρµόδιος. Στην περίπτωση αυτή ο ιεραρχικά κατώτερος σε βαθµό υποβάλλει
όλα τα σχετικά έγγραφα στον ανώτερο. Σε περίπτωση οµοιοβάθµων, αρµόδιος καθίσταται ο το πρώτον επιληφθείς. Αν η υπόθεση τεθεί στο αρχείο, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 11 , δεν µπορεί να επανέλθει σε αυτήν άλλος αρµόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης εκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
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Άρθρο 118
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής διαδικασίας

την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 120.

1. Η πειθαρχική διαδικασία αρχίζει µε την έγερση πειθαρχικής αγωγής και τελειώνει µε την έκδοση, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, οριστικής και τελεσίδικης απόφασης.
2. Η πειθαρχική αγωγή περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο
και τα υπηρεσιακά στοιχεία του διωκοµένου και β) τον
καθορισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία
στοιχειοθετούν το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα,
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε και τις διατάξεις που το προβλέπουν.
3. Η πειθαρχική αγωγή απευθύνεται στο αρµόδιο συµβούλιο και συνοδεύεται από τον πειθαρχικό φάκελο. Η
αρµοδιότητα του συµβουλίου κρίνεται από την ιδιότητα
και τον βαθµό του διωκοµένου κατά τον χρόνο άσκησης
της πειθαρχικής αγωγής, µε την επιφύλαξη της παρ. 6
του άρθρου 108. Αντίγραφο της πειθαρχικής αγωγής, όταν δεν ασκείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πειθαρχική αγωγή κοινοποιείται επίσης στον διευθύνοντα το δικαστήριο ή την εισαγγελία, όπου υπηρετεί ο διωκόµενος δικαστικός λειτουργός.

Άρθρο 120
Ανάκριση σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 119
Προδικασία πειθαρχικής δίωξης
1. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου ορίζει ένα
(1) από τα µέλη του ως εισηγητή. Η σχετική πράξη µε αντίγραφο της πειθαρχικής αγωγής επιδίδεται στον διωκόµενο. Ο εισηγητής αντικαθίσταται, αν κωλύεται ή αν ο
διωκόµενος, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έκδοση
της πράξης, ζητήσει την εξαίρεσή του και το πειθαρχικό
συµβούλιο, χωρίς τη συµµετοχή του εισηγητή, δεχθεί το
αίτηµα. Αίτηµα εξαίρεσης και άλλου εισηγητή δεν επιτρέπεται.
2. Ο εισηγητής καλεί τον διωκόµενο σε απολογία.
Στην κλήση τάσσεται εύλογη προθεσµία, όχι βραχύτερη
από πέντε (5) ηµέρες, η οποία µε αίτηση του διωκοµένου
µπορεί να παραταθεί έως το τριπλάσιο. Κατά το χρονικό
διάστηµα από την επίδοση της κλήσης έως τη συζήτηση
της υπόθεσης, ο διωκόµενος λογίζεται ότι είναι σε άδεια
επί ένα δεκαήµερο, αν το δηλώσει εγγράφως στον διευθύνοντα το δικαστήριο ή την εισαγγελία.
3. Ο διωκόµενος λαµβάνει γνώση του πειθαρχικού φακέλου και δύναται να ζητήσει αντίγραφα των εγγράφων,
οπότε συντάσσεται ειδική έκθεση. Η απολογία του είναι
έγγραφη και εγχειρίζεται στον εισηγητή, ο οποίος χορηγεί έγγραφη απόδειξη παραλαβής, ή κατατίθεται στον
διευθύνοντα το δικαστήριο ή την εισαγγελία, ο οποίος τη
διαβιβάζει αµέσως στο αρµόδιο συµβούλιο ή υποβάλλεται στον εισηγητή µε συστηµένη επιστολή. Στην απολογία επισυνάπτονται όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του ο
διωκόµενος, ο οποίος µπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή εύλογη προθεσµία για να υποβάλει συµπληρωµατικά
στοιχεία. Στην απολογία ο διωκόµενος έχει δικαίωµα να
προτείνει την εξέταση ως πέντε (5) το πολύ µαρτύρων
και να επισηµάνει ότι υπάρχουν συγκεκριµένα κρίσιµα
έγγραφα ή άλλα στοιχεία σε οποιαδήποτε αρχή, µε τα οποία πρέπει να συµπληρωθεί ο πειθαρχικός φάκελος, µε

1. Αν µετά την απολογία του διωκοµένου τα στοιχεία
του φακέλου κριθούν από τον εισηγητή και τον πρόεδρο
επαρκή για να εισαχθεί η υπόθεση στο πειθαρχικό συµβούλιο, ενεργούνται όσα ορίζονται στο άρθρο 121. Αν
κριθούν ανεπαρκή από τον εισηγητή ή τον πρόεδρο, ο
τελευταίος ορίζει ως ανακριτή άλλο µέλος του πειθαρχικού συµβουλίου, τακτικό ή αναπληρωµατικό, για να ενεργήσει ανάκριση. Η σχετική πράξη επιδίδεται στον
διωκόµενο, που µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του ανακριτή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου
119.
2. Η ανάκριση αποβλέπει στη συλλογή κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου και στη διερεύνηση όλων
των πραγµατικών περιστατικών για τον σχηµατισµό της
κρίσης του πειθαρχικού συµβουλίου.
Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η εξέταση µαρτύρων, β) η
εξέταση του διωκοµένου, γ) η αυτοψία, δ) η πραγµατογνωµοσύνη, και ε) η αναζήτηση εγγράφων.
Για τις τέσσερις (4) πρώτες συντάσσεται έκθεση. Δεν
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανακριτικής πράξης υπηρεσιακό απόρρητο, εφόσον δεν συναινεί στην ανακοίνωσή του η αρµόδια αρχή, καθώς και κάθε επαγγελµατικό κατά τον νόµον απόρρητο.
3. Ο ανακριτής ενεργεί αυτοπροσώπως τις ανακριτικές
πράξεις στην έδρα του. Αν πρόκειται να ενεργηθεί ανακριτική πράξη έξω από την έδρα του, ο ανακριτής µπορεί, εφόσον δεν κρίνει αναγκαία τη µετακίνησή του, να
παραγγείλει την ενέργειά της από δικαστικό λειτουργό
ανώτερο κατά βαθµό ή αρχαιότερο από τον διωκόµενο, ο
οποίος υπηρετεί στην περιφέρεια όπου πρόκειται να ενεργηθεί η ανακριτική πράξη.
4. Οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως στον τόπο της
κατοικίας ή της διαµονής τους, εκτός αν δηλώσουν ότι επιθυµούν να εξεταστούν στην έδρα του ανακριτή. Πριν
από την εξέτασή τους οι µάρτυρες ορκίζονται κατά τον
τύπο που προβλέπει το άρθρο 219 του ΚΠΔ. Η µη εµφάνιση ή άρνηση κατάθεσης µάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία
τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του µάρτυρα
µε τον διωκόµενο σε ευθεία γραµµή ή σε πλάγια γραµµή
µέχρι και τον τρίτο (3ο) βαθµό. Η εξέταση µαρτύρων πέρα από αυτούς που προτείνει ο διωκόµενος απόκειται
στην κρίση του ανακριτή.
5. Κατά την ανάκριση εξετάζεται ανωµοτί ο διωκόµενος, ο οποίος δικαιούται πριν από την απολογία του να
λάβει γνώση των εγγράφων του φακέλου. Η µη προσέλευση ή η άρνηση του διωκοµένου να εξετασθεί δεν εµποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.
6. Η αυτοψία ενεργείται είτε από τον ανακριτή είτε, αν
αυτός το προτείνει, από ολόκληρο το πειθαρχικό συµβούλιο, για να διαπιστωθούν οι πραγµατικές συνθήκες
τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώµατος ή άλλων συναφών µε αυτό στοιχείων. Η εξέταση δηµόσιων εγγράφων
ή ιδιωτικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί σε δηµόσια
αρχή ενεργείται στο γραφείο που αυτά φυλάσσονται. Ως
πραγµατογνώµονες ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί ή
δηµόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή επιστήµονες ή τεχνικοί από τον πίνακα του άρθρου 185 του ΚΠΔ.
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Όταν γίνει η πραγµατογνωµοσύνη, οι αµοιβές των πραγµατογνωµόνων εκκαθαρίζονται από τον πρόεδρο του
πειθαρχικού συµβουλίου και καταβάλλονται από το Δηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν το δηµόσιο λογιστικό. Κατά τα λοιπά στην αυτοψία και στην
πραγµατογνωµοσύνη εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ.
7. Ο ανακριτής δικαιούται να ζητήσει από κάθε δηµόσια αρχή την παροχή στοιχείων ή την αποστολή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για θέµατα που ανάγονται στην
αρµοδιότητά της ή αντιγράφων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της.
8. Έγγραφα τα οποία κατέχει ιδιώτης µπορούν να ζητηθούν από τον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικά µετά το τέλος της πειθαρχικής δίκης. Ο ανακριτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από αίτηση του ιδιώτη, να
χορηγήσει ατελώς, εκτός από απόδειξη παραλαβής, και
επίσηµο αντίγραφο ή απόσπασµα των εγγράφων που παρέλαβε. Αν πρόκειται για έγγραφα αναγκαία στον ιδιώτη
για την εξυπηρέτηση συµφέροντός του, εξετάζονται
στον τόπο όπου βρίσκονται. Η άρνηση της παράδοσης ή
ανακοίνωσης τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 169 του
Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 121
Προδικασία συζήτησης πειθαρχικού συµβουλίου Κλήση του διωκοµένου
1. Μετά από το τέλος της ανάκρισης και τη σύνταξη
του σχετικού πορίσµατος, ο πρόεδρος του συµβουλίου,
αφού λάβει τη δικογραφία, ορίζει µε πράξη του ηµεροµηνία για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου. Η πράξη αυτή κοινοποιείται σε όλα τα
µέλη του συµβουλίου. Η ηµεροµηνία της συζήτησης δεν
επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης.
Η πράξη κοινοποιείται και στον διωκόµενο µε κλήση να
προσέλθει και να λάβει γνώση, αν επιθυµεί, του φακέλου
και να παραστεί κατά τη συζήτηση. Η κλήση επιδίδεται
δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της
συζήτησης. Η µη προσέλευση του διωκοµένου δεν εµποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας.
2. Ο πρόεδρος του συµβουλίου µπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του διωκοµένου, να καλέσει ενώπιον του συµβουλίου µάρτυρες.
Άρθρο 122
Κύρια διαδικασία στα πειθαρχικά συµβούλια
1. Αν ο διωκόµενος δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση
και δεν έχει κλητευθεί νοµίµως ή εµπροθέσµως ή δεν
προσήλθε από ανυπέρβλητο κώλυµα, ορίζεται νέα ηµεροµηνία για συζήτηση. Το συµβούλιο µπορεί, και αν δεν
συντρέχουν οι παραπάνω όροι, να αναβάλει για µια µόνο
φορά τη συζήτηση λόγω της µη προσέλευσης του διωκοµένου ή µάρτυρα, του οποίου η εµφάνιση κρίνεται αναγκαία, ή για άλλον σπουδαίο λόγο. Σχετικά µε την προσαγωγή µαρτύρων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΚΠΔ.
Αν δεν συντρέχει περίπτωση αναβολής, το συµβούλιο
προχωρεί στη συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία του διωκοµένου.
2. Ο διωκόµενος µπορεί να ζητήσει εγγράφως πριν από την έναρξη της συνεδρίασης την εξαίρεση δύο (2) το
πολύ µελών του πειθαρχικού συµβουλίου, αναφέροντας

τους λόγους εξαίρεσης. Για την αίτηση αποφασίζει το
συµβούλιο, χωρίς τη συµµετοχή του µέλους του οποίου
ζητήθηκε η εξαίρεση, µε αιτιολογηµένη απόφαση που
καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα µέλη, την εξαίρεση των
οποίων αποφάσισε το συµβούλιο, αντικαθίστανται από
τα αναπληρωµατικά.
3. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εισηγητής διαβιβάζει την πειθαρχική αγωγή και το πόρισµα της ανάκρισης, αν έχει ενεργηθεί. Στη συνέχεια καλούνται για εξέταση οι µάρτυρες και δίνεται ο λόγος στον διωκόµενο να
αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να απαντήσει στα ερωτήµατα των µελών του συµβουλίου. Ο διωκόµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει υπόµνηµα µέσα σε εύλογη προθεσµία, που ορίζει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος
του συµβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, απευθύνει ερωτήσεις και δίνει την άδεια στα µέλη του συµβουλίου και
στον διωκόµενο να υποβάλλουν ερωτήσεις. Για τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συµβουλίου συντάσσεται από
τον γραµµατέα πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον πρόεδρο. Το πρακτικό περιέχει συνοπτικά τις
καταθέσεις των µαρτύρων, την προφορική απολογία του
διωκοµένου, καθώς και έκθεση για κάθε αξιόλογο γεγονός, που συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο
πρόεδρος µπορεί να διατάξει την αυτολεξεί καταχώριση
ουσιωδών µερών των καταθέσεων ή δηλώσεων που γίνονται κατά τη συνεδρίαση, επιτρέποντας ενδεχοµένως
την υπαγόρευσή τους.
4. Το συµβούλιο εκτιµά ελευθέρως τα αποδεικτικά
στοιχεία. Αν τα κρίνει ανεπαρκή, µπορεί, µε απόφασή
του, να διατάξει κρείσσονες αποδείξεις. Αν αποφασιστεί
η διενέργεια αυτοψίας, διενεργείται από το συµβούλιο.
Η προδικαστική απόφαση επιδίδεται στον διωκόµενο και
όταν ενεργηθούν όσα διατάσσονται µε αυτήν επαναλαµβάνεται η κύρια διαδικασία.
Αν κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται σε κάποιο ζήτηµα
περισσότερες από δύο (2) γνώµες µε αποτέλεσµα να
µην σχηµατίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ
της δυσµενέστερης για τον διωκόµενο γνώµης ή υπέρ
της βαρύτερης ποινής προσχωρούν στην αµέσως ευνοϊκότερη.
Το σχέδιο της απόφασης συντάσσεται από τον εισηγητή και υπογράφεται από αυτόν και τον πρόεδρο. Το πρωτότυπο της απόφασης υπογράφεται από τον πρόεδρο
και το γραµµατέα και καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο. Η
απόφαση περιέχει τη σύνθεση του συµβουλίου, το ονοµατεπώνυµο και τον βαθµό του διωκοµένου, µνεία της
παράστασής του ή της νόµιµης κλήτευσής του, συνεπτυγµένη περίληψη της κατηγορίας και της απολογίας
µε τους ουσιώδεις ισχυρισµούς του διωκοµένου, αιτιολογικό τόσο ως προς τη διαπίστωση ή µη της ενοχής όσο
και ως προς την επιµέτρηση της ποινής και διατακτικό.
5. Η οριστική απόφαση επιδίδεται µε επιµέλεια του
γραµµατέα στο διωκόµενο, στον προϊστάµενο του δικαστηρίου ή της αρχής όπου υπηρετεί ο διωκόµενος και σε
όσους έχουν δικαίωµα έφεσης.
Άρθρο 123
Ένδικα µέσα κατά αποφάσεων
πειθαρχικών συµβουλίων
1. Οι οριστικές αποφάσεις των συµβουλίων που αναφέρονται στις παρ. 5, 7, 9 και 11 του άρθρου 113 υπόκεινται σε έφεση όταν έχουν εκδοθεί σε πρώτο βαθµό.
2. Δικαίωµα έφεσης κατά καταδικαστικής ή απαλλακτι-
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κής απόφασης του πειθαρχικού συµβουλίου έχει:
α) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και το αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο. Η έφεση στην
περίπτωση αυτή ασκείται µέσα σε έναν (1) µήνα από την
κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς, και πάντως όχι
πέρα από τρεις (3) µήνες από την έκδοση της απόφασης.
β) Αυτός που τιµωρήθηκε, καθώς και εκείνος που απαλλάχθηκε µε µειωτική αιτιολογία, µέσα σε προθεσµία
ενός (1) µήνα από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης.
3. Η έφεση ασκείται µε κατάθεση στον γραµµατέα του
συµβουλίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση
ή µε αποστολή του εγγράφου της έφεσης στον ίδιο
γραµµατέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης λαµβάνεται
η χρονολογία πρωτοκόλλησης του εγγράφου. Η έφεση
µπορεί να ασκηθεί από αυτόν που διώχθηκε και µε κατάθεσή της στον γραµµατέα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί, ή στον προϊστάµενο της προξενικής αρχής στην αλλοδαπή, οι οποίοι την αποστέλλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον γραµµατέα του συµβουλίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση.
Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση µεταβιβάζεται
στο δευτεροβάθµιο συµβούλιο, το οποίο δεν µπορεί να
χειροτερεύσει τη θέση του διωκοµένου, αν αυτός µόνο
έχει ασκήσει έφεση.
Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκηση
της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
4. Ως προς τη διαδικασία ενώπιον των δευτεροβάθµιων πειθαρχικών συµβουλίων, τα δικαιώµατα του διωκοµένου, την έκδοση και επίδοση της απόφασης σε αυτόν,
ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται παραπάνω για τα πρωτοβάθµια συµβούλια.
5. Τελεσίδικη απόφαση πειθαρχικού συµβουλίου υπόκειται µόνο σε επανάληψη της πειθαρχικής δίκης:
α) αν µετά από την καταδικαστική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε για την ίδια πράξη αµετάκλητη αθωωτική
ποινική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα,
β) αν µετά από την αθωωτική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για την ίδια
πράξη σε βαθµό πληµµελήµατος ή κακουργήµατος και,
γ) αν µετά από την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία ή ανατράπηκε µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση η
αποδεικτική δύναµη στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη.
Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητεί στις περ.
α) και γ) αυτός που διώχθηκε πειθαρχικά και στην περ. β)
ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή το κατά περίπτωση αρµόδιο
για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο. Η αίτηση απευθύνεται προς το συµβούλιο που είχε εκδώσει
την προσβαλλοµένη απόφαση.
Η αίτηση επανάληψης της πειθαρχικής δίκης ασκείται,
όπως η έφεση, µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµέρα που
έγινε αµετάκλητη η δικαστική απόφαση στην οποία στηρίζεται ή αφότου αποκαλύφθηκαν τα νέα αποδεικτικά
στοιχεία. Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού
που τιµωρήθηκε δεν επιδρά στην αρµοδιότητα του συµβουλίου που είχε εκδώσει την προσβαλλοµένη απόφαση. Κατά την επανάληψη της δίκης τηρείται η διαδικασία
που ορίζεται στα άρθρα 120 έως 122. Η απόφαση που
εκδίδεται, αν α) είναι αθωωτική ή επιβάλλει ελαφρότερη
ποινή διότι έγινε δεκτή η αίτηση αυτού που τιµωρήθηκε ή
β) είναι καταδικαστική διότι έγινε δεκτή η αίτηση του Υπουργού, εξαφανίζει την αρχική απόφαση.
6. Εκτός από τα ένδικα µέσα που αναφέρονται στο
παρόν, οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων δεν

υπόκεινται σε κανένα άλλο ένδικο µέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ούτε σε προσφυγή ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.
Άρθρο 124
Συνέπειες αποφάσεων πειθαρχικών συµβουλίων
1. Όταν η απόφαση γίνει τελεσίδικη, είναι εκτελεστή
και ο πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου διατάσσει
να επιδοθεί κυρωµένο αντίγραφό της σε αυτόν που διώχθηκε πειθαρχικά. Ακολούθως διαβιβάζει όλο τον φάκελο, µε το αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο φροντίζει για τις ενέργειες εκτέλεσης.
Οι πειθαρχικές αποφάσεις καταχωρίζονται στο µητρώο αυτού που διώχθηκε και αντίγραφό τους τίθεται
στον ατοµικό φάκελό του, όπου και αν τηρείται. Οι πειθαρχικοί φάκελοι φυλάσσονται στο αρχείο της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Απαλλακτική
πειθαρχική απόφαση δεν αναγράφεται στο µητρώο του
δικαστικού λειτουργού, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας, όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που περιλήφθηκε στον φάκελο της πειθαρχικής διαδικασίας και δεν
επιτρέπεται να αποτελούν στοιχείο κρίσης του.
2. Η εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει πρόστιµο
γίνεται από τον οικείο εκκαθαριστή των αποδοχών.
Το ποσό του προστίµου παρακρατείται από τις αποδοχές του πρώτου µήνα από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης στον εκκαθαριστή. Αν το ποσό αυτό είναι
ανώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) των µηνιαίων αποδοχών του τιµωρηµένου, η παρακράτηση γίνεται σε περισσότερες µηνιαίες δόσεις, που ορίζονται από την απόφαση. Καµιά δόση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τέταρτο των µηνιαίων αποδοχών. Αν ο τιµωρηµένος αποχωρήσει από την υπηρεσία, τα οφειλόµενα ποσά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. µετά την αποστολή χρηµατικού καταλόγου στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. κατά το άρθρο 2 του
Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6).Τα εισπραττόµενα ποσά προστίµου περιέρχονται στο δηµόσιο ταµείο. Αν ο τιµωρηµένος αποβιώσει, η οφειλή κατά
το ποσό που δεν έχει εισπραχθεί διαγράφεται.
3. Η εκτέλεση της ποινής προσωρινής παύσης αρχίζει
την επόµενη ηµέρα από την επίδοση της απόφασης στον
τιµωρηµένο ή τη επόµενη ηµέρα από εκείνη κατά την οποία η απόφαση που υπόκειται σε έφεση έγινε τελεσίδικη.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ποινής προσωρινής
παύσης ο τιµωρηµένος:
α) δεν µπορεί να ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα
ούτε άλλη αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί σε αυτόν µε
την ιδιότητά του ως δικαστικού λειτουργού και,
β) στερείται το µισό των αποδοχών του κάθε µήνα. Η
παρακράτηση γίνεται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών του και το ποσό που παρακρατείται περιέρχεται στο
δηµόσιο ταµείο.
4. Διαγράφονται από το µητρώο του δικαστικού λειτουργού και δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις
του οι ποινές της επίπληξης µετά από ένα έτος, του προστίµου µετά από διετία και της προσωρινής παύσης µετά
πενταετία, αν κατά τα χρονικά αυτά διαστήµατα δεν έχει
επιβληθεί σε αυτόν οποιαδήποτε νέα πειθαρχική ποινή.
Αν µέσα στον άνω χρόνο επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η διαγραφή επέρχεται µετά από την πάροδο του χρό-
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νου που προβλέπεται για αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται
από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη.
Άρθρο 125
Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων
1. Εφόσον το πειθαρχικό συµβούλιο κρίνει ότι ο δικαστικός λειτουργός είναι υπαίτιος του πειθαρχικού παραπτώµατος και πρέπει να τιµωρηθεί µε την ποινή της οριστικής παύσης, παραπέµπει, µε αιτιολογηµένη απόφαση,
την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο. Η απόφαση αυτή
δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο µέσο, κοινοποιείται
στον διωκόµενο και διαβιβάζεται αµέσως µε όλο τον φάκελο στον πρόεδρο του παραπάνω δικαστηρίου, ο οποίος ορίζει ένα (1) από τα µέλη του ως εισηγητή. Η πράξη
ορισµού του εισηγητή επιδίδεται στον διωκόµενο.
2. Κατά την προδικασία δεν απαιτείται επανάληψη αυτών που ορίζονται στα άρθρα 119 και 120. Κατά τα λοιπά
ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 121. Η
συνεδρίαση του δικαστηρίου διέπεται από τις οικείες
διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως όσα
ορίζονται στο άρθρο 122. Κατά τη συζήτηση ενώπιον του
δικαστηρίου παρίσταται, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
και ο οικείος εισαγγελέας ή επίτροπος. Ο διωκόµενος
µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως µόνος ή µετά ή δια
δικηγόρου.
3. Η πειθαρχική δίκη ενώπιον του δικαστηρίου µπορεί
να επαναληφθεί κατά τους όρους της παρ. 5 του άρθρου
123.
4. Η δικαστική απόφαση που επιβάλλει ποινή οριστικής
παύσης διαβιβάζεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την
έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος. Αν το δικαστήριο επιβάλει ελαφρότερη ποινή ή κηρύξει αθώο το
διωκόµενο, εφαρµόζεται το άρθρο 124.
5. Αν ο διωκόµενος κηρυχθεί αθώος ή τιµωρηθεί µε ελαφρότερη ποινή ύστερα από επανάληψη της δίκης, η
δικαστική απόφαση διαβιβάζεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης για να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα, εφόσον είναι
αναγκαίο.
6. Ο δικαστικός λειτουργός που αποκαθίσταται µε την
ακύρωση ή επιβολή ελαφρότερης πειθαρχικής ποινής
καταλαµβάνει την κενή θέση του βαθµού του, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά παραµένει ως υπεράριθµος και καταλαµβάνει τη θέση που κενώνεται. Ο απαλλασσόµενος
ως αθώος ανακτά τη σειρά αρχαιότητάς του.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 126
Άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας διοικητικής φύσεως
1. Δόκιµοι εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πάρεδροι πρωτοδικείου των πολιτικών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, πάρεδροι εισαγγελίας και δόκιµοι ειρηνοδίκες, οι οποίοι µετά τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής
τους υπηρεσίας κρίνονται από το οικείο ανώτατο δικαστικό συµβούλιο µη διοριστέοι σε θέση ισόβιου δικαστι-

κού λειτουργού, διορίζονται χωρίς διαγωνισµό σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση διοικητικού υπαλλήλου, εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από
τον Υπαλληλικό Κώδικα και κρίνονται επαρκείς προς
τούτο µε την περί απόλυσής τους απόφαση του ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Το οικείο ανώτατο δικαστικό
συµβούλιο διαλαµβάνει στην απόφασή του, αν ο κρινόµενος είναι επαρκής για την άσκηση διοικητικής φύσεως
δηµόσιας υπηρεσίας. Σε καταφατική περίπτωση ο κρινόµενος δικαιούται να ζητήσει εντός µηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του συµβουλίου, µε αίτησή του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον διορισµό
του στη γραµµατεία των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών
ή σε δηµόσια διοικητική θέση, πλην των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων. Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά
αποδεκτή εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, καθορίζονται οι δηµόσιες υπηρεσίες στις οποίες
µπορεί να διορισθεί ο αιτών, συνιστώµενης ανάλογης θέσης, εφόσον δεν υπάρχει κενή, ο βαθµός µε τον οποίο
διορίζεται, ανάλογα µε τα προσόντα του, ο τρόπος καθορισµού της σειράς που λαµβάνει και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Ο απολυόµενος δικαιούται να διορισθεί δικηγόρος
στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη ή στην περιφέρεια οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου επιθυµεί, εκτός από εκείνα στα οποία υπηρέτησε µέχρι την απόλυσή του, εφόσον είχε αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου προ του διορισµού του.
2. Πάρεδρος και εισηγητής του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφέτης, πρόεδρος πρωτοδικών και πρωτοδίκης των πολιτικών και των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αντεισαγγελέας εφετών, εισαγγελέας και αντεισαγγελέας πρωτοδικών και
ειρηνοδίκης που παραλείπεται να προαχθεί για τρίτη
τουλάχιστον φορά λόγω ανεπάρκειας, εάν µεταξύ της
πρώτης και της τελευταίας παράλειψης µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους, παραπέµπεται υποχρεωτικά µε το ερώτηµα της οριστικής παύσης λόγω
ανεπάρκειας στο δικαστήριο που είναι αρµόδιο για την επιβολή της ποινής της οριστικής παύσης, τηρούµενης
της διαδικασίας του άρθρου 72. Αν το δικαστήριο αποφασίσει την οριστική παύση, διαλαµβάνει συγχρόνως στην
απόφασή του, αν ο κρινόµενος επαρκεί για την άσκηση
δηµόσιας, διοικητικής φύσεως υπηρεσίας. Σε καταφατική περίπτωση ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στην
παρ. 1.
3. Όπου σε κείµενες διατάξεις αναφέρονται οι βαθµοί
«έµµισθος πάρεδρος παρά πρωτοδίκαις», «έµµισθος πάρεδρος παρ’ εισαγγελία», και «έµµισθος πάρεδρος τακτικών διοικητικών δικαστηρίων» νοούνται αντίστοιχα οι
βαθµοί «πάρεδρος πρωτοδικείου», «πάρεδρος εισαγγελίας» και «πάρεδρος πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άρθρο 127
Όργανα και λειτουργία της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
1. Η συµµετοχή δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών στην υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων µε αντικείµενο την ανάπτυξη, την προώθηση και τη βελτίωση

69
της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης συνιστά δικαστικό έργο,
το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Η επιλογή του δικαστικού ή εισαγγελικού
λειτουργού που µετέχει σε οµάδες εργασίας για την υλοποίηση των ως άνω προγραµµάτων και δράσεων, γίνεται µε πράξη του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο ή
την εισαγγελία, στην οργάνωση του οποίου ή της οποίας
αποσκοπούν οι προς υλοποίηση δράσεις και στο οποίο υπηρετεί ο επιλεγόµενος λειτουργός.
2. Η διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων και η διενέργεια των εργασιών των δικαστηρίων, πραγµατοποιείται, εφόσον τούτο είναι εφικτό και τηρουµένων των οικείων δικονοµικών και διαδικαστικών διατάξεων, µέσω
Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων («Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.»). Τα συστήµατα αυτά, τα οποία είναι διακριτά ανά κλάδο δικαιοδοσίας,
ανήκουν στα οικεία ανώτατα δικαστήρια και τελούν υπό
τη διαχείριση δικαστικών αρχών, δύνανται να διαλειτουργούν, ιδίως, α) µεταξύ τους, β) µε πληροφοριακά
συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης, γ) µε το πληροφοριακό σύστηµα της Ολοµέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, δ) µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα του ν.
4738/2020 (Α΄ 207). Για την ανάπτυξη των ως άνω διαλειτουργικοτήτων συνάπτονται µεταξύ των νόµιµων εκπροσώπων των κυρίων των πληροφοριακών συστηµάτων
µνηµόνια συνεργασίας.
Τα Ο.Σ.Δ.Δ.Υ., όταν παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες
προς τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες,
είναι προσβάσιµα και µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) σύµφωνα µε το
άρθρο 22 του ν. 4727/2020.
3. Με τους κανονισµούς λειτουργίας των ανωτάτων δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας προσδιορίζονται, εκτός
των άλλων, α) η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) από τα δικαστήρια για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και ιδίως για την έκδοση πρωτοτύπων ηλεκτρονικών εγγράφων και αντιγράφων αυτών µε τη θέση ηλεκτρονικής υπογραφής και σφραγίδας
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25 και για την εν γένει διακίνηση και διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων, β) η χρήση και επαναχρησιµοποίηση ανοιχτών δεδοµένων στις
δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες διατίθενται στο κοινό
σε ηλεκτρονική µορφή, γ) τα δικαιώµατα πρόσβασης των
διαφόρων κατηγοριών χρηστών στα Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. της παρ.
1 και ο τρόπος άσκησης αυτών, κατόπιν εισήγησης του
υπευθύνου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και του οικείου τµήµατος πληροφορικής εφόσον
υπάρχουν. Ως προς τα ως άνω ζητήµατα ρύθµισης της
χρήσης Τ.Π.Ε. οι κανονισµοί των ανωτάτων δικαστηρίων
λογίζονται ως πρότυποι κανονισµοί για όλα τα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια δικαστήρια της οικείας δικαιοδοσίας. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που διέπουν την πρόσβαση στις δικαστικές αποφάσεις και τη
δηµοσιότητά τους, τα δικαστήρια διαθέτουν στο κοινό
σε ηλεκτρονική µορφή διαµέσου της ιστοσελίδας τους
τις δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες δηµοσιεύουν και οι
οποίες έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ανωνυµοποίησης. Μέχρι την τροποποίηση των κανονισµών των
ανωτάτων δικαστηρίων κατά τα ανωτέρω στην περίπτωση που η άσκηση της αρµοδιότητας των δικαστηρίων

πραγµατοποιείται εν όλω ή εν µέρει µε τη χρήση Τ.Π.Ε.,
εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 2, 3, 12 έως 20 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
4. Για την εποπτεία και τον συντονισµό όλων των ψηφιακών έργων της δικαιοσύνης µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συστήνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ανώτατο Συµβούλιο Διοίκησης Έργων Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης, το οποίο αποτελείται από: α) τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως πρόεδρο,
β) τον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης της παρ. 5, γ) τον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης της παρ. 6, δ) τον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της παρ. 7, ε) έναν (1) δικηγόρο που ορίζεται από την Ολοµέλεια των δικηγορικών
συλλόγων, στ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και ζ) τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Στρατηγικής, Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Έργων της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου, που ορίζονται το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου αρχίζει την 16η
Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους ορισµού και λήγει την 15η Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους.
5. Την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και περαιτέρω
ανάπτυξη των συστηµάτων της παρ. 3 ασκούν, κατά δικαιοδοσία, κατ’ αρχήν, οι αρµόδιες για τη χρήση επικοινωνιών Τ.Π.Ε. επιµέρους οργανικές µονάδες των γραµµατειών των δικαστηρίων, υπό την εποπτεία επιτροπών
από δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, κατά τα
οριζόµενα στις παρ. 5, 6 και 7, µε την επικουρία των αντίστοιχων οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τα Τµήµατα Πληροφορικής των ανωτέρω γραµµατειών
στελεχώνονται από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο
υποστηρίζει τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων της Δικαιοσύνης αδιαλείπτως. Τα όργανα των δικαστηρίων που είναι αρµόδια για την κατάρτιση συµβάσεων δύνανται να συνάπτουν µνηµόνια συνεργασίας και
να αναθέτουν συµβάσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης
ιδίως για την εφαρµογή και υλοποίηση ευρωπαϊκών και
εθνικών αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και συµβουλευτικών υπηρεσιών.
6. Η εποπτεία και διαχείριση του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Διοικητικής Δικαιοσύνης πραγµατοποιείται από την Επιτροπή
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τον κανονισµό
του. Με απόφαση του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, η Επιτροπή µπορεί να επικουρείται στο έργο
της από υπαλλήλους του Συµβουλίου της Επικρατείας
και µε τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και από δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της γενικής επιτροπείας. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι δικαστικοί λει-
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τουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι, µέλη ή επίκουροι
της Επιτροπής, µπορούν να απαλλάσσονται, εν όλω ή εν
µέρει, από τα κύριά τους καθήκοντα µε απόφαση του
Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Γενικού Επιτρόπου αντιστοίχως.
7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συστήνεται στον Άρειο Πάγο Επιτροπή Εποπτείας Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, η οποία συγκροτείται από έναν (1) εφέτη ή αντιεισαγγελέα Εφετών ως πρόεδρο, δύο (2) πρωτοδίκες ή αντιεισαγγελείς Πρωτοδικών
ως µέλη και δύο (2) υπαλλήλους των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων ή των εισαγγελιών, ως µέλη. Τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον έναν (1) δικαστικό λειτουργό και
τον έναν (1) υπάλληλο ορίζει, για διετή θητεία, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ενώ τον δεύτερο δικαστικό λειτουργό και τον δεύτερο υπάλληλο ορίζει ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου. Η θητεία των µελών της επιτροπής,
που ορίζονται το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου και
µπορούν να αντικατασταθούν για σπουδαίο λόγο, του
νέου µέλους οριζόµενου για πλήρη θητεία, αρχίζει τη
16η Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους ορισµού και
λήγει τη 15η Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη της επιτροπής απαλλάσσονται από
τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα. Η απασχόληση των δικαστικών υπαλλήλων στην Επιτροπή είναι αποκλειστική.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συστήνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο Επιτροπή Εποπτείας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, η οποία συγκροτείται από έναν (1) πάρεδρο, ως πρόεδρο, δύο (2)
εισηγητές και δύο (2) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως µέλη. Τον πρόεδρο της Επιτροπής και τον έναν
εισηγητή, καθώς και τους δύο (2) υπαλλήλους ορίζει, για
διετή θητεία, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ τον δεύτερο εισηγητή ορίζει ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας στο Δικαστήριο αυτό. Η θητεία των µελών
της Επιτροπής, που ορίζονται το τελευταίο δεκαήµερο
του Ιουνίου αρχίζει τη 16η Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους ορισµού και λήγει τη 15η Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους. Η απασχόληση των
δικαστικών υπαλλήλων στην Επιτροπή είναι αποκλειστική.
9. Με απόφαση της Ολοµέλειας του οικείου Ανώτατου
Δικαστηρίου ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την
οργάνωση, τη λειτουργία και τις ειδικότερες αρµοδιότητες των οργάνων που προβλέπονται στις παρ. 4 έως 7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 128
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπονται στον
παρόντα, εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα τεχνικά θέµατα και διαδικασίες και ορίζονται τα πρότυπα που απαιτούνται σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό έγγραφο
προσυπογράφεται από περισσότερους δικαστικούς λει-

τουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους διάφορων ιεραρχικών βαθµίδων, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 129
Μεταβατικές διατάξεις
1. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται συµβούλιο πρωτοδικών, συµβούλιο πληµµελειοδικών, συµβούλιο εφετών, δικαστήρια σε συµβούλιο ή ολοµέλεια δικαστηρίου σε συµβούλιο, νοούνται τα συµβούλια και οι ολοµέλειες που προβλέπονται από τον κώδικα αυτόν.
2. Έως ότου εκδοθούν τα διατάγµατα, οι υπουργικές
αποφάσεις και οι πράξεις που προβλέπονται, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που ρυθµίζουν τα αντίστοιχα θέµατα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα Κώδικα.
3. Πειθαρχικά παραπτώµατα, που τελέστηκαν πριν από
την έναρξη της ισχύος του παρόντος και δεν εκδικάστηκαν οριστικά, κρίνονται σύµφωνα µε το Δ΄ Μέρος. Οι
σχετικές υποθέσεις µεταβιβάζονται, αν συντρέχει περίπτωση, στα συµβούλια που είναι αρµόδια. Διαδικαστικές
πράξεις, που έχουν γίνει εγκύρως έως την έναρξη της ισχύος του παρόντος µε το προηγούµενο νοµικό καθεστώς, δεν επαναλαµβάνονται.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 εφαρµόζεται σε προαγωγές, οι οποίες συντελούνται µε προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύεται µετά από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
5. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η θητεία
των µελών του Συµβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών συµβούλων επικρατείας, αρεοπαγιτών και αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου των άρθρων 93 και 97 εκτείνεται από τη 16η Σεπτεµβρίου του 2023 έως τη 15η
Σεπτεµβρίου του 2025 και αφορά το επιθεωρούµενο
χρονικό διάστηµα από τη 16η Σεπτεµβρίου του 2021 έως
τη 15η Σεπτεµβρίου του 2023. Η θητεία των υπηρετούντων µελών του Συµβουλίου Επιθεώρησης παρατείνεται
έως την κλήρωση των νέων. Ειδικά για το χρονικό διάστηµα από τη 16η Σεπτεµβρίου του 2022 έως τη 15η Σεπτεµβρίου του 2023 την έκτακτη ή συµπληρωµατική επιθεώρηση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 103 διενεργούν οι επιθεωρητές η θητεία των οποίων λήγει τη 15η
Σεπτεµβρίου του 2022.
6. Οι θητείες των αποσπασµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαστικών λειτουργών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους.
7. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος
δικαστικές διακοπές, νοείται η περίοδος που λειτουργούν τα θερινά τµήµατα.
8. Οι κανονισµοί των δικαστηρίων για την εφαρµογή
του συστήµατος της ισοµερούς κατανοµής των υποθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 19, τροποποιούνται αναλόγως πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους 20232024.
9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε γενική ή
ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθµίσεις
του, καταργείται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 130
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο
ν. 1756/1988 (Α΄ 35), µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 129 του παρόντος.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 131
Συνέπειες προσωρινής παύσης - Τροποποίηση παρ. 4
άρθρου 53 Κώδικα Δικηγόρων
Στην παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων
[ν. 4194/2013, (Α΄ 208)] προστίθεται τέταρτο εδάφιο και
η παρ. 4 του άρθρου 53 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η Εταιρεία διοικείται από έναν ή περισσότερους
διαχειριστές. Διαχειριστής ή διαχειριστές πρέπει να είναι Εταίρος ή Εταίροι. Οι διαχειριστές ορίζονται από το
Καταστατικό, ή εκλέγονται, ή επιλέγονται, ανακαλούνται ή παύονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Καταστατικό. Οι ιδιότητες του διαχειριστή και του εταίρου δεν θίγονται από την
επιβολή σε αυτούς της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης µε απόφαση πειθαρχικού συµβουλίου ή δικαστική.»
Άρθρο 132
Περιπτώσεις καταγραφής των στοιχείων
της δικηγορικής Εταιρείας - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 55 Κώδικα Δικηγόρων
Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα περί Δικηγόρων
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 του
άρθρου 55 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι έγγραφες εντολές των εντολέων - πελατών λογίζεται ότι παρέχονται προς την Εταιρεία ακόµα και αν
αυτές απευθύνονται προς Εταίρο ή συνεργάτη της Εταιρείας. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος παρίσταται ως Εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής Εταιρείας, στα στοιχεία της περ. 3 του άρθρου 305 ΚΠολΔ, της περ. γ΄ του
άρθρου 140 ΚΠΔ και της περ. α΄ του άρθρου 190 ΚΔΔ,
περιλαµβάνονται µαζί µε τα στοιχεία του δικαστικού
πληρεξούσιου η επωνυµία και η διεύθυνση της δικηγορικής Εταιρείας. Οµοίως, σε οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή άλλη διαδικασία κατά την οποία ο δικηγόρος εµφανίζεται ως Εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής Εταιρείας στις σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή πρακτικά αναγράφονται και τα στοιχεία της δικηγορικής Εταιρείας.»

Άρθρο 133
Σωρευτική επιβολή ποινών επίπληξης και προστίµου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 142 Κώδικα Δικηγόρων
Στην παρ. 1 του άρθρου 142 του Κώδικα Δικηγόρων επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. δ΄ πριν τη λέξη
«προσωρινή» προστίθεται το οριστικό άρθρο «η», β) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 142 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: α) η σύσταση, β) η επίπληξη, γ) το πρόστιµο από πεντακόσια (500) µέχρι δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ, δ) η προσωρινή παύση από το δικηγορικό λειτούργηµα έως δώδεκα (12) µήνες και ε) η οριστική παύση από το δικηγορικό λειτούργηµα. Οι ποινές
της επίπληξης και του προστίµου µπορούν να επιβληθούν και σωρευτικά.»
Άρθρο 134
Οριστική παύση δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική
Εταιρεία - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 145 Κώδικα Δικηγόρων
Στην παρ. 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικηγόρων
διαγράφονται οι λέξεις «προσωρινής ή» και η παρ. 2 του
άρθρου 145 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση οριστικής παύσης δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική Εταιρεία, αφαιρείται το όνοµά του από την επωνυµία της Εταιρείας.»
Άρθρο 135
Συντονιστής πειθαρχικών τµηµάτων - Προσθήκη
παρ. 5 στο άρθρο 149 Κώδικα Δικηγόρων
Στο άρθρο 149 του Κώδικα Δικηγόρων προστίθεται νέα
παρ. 5 ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις όπου υφίστανται περισσότερα από τέσσερα (4) πειθαρχικά τµήµατα στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου που έχει
τα περισσότερα µέλη µεταξύ των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας του οικείου πολιτικού Εφετείου, ορίζει ένα (1) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ως Συντονιστή Πειθαρχικών Τµηµάτων. Ο Συντονιστής Πειθαρχικών Τµηµάτων αναλαµβάνει το έργο της εποπτείας της
γραµµατείας του Πειθαρχικού Συµβουλίου και του συντονισµού των πειθαρχικών τµηµάτων του Πειθαρχικού
Συµβουλίου.»
Άρθρο 136
Παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης,
χρονική προθεσµία περάτωσης αυτής και ανακοίνωση
της ποινικής δίωξης στον οικείο δικηγορικό
σύλλογο - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 7 άρθρου 152
Κώδικα Δικηγόρων
Στο άρθρο 152 του Κώδικα Δικηγόρων επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2 τροποποιούνται αα) το
πρώτο και δεύτερο εδάφιο ως προς το αρµόδιο όργανο
για την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης και την αρχειοθέτηση σχετικών αναφορών, αβ) το
πρώτο εδάφιο µε την προσθήκη δυνατότητας διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης αυτεπάγγελτα, χωρίς την
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υποβολή αναφοράς, β) στην παρ. 2 προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 3
τροποποιείται ως προς την προθεσµία περάτωσης της
προκαταρκτικής εξέτασης, δ) στην παρ. 7 δα) αντικαθίσταται η περ. α΄, δβ) στην περ. β΄ η λέξη «οφείλουν» αντικαθίσταται από τις λέξεις «έχουν υποχρέωση», οι λέξεις «του πρώτου και του δεύτερου» από τη λέξη «κάθε», προστίθεται η υποχρέωση διαβίβασης αντιγράφων
της ποινικής δικογραφίας και το άρθρο 152 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 152
Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση
1. Προκαταρκτική εξέταση είναι η άτυπη συλλογή και
καταγραφή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος και οι συνθήκες τέλεσής του.
2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή ο αρχαιότερος από τους προέδρους των πειθαρχικών τµηµάτων
στις περιφέρειες όπου λειτουργούν περισσότερα πειθαρχικά τµήµατα, ευθύς ως λάβει αναφορά µε την οποία
καταγγέλλονται πειθαρχικώς επιλήψιµες πράξεις δικηγόρου ή λάβει µε οποιονδήποτε τρόπο γνώση από ανακοίνωση δικαστικής ή εν γένει δηµόσιας αρχής ή ακόµα
και αυτεπάγγελτα, χωρίς την υποβολή αναφοράς, ευθύς
µόλις λάβει µε οποιονδήποτε τρόπο ίδια γνώση για τέλεση τέτοιων πράξεων, παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία αναθέτει σε µέλος του
πειθαρχικού συµβουλίου. Αναφορά για την οποία δεν έχει κατατεθεί το νόµιµο παράβολο, καθώς και αναφορά η
οποία δεν στηρίζεται στον νόµο ή είναι προδήλως αβάσιµη κατ’ ουσία ή ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίµησης, αρχειοθετείται µε απόφαση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αρχαιότερου από τους προέδρους
των πειθαρχικών τµηµάτων στις περιφέρειες όπου λειτουργούν περισσότερα πειθαρχικά τµήµατα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί προσφυγή. Το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για το παραδεκτό της αναφοράς, καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του πειθαρχικού συµβουλίου. Ανώνυµες αναφορές και καταγγελίες
δεν λαµβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται αµέσως.
3. Η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται εντός δύο
(2) µηνών από την ηµεροµηνία ανάθεσής της, αφού
προηγουµένως κληθεί να δώσει εξηγήσεις, γραπτές ή
προφορικές, ο κατονοµαζόµενος δικηγόρος. Το µέλος
του Πειθαρχικού Συµβούλιου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση, µπορεί να εξετάζει µάρτυρες και να αναζητά κάθε άλλο πρόσφορο νόµιµο αποδεικτικό µέσο.
4. [Έχει καταργηθεί]
5. [Έχει καταργηθεί]
6. Δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για
κακούργηµα ή πληµµέληµα.
7. α) Ο αρµόδιος εισαγγελέας, σε περίπτωση άσκησης
ποινικής δίωξης σε βάρος δικηγόρου για αυτεπάγγελτα
διωκόµενο έγκληµα, οφείλει να ανακοινώνει την ποινική
δίωξη στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Η ανακοίνωση
περιλαµβάνει τις ποινικές διατάξεις για τις οποίες ασκήθηκε η ποινική δίωξη και σε περίληψη τα πραγµατικά περιστατικά που συνθέτουν την πράξη και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφα της οικείας ποινικής δικογραφίας.
β) Οι γραµµατείς των δικαστηρίων ή των δικαστικών

συµβουλίων έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά βουλεύµατα κάθε βαθµού δικαιοδοσίας, καθώς και τις
πρωτόδικες, τελεσίδικες και αµετάκλητες καταδικαστικές ή απαλλακτικές αποφάσεις που αφορούν σε δικηγόρο, µαζί µε αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας που αφορούν τις σε βάρος του δικηγόρου κατηγορίες.»
Άρθρο 137
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης ενώπιον του πειθαρχικού
συµβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 153
Κώδικα Δικηγόρων
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 153 του
Κώδικα Δικηγόρων (Α΄ 208)], περί παραποµπής στο Πειθαρχικό Συµβούλιο υποθέσεων, αν το πειθαρχικό παράπτωµα επισύρει ποινή ανώτερη της αρµοδιότητάς του, απαλείφεται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του αρµόδιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου αποκλειστικά από τον Πρόεδρο
του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον από την αιτιολογηµένη έκθεση της προκαταρκτικής εξέτασης προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο δικηγόρο. Δεν διώκεται πειθαρχικά δικηγόρος εκ µόνης
της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ή Εταίρου δικηγορικής
Εταιρείας για πράξεις ή παραλείψεις αυτής, ως νοµικού
προσώπου. Στο έγγραφο της πειθαρχικής δίωξης πρέπει
να προσδιορίζονται επακριβώς ο τόπος, ο χρόνος και τα
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό
παράπτωµα και ο διωκόµενος δικηγόρος.»
Άρθρο 138
Διεύρυνση του δικαιώµατος άσκησης έφεσης
κατά επιβληθείσας πειθαρχικής ποινήςΤροποποίηση παρ. 1 άρθρου 157 Κώδικα Δικηγόρων
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 157 του Κώδικα Δικηγόρων απαλείφεται η φράση «πλην της σύστασης ή της επίπληξης» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο δικηγόρος στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε
ποινή, έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την επίδοση της απόφασης. Η έφεση
ασκείται µε κατάθεσή της στη γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβούλιου, που εξέδωσε την απόφαση που προσβάλλεται. Για την άσκηση της έφεσης συντάσσεται έκθεση. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της δεν έχουν ανασταλτική δύναµη, εκτός εάν
στην απόφαση ορίζεται διαφορετικά.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 139
Εκπροσώπηση διαδίκων από δικηγορική εταιρεία Τροποποίηση άρθρων 96, 143 και 305 ΚΠολΔ
1. Στο άρθρο 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
[Κ.Πολ.Δ., π.δ. 503/1985, (Α΄ 182)] επέρχονται οι εξής
αλλαγές: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται
µε την προσθήκη των στοιχείων πληρεξουσιότητας των
δικαστικών πληρεξουσίων που ενεργούν ως εταίροι ή
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συνεργάτες δικηγορικής εταιρείας, β) στην παρ. 2 προστίθεται η φράση «ή σε δικηγορική εταιρεία» και το άρθρο 96 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 96
1. Η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά ή στην έκθεση είτε µε ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δηµόσια, δηµοτική ή άλλη
αρµόδια αρχή ή από δικηγόρο. Η πληρεξουσιότητα µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την
παρέχει και πρέπει να αναγράφει τα ονόµατα των δικαστικών πληρεξουσίων και σε περίπτωση που δικαστικός
πληρεξούσιος ενεργεί ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας και την επωνυµία της δικηγορικής εταιρείας, κατά περίπτωση.
2. Η πληρεξουσιότητα µιας αρχής µπορεί να δοθεί σε
δικηγόρο ή σε δικηγορική εταιρεία και µε έγγραφό της
που περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρ. 1.
3. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου και
στις περιπτώσεις του άρθρου 98 η πληρεξουσιότητα δίνεται µόνο µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε προφορική
δήλωση, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά ή στην έκθεση. Ειδικά, για τις εργατικές διαφορές η πληρεξουσιότητα µπορεί να δίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου
από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη
δηµόσια ή δηµοτική αρχή.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 143 ΚΠολΔ προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως προς τους δικαστικούς πληρεξουσίους που ενεργούν ως Εταίροι ή συνεργάτες δικηγορικής
εταιρείας και η παρ. 1 του άρθρου 143 διαµορφώνεται
ως εξής:
«1. Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 96, είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος
για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, εκτός αν µε δικόγραφο γνωστοποιηθεί
στους λοιπούς διαδίκους η αντικατάστασή του. Σε περίπτωση που ο δικαστικός πληρεξούσιος ενεργεί ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, αντίκλητος θεωρείται και η δικηγορική εταιρεία.»
3. Η περ. 3 του άρθρου 305 ΚΠολΔ τροποποιείται µε
την προσθήκη ρύθµισης σε περίπτωση εκπροσώπησης από Εταίρο ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας και το άρθρο 305 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 305
Το πρωτότυπο της απόφασης πρέπει να αναφέρει: 1)
τη σύνθεση του δικαστηρίου και, αν πρόκειται για πολυµελή δικαστήρια, το όνοµα του εισηγητή δικαστή, 2) το
ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολογικού µητρώου των διαδίκων και των νόµιµων αντιπροσώπων και αν πρόκειται για
νοµικά πρόσωπα, την επωνυµία τους, τη διεύθυνση της
έδρας τους και τον αριθµό φορολογικού µητρώου τους
και αναφέρεται αν αυτοί έχουν παραστεί και αν υπέβαλαν προτάσεις, 3) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο,
την κατοικία και τη διεύθυνση των δικαστικών πληρεξουσίων τους και σε περίπτωση που δικαστικός πληρεξούσιος παρίσταται ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής ε-

ταιρείας, κατά το άρθρο 55 του Κώδικα περί Δικηγόρων
[ν. 4194/2013 (Α΄ 208)], αναγράφονται και η επωνυµία
και η διεύθυνση της δικηγορικής εταιρείας, 4) σύντοµη
περίληψη του αντικειµένου και της πορείας της δίκης, 5)
το αιτιολογικό και το διατακτικό της απόφασης και 6) ότι
η απόφαση δηµοσιεύθηκε.»
Άρθρο 140
Συνέπειες της παράστασης συνηγόρου εταίρου
ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στο περιεχόµενο
των πρακτικών της ποινικής δίκης Τροποποίηση άρθρου 140 ΚΠΔ
Η περ. γ΄ του άρθρου 140 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας [ν. 4620/2019, (Α΄ 96)] τροποποιείται µε την προσθήκη περίπτωσης παράστασης συνηγόρου εταίρου ή
συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας και το άρθρο 140 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 140
Τα πρακτικά της συνεδρίασης συντάσσονται από τον
γραµµατέα µε ευθύνη δική του, καθώς και µε ευθύνη του
δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Τα πρακτικά µνηµονεύουν: α) τον τόπο, τον χρόνο της συνεδρίασης και τις
διακοπές της, καθώς και την ώρα που ορίστηκε για κάθε
επανάληψη, β) τα ονοµατεπώνυµα των δικαστών, του εισαγγελέα και του γραµµατέα, γ) το ονοµατεπώνυµο και
ό,τι άλλο συντελεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας των
διαδίκων, των εκπροσώπων τους και των συνηγόρων και
σε περίπτωση που συνήγορος παρίσταται ως εταίρος ή
συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, κατά το άρθρο 55
του Κώδικα περί Δικηγόρων [ν. 4194/2013 (Α΄ 208)], αναγράφεται και η επωνυµία και η διεύθυνση της δικηγορικής εταιρείας, δ) τα ονοµατεπώνυµα των µαρτύρων, των
διερµηνέων, των πραγµατογνωµόνων και των τεχνικών
συµβούλων και ε) την όρκιση των µαρτύρων, των διερµηνέων και των πραγµατογνωµόνων.»
Άρθρο 141
Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη
δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου
στις δίκες ενώπιον των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων και στο περιεχόµενο των αποφάσεων
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 30 και άρθρου 190 ΚΔΔ
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 30 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας [ΚΔΔ, ν. 2717/1999, (Α΄ 97)] προστίθεται
δεύτερο εδάφιο για τον δικαστικό πληρεξούσιο που ενεργεί ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας
και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Ο δικαστικός πληρεξούσιος, αν η κατοικία του ή ο
χώρος της εργασίας του βρίσκεται στην έδρα του δικαστηρίου, είναι και αντίκλητος του διαδίκου. Σε περίπτωση που ο δικαστικός πληρεξούσιος ενεργεί ως εταίρος ή
συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, αντίκλητος θεωρείται και η δικηγορική εταιρεία.»
2. Η περ. α΄ του άρθρου 190 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας τροποποιείται µε την προσθήκη δυνατότητας
παράστασης δικαστικού πληρεξουσίου εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας και το άρθρο 190 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 190
Το πρωτότυπο της απόφασης απαρτίζεται από τα εξής
µέρη:
α) το εισαγωγικό, στο οποίο αναφέρεται ο αύξων αριθµός και το έτος δηµοσίευσής της, το δικαστήριο και το
τµήµα που την εξέδωσε, η σύνθεση του δικαστηρίου, ο
εισηγητής - δικαστής, ο χρόνος και ο τόπος της συζήτησης και ότι αυτή έγινε σε δηµόσια συνεδρίαση, το είδος
του ένδικου βοηθήµατος ή µέσου που έχει ασκηθεί, τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των διαδίκων, των νόµιµων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, τα ονοµατεπώνυµα των δικαστικών τους πληρεξουσίων και σε περίπτωση που δικαστικός πληρεξούσιος παρίσταται ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, κατά το άρθρο 55 του Κώδικα περί Δικηγόρων [ν. 4194/2013 (Α΄
208)], αναγράφονται και η επωνυµία και η διεύθυνση της
δικηγορικής εταιρείας, καθώς και η παράσταση ή όχι των
διαδίκων στο ακροατήριο,
β) το ιστορικό, στο οποίο περιγράφεται το αντικείµενο
της δίκης και µνηµονεύονται τα αιτήµατα των διαδίκων, η
πορεία της υπόθεσης, καθώς και η πληρωµή των τελών,
του παραβόλου και του δικαστικού ενσήµου όπου απαιτούνται,
γ) το σκεπτικό, στο οποίο εκτίθενται οι σκέψεις που οδήγησαν το δικαστήριο στη διατύπωση της κρίσης του,
δ) το διδακτικό, το οποίο περιλαµβάνει την απόφαση
του δικαστηρίου για την εν όλω ή εν µέρει παραδοχή ή
απόρριψη του ένδικου βοηθήµατος ή µέσου και των επί
µέρους αιτηµάτων των διαδίκων, καθώς και για την τύχη
του παραβόλου και την επιδίκαση της δικαστικής δαπάνης, όπου προβλέπονται, και
ε) το τελικό, στο οποίο µνηµονεύονται ο τόπος και ο
χρόνος όπου έγινε η διάσκεψη και δηµοσιεύτηκε η Απόφαση και τίθενται οι κατά το επόµενο άρθρο υπογραφές
των δικαστών και του γραµµατέα.»
Άρθρο 142
Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη
δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου
στις δίκες ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
και στο περιεχόµενο των αποφάσεών του Τροποποίηση άρθρων 18 και 40 π.δ. 18/1989
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο για τον δικηγόρο που ενεργεί ως Εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής Εταιρείας και
η παρ. 1 του άρθρου 18 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Αντίκλητος εκείνου που ασκεί το ένδικο µέσο είναι
αυτοδικαίως ο δικηγόρος που το υπογράφει, εφόσον είναι διορισµένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Σε περίπτωση
που ο δικηγόρος ενεργεί ως Εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής Εταιρείας, αντίκλητος θεωρείται και η δικηγορική Εταιρεία.»
2. Στο άρθρο 40 του π.δ. 18/1989 προστίθεται η φράση
«το περιεχόµενο του πρωτοτύπου της απόφασης» και το
άρθρο 40 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 40
Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων
Κατά τα λοιπά και ιδίως ως προς τις κοινοποιήσεις,
τους λόγους εξαίρεσης των δικαστών και των υπαλλήλων της Γραµµατείας και τη διαδικασία της εξαίρεσης, τη

συγγνώµη συγγενείας, τη διεξαγωγή των συζητήσεων,
την ευταξία του ακροατηρίου, την ενέργεια των αποδείξεων που τυχόν διατάσσονται και το περιεχόµενο του
πρωτοτύπου της απόφασης, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του Οργανισµού των Δικαστηρίων που ισχύουν για τη διαδικασία πολιτικών δικών ενώπιον του Αρείου Πάγου.»
Άρθρο 143
Ευθύνη δικηγορικών Εταιρειών - Εναρµόνιση
διατάξεων µε τον Κώδικα Δικηγόρων - Kατάργηση
άρθρου 13 π.δ. 81/2005
Το άρθρο 13 του π.δ. 81/2005 (Α΄ 120) καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 144
Οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγόρου µε τους οφειλέτες
των εντολέων τους - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4
ν. 3758/2009
Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2009 (Α΄ 68) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο και το τελευταίο
εδάφιο τροποποιούνται ως προς τις παραπεµπόµενες
διατάξεις, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 του
άρθρου 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Πριν από κάθε ενέργεια ενηµέρωσης απαιτείται η
από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών µε κάθε διαθέσιµο τρόπο και η ταυτοποίηση του
οφειλέτη, καθώς και η ενηµέρωσή του για τη διαβίβαση
των δεδοµένων του στην Εταιρεία συµφώνως και προς
τον Κανονισµό (ΕΕ) 216/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η επικοινωνία µε τον οφειλέτη
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της παραγράφου 1, εντός εύλογου χρόνου και µε συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της µίας ανά δεύτερη ηµέρα. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και για την επικοινωνία δικηγόρου µε τον οφειλέτη του εντολέα του. Η τηλεφωνική
επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται
µόνο εφόσον ο συγκεκριµένος τηλεφωνικός αριθµός έχει δηλωθεί ως µοναδικός αριθµός επικοινωνίας από τον
τελευταίο. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία
για την ενηµέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσµη απαίτηση επιτρέπεται να πραγµατοποιείται µετά την πάροδο
δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσµη, από τις 9:00΄ έως 20:00΄ και µόνο τις εργάσιµες ηµέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες µόνο
τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Οι Εταιρείες χρησιµοποιούν τα δεδοµένα των οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδοµένα από τον δανειστή σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, καθώς και για την υπεράσπιση δικαιώµατος
τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης δηµόσιας αρχής.
Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων
σε τρίτους, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, καθώς και η χρήση
τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την έννοια του
παρόντος νόµου, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρείες
των Εταιρειών. Πρόσβαση στα δεδοµένα έχουν η Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο
της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόµου, άλλες
δηµόσιες αρχές και οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της
άσκησης των εκ του νόµου αρµοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του ν. 4624/2019 για το απόρρητο και την ασφάλεια
της επεξεργασίας εφαρµόζονται αναλόγως στα αρχεία
που περιέχουν δεδοµένα οφειλετών, που είναι νοµικά
πρόσωπα.»
Άρθρο 145
Αύξηση οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών
Από την 1η.10.2022 αυξάνονται οι οργανικές θέσεις
των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τέσσερις (4), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε εκατόν είκοσι οκτώ (128).
Άρθρο 146
Σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας για κτίρια
του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης δύναται να ορίζεται το ν.π.δ.δ. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ως αναθέτουσα αρχή για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και µελετών του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) µε αντικείµενο την υποβολή της
ταυτότητας κτιρίων ή αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
55 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στεγάζονται υπηρεσίες αυτού και κάθε απαιτούµενη για αυτήν ενέργεια. Με όµοιες αποφάσεις δύνανται α) να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα
που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης, το ειδικότερο αντικείµενο της ανάθεσης, τον τρόπο χρηµατοδότησης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια και β) να ορίζεται
το ν.π.δ.δ. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ως φορέας υλοποίησης έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούν στο ηλεκτρονικό µητρώο ταυτότητας ακινήτων
που ανήκουν ή χρησιµοποιούνται από τη δικαιοσύνη και
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Άρθρο 147
Παράταση προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων
κατά του περιεχοµένου δασικών χαρτών
που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021
Για τους δασικούς χάρτες, η ανάρτηση των οποίων υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), παρατείνεται από
τη λήξη της έως τη 15η Ιουλίου 2022.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 148
Επαγγελµατική διαιτησία στο ποδόσφαιρο Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 47 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 47 του ν. 2725/1999 (Α΄121), περί επαγγελµατικής διαιτησίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στον τίτλο του άρθρου προστίθεται η φράση «- Εξου-

σιοδοτική διάταξη», β) το υφιστάµενο εδάφιο αριθµείται
ως παρ. 1, γ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 47 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 47
Επαγγελµατική διαιτησία - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ύστερα από γνώµη του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και της οικείας οµοσπονδίας διαιτητών,
εισάγεται σύστηµα επαγγελµατικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού χαρακτήρα.
2. Ειδικά για τις ανάγκες των εθνικών πρωταθληµάτων
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου ανδρών, εισάγεται σύστηµα επαγγελµατικής διαιτησίας µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Η απόφαση της παρούσας κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθµισης που περιέχεται στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).»
Άρθρο 149
Κανονισµός επαγγελµατικής διαιτησίας ποδοσφαίρου Tροποποίηση άρθρου 48 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 48 του ν. 2725/1999 (Α΄121), περί του κανονισµού επαγγελµατικής διαιτησίας, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην
παρ. 1, β) προσδιορίζεται ότι ο έλεγχος νοµιµότητας της
παρ. 2 διενεργείται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό
Υπουργό και επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γ)
στην παρ. 3 µετά τη φράση «της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας» προστίθεται η φράση «ή της απόφασης του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού», δ) προστίθεται
παρ. 4, και το άρθρο 48 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 48
Ειδικός κανονισµός για την Επαγγελµατική διαιτησία
1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ύστερα από γνώµη της οικείας οµοσπονδίας
διαιτητών και του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου
των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός κανονισµός ο οποίος ρυθµίζει τα κάθε είδους θέµατα
που αφορούν την Επαγγελµατική διαιτησία. Ειδικά για
την επαγγελµατική διαιτησία ποδοσφαίρου ο κανονισµός του πρώτου εδαφίου καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.).
2. Ο κανονισµός της παρ. 1 υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 27.
3. Ο κανονισµός του άρθρου αυτού καταρτίζεται µέσα
σε ένα (1) τρίµηνο από την έκδοση της αναφερόµενης
στο άρθρο 47 απόφασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας ή της απόφασης του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και εφαρµόζεται από την έναρξη
της αµέσως επόµενης αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού χαρακτήρα.
4. Ειδικά για το άθληµα του ποδοσφαίρου η Κ.Ε.Δ. είναι πλήρως ανεξάρτητη λειτουργικά, διοικητικά και οικονοµικά, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό της και είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή του. Ο προϋπολογισµός
καλύπτει ιδίως τους µισθούς των µελών και των υπαλλήλων της Κ.Ε.Δ., τις δαπάνες του προγράµµατος εκπαί-
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δευσης των διαιτητών, τις αµοιβές των αξιωµατούχων αγώνα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαµονής τους.»
Άρθρο 150
Κωλύµατα εγγραφής µέλους αθλητικού σωµατείου Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 3 ν. 2725/1999
1. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των κωλυµάτων εγγραφής
µέλους αθλητικού σωµατείου, αντί της λέξης «τουλάχιστον» τίθεται η φράση «ανώτερη του» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Δεν µπορεί να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου ή
µέλος των οργάνων διοίκησης σωµατείου, ένωσης, οµοσπονδίας, επαγγελµατικού συνδέσµου ή αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε µπορεί να αναλάβει µε οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των
ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο
(18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο θέσπισµα ή µε αµετάκλητο βούλευµα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει
καταδικασθεί αµετακλήτως για τέλεση κακουργήµατος,
καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθµό πληµµελήµατος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε
την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης ανώτερη του ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της
ποινής, για τα ποινικά αδικήµατα του παρόντος νόµου
και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιµωρείται σύµφωνα
µε το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόµου ή για χρήση ή
διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εµπορία
επιρροής - µεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί
όπλων και περί µεσαζόντων.
γ) Όποιος δυνάµει αµετάκλητης δικαστικής απόφασης
έχει τιµωρηθεί µε τις παρεπόµενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωµάτων, για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία.»
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως
εξής:
«7. Δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου το προσωπικό του σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί
η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτό και για
έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι
συνάπτουν σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή, είτε ατοµικά είτε
ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή
Ι.Κ.Ε. ή µέλη Διοικητικού Συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο µετά τη λήξη, µε οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την
παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Ειδικά για τα αθλήµα-

τα του µηχανοκίνητου αθλητισµού, έµποροι, κατασκευαστές και εφαρµοστές µηχανικών και ηλεκτρονικών µερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχηµάτων, καθώς
και οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους εµπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείµενο
των εργασιών της την εµπορία, την κατασκευή και την εφαρµογή κάθε είδους µηχανικών και ηλεκτρονικών µερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται
να είναι µέλη Διοικητικού Συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωµατείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες.»
Άρθρο 151
Προθεσµία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών
σωµατείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών
οµοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30
ν. 4726/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4726/2020 (Α΄ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας τροποποίησης των
καταστατικών των αθλητικών σωµατείων, των αθλητικών
ενώσεων και των αθλητικών οµοσπονδιών, και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωµατεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές οµοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό
την προσαρµογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρµόνιση µε τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαµβάνεται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρµογή του καταστατικού,
οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόµου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 152
Τρόπος υπολογισµού αξίας και πληρωµής
πρώτων υλών
Κατ’ εξαίρεση των υφιστάµενων διατάξεων, για όσο
διάστηµα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση
και πάντως για διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών δύναται να καθορίζονται α) ο
τρόπος υπολογισµού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής
πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά, β) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή των εργασιών που εκτε-
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λέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συµβάσεων κατασκευής δηµόσιων έργων, εφόσον η προµήθεια των ανωτέρω υλικών έλαβε χώρα µετά την 1η.1.2022. Η επιπλέον δαπάνη, σε σχέση µε την προϋπολογισθείσα, η οποία
προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από αύξηση της
τιµής των ανωτέρω πρώτων υλών ή της ποσότητας αυτών στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Για εργασίες που αποζηµιώνονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, λόγω της
συµπερίληψης των άνω υλικών, δεν καταβάλλεται δαπάνη αναθεώρησης, υπό την έννοια του άρθρου 153 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Άρθρο 153
Επείγουσες ρυθµίσεις για την εκτέλεση
συµβάσεων δηµοσίων έργων
1. α. Κατ’ εξαίρεση υφιστάµενων διατάξεων, για όσο
διάστηµα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση,
και πάντως για διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
κάθε οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δηµόσιας σύµβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιµήκυνσης του χρονοδιαγράµµατος της εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία από της υποβολής της
καθίσταται δεσµευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη
δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της
επιµήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστηµα
των έξι (6) µηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, δεν
προσµετράται στον συµβατικό χρόνο και δεν αποτελεί
παράταση της συµβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.
β. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου, είναι δυνατή η
παράταση της ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δηµοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Για όσο διάστηµα υφίσταται η ενεργειακή κρίση, µέχρι την ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου Συστήµατος
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π. ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.) του άρθρου
170 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και πάντως όχι πέραν της
31ης.12.2022, επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιµών Δηµόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). Η έκδοση
των πρακτικών του πρώτου εδαφίου αφορά στη µηνιαία
διακύµανση των τιµών. Οι τιµές των υλικών αναθεωρούνται ενιαία για όλη την επικράτεια κατά τρίµηνο, ήτοι την
αναθεωρητική περίοδο, υπό την έννοια του άρθρου 153
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σύµφωνα µε τον µέσο όρο κάθε τριµήνου, όπως προκύπτει από τη µηνιαία διακύµανση
τιµών.
Άρθρο 154
Καταβολή πριµ έγκαιρης παράδοσης έργου
Ανάδοχοι που εκτελούν συµβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 και τηρούν τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης του
έργου σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριµ), πέντε τοις

εκατό (5%) επί του υπολειπόµενου συµβατικού ανταλλάγµατος. Στην περίπτωση αυτή για την πληρωµή της
πρόσθετης καταβολής (πριµ) απαιτείται η προηγούµενη
έκδοση απόφασης του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µετά από σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. Για την καταβολή
της πρόσθετης καταβολής (πριµ) απαιτείται προσκόµιση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής υπό την έννοια του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε περίπτωση όµως
που από τα έγγραφα προκύπτει ότι το υπολειπόµενο ποσό της ήδη υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης πρόσθετης καταβολής (πριµ) προς τον ανάδοχο, δεν απαιτείται
η κατάθεση πρόσθετης εγγύησης. Αν από τα έγγραφα
της σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος πρόσθετης καταβολής (πριµ), αυτό λαµβάνεται µε την κατάθεση
από τον ανάδοχο εγγύησης που καλύπτει τη διαφορά
µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
του ποσού της καταβαλλόµενης πρόσθετης καταβολής
(πριµ). Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης ολοκλήρωσης του
έργου σύµφωνα µε τις ανωτέρω προβλέψεις, η πρόσθετη καταβολή (πριµ) καθίσταται επιστρεπτέα καταβολή
και συµψηφίζεται µε οιαδήποτε οφειλή προς τον ανάδοχο.
Άρθρο 155
Αύξηση κρατικής επιδότησης του Ο.Α.Σ.Α.
λόγω ενεργειακής κρίσης
Κατά παρέκκλιση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), για το έτος 2022 η επιδότηση που λαµβάνει ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείµµατος των εταιρειών του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α., δύναται
να υπερβαίνει το ποσοστό του σαράντα τοις εκατό (40%)
του ετήσιου λειτουργικού κόστους, που προβλέπεται
στον εγκεκριµένο ετήσιο προϋπολογισµό και το εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο.
Το επιπλέον ποσό της επιδότησης από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό που λαµβάνει ο Ο.Α.Σ.Α. για το έτος
2022, διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των εταιρειών του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α..
Άρθρο 156
Ρύθµιση θεµάτων σχεδιασµού και ανάπτυξης λιµένων
Στο άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001 (Α΄145), α)
οι περ. ε΄ και στ΄ της παρ. 4 και οι παρ. 5 και 9 αντικαθίστανται, β) προστίθεται περ. γ΄ στην παρ. 7, και το άρθρο δέκατο ένατο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο ένατο
Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων
1. α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.).
β. Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και µετέχουν µε
τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως
Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου και Νησιωτι-
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κής Πολιτικής, ως µέλος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι αρµόδιοι Γενικοί Γραµµατείς, ως εκπρόσωποι, των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλούνται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού
(Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Ν.Ε.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.), ένας (1)
εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (Ε.Κ.Φ.Ν.), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήµου και/ή της οικείας περιφέρειας,
εφόσον συζητούνται ζητήµατα αρµοδιότητάς τους. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής µπορούν, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, µε ειδίκευση σε θέµατα εκτέλεσης λιµενικών έργων, καθώς επίσης και προϊστάµενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ή άλλων Υπουργείων, µε αντικείµενο αρµοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόµενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέµατα.
γ. Ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος προεδρεύει της
Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, εισηγείται τα
προς συζήτηση θέµατα και επιµελείται της εκτέλεσης
των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της
Ε.Σ.Α.Λ., που επηρεάζουν την εθνική άµυνα και ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
δ. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων της περίπτωσης β΄ του παρόντος άρθρου, που συµµετέχουν στην
Ε.Σ.Α.Λ., καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Ως αναπληρωτές των Γενικών Γραµµατέων ορίζονται οι κατά περίπτωση Γενικοί Διευθυντές των εν λόγω
Γενικών Γραµµατειών.
2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής και δύναται να εισάγει θέµατα προς συζήτηση, ακόµη και εκτός ηµερησίας διατάξεως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται θέµατα αναπλήρωσης των µελών της Επιτροπής, λειτουργίας της, γραµµατειακής υποστήριξής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο γενικός σχεδιασµός των προγραµµάτων, των µελετών και των έργων για τη δηµιουργία, βελτίωση και αναβάθµιση της λιµενικής υποδοµής και ο καθορισµός
των προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιµενικού δυναµικού της χώρας, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου εθνικού και περιφερειακού χωρικού σχεδιασµού.
β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και η κατανοµή πιστώσεων µεταξύ αυτών.

γ) Ο καθορισµός των προδιαγραφών εκτέλεσης λιµενικών έργων, µε στόχο την προσαρµογή της λιµενικής υποδοµής στη νέα τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και
στις νέες συνθήκες που δηµιουργεί η απελευθέρωση της
ακτοπλοΐας.
δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης των λιµενικών έργων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, από τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς.
ε) Η παροχή γνώµης για την έγκριση, αναθεώρηση και
επικαιροποίηση των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και
Μελετών Διαχείρισης (Master Plans) ή Προγραµµάτων
Έργων Ανάπτυξης Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.). Για τους λιµένες
αρµοδιότητας των δηµοτικών λιµενικών ταµείων, της πιο
πάνω γνώµης της Ε.Σ.Α.Λ. προηγείται η χορήγηση γνώµης από το αρµόδιο δηµοτικό συµβούλιο εντός δέκα (10)
ηµερών από την υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον
φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα.
Η σύνταξη Αναπτυξιακού Προγράµµατος και η Μελέτη
Διαχείρισης (Master Plan) είναι υποχρεωτική για τους λιµένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σηµασίας, σύµφωνα µε την κατάταξη λιµένων του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64). Για λιµένες µείζονος ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την πιο πάνω
κατάταξη, συντάσσεται Πρόγραµµα Έργων Ανάπτυξης
Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.).
στ) Η παροχή γνώµης κατά την περ. δ΄ της παρ. 9.
5. α. Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης των λιµένων διεθνούς ενδιαφέροντος εθνικής σηµασίας υποχρεούνται, έως την 31η.12.2023, να προβούν στη σύνταξη ή
την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος
και της Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) για τους λιµένες ευθύνης τους.
β. Από την υποχρέωση της περ. α΄ εξαιρούνται οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης των λιµένων, των οποίων το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) κυρώθηκε µε το άρθρο 15 του
ν. 4081/2012 (Α΄ 184).
6. Υφιστάµενα έργα της παρ. 2 του άρθρου 46, σε Οργανισµούς Λιµένων και σε Λιµενικά Ταµεία (δηµοτικά ή
κρατικά), µε εξαίρεση τις κτιριακές εγκαταστάσεις, µη
νοµίµως εκτελεσθέντα έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου από φορείς του Δηµοσίου, θεωρούνται νόµιµα από τον χρόνο έγκρισής τους από την
Ε.Σ.Α.Λ. του Αναπτυξιακού Προγράµµατος και Μελέτης
Διαχείρισης (Master Plan) του λιµένα στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της αντίστοιχης απόφασης έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων.
Η νοµιµοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της
χερσαίας ζώνης λιµένα διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και του άρθρου 16 παρ.
2.δ) του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
7. α. Για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση των Λιµενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2 του
ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως ισχύει, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (σε
κάτοψη) του λιµένα, (δηλαδή σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιµένα), σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 και στην
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούµενη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων.
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β. Η ως άνω γνωµοδότηση δεν απαιτείται στο πλαίσιο
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις εξής περιπτώσεις:
αα. κατά τη διαδικασία νοµιµοποίησης υφιστάµενων
έργων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του νόµου 2971/2001, όπως ισχύει,
ββ. για έργα επισκευής ή συντήρησης υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων,
γγ. στις εξής περιπτώσεις µελετών του Παραρτήµατος
III Οµάδα 3η της υπουργικής απόφασης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1958/13.1.2012 (Β΄ 21) Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209):
i) Λιµένες σκαφών αναψυχής (µαρίνες) και καταφύγια
τουριστικών σκαφών (α/α 5), εκτός εάν βρίσκονται εντός
ζώνης λιµένα, (βάση του άρθρου 30 του ν. 2160/1993).
ii) Μεµονωµένες ράµπες ανέλκυσης και καθέλκυσης
σκαφών (α/α 8).
iii) Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της
θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή (α/α 9).
iv) Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραµµής (παράλληλα ή κάθετα) (α/α 10).
ν) Έργα ανάπλασης και διαµόρφωσης ακτής (α/α 11).
vi) Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθµένα της θάλασσας (α/α
13).
vii) Ανάκτηση εδαφών από λίµνες (α/α 14Β),
δδ. για θέµατα που αφορούν έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιµνών - λιµνοθαλασσών).
γ. Η γνωµοδότηση της περ. α΄ δεν απαιτείται, επίσης,
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση λιµενικών έργων
τα οποία εντάσσονται σε εγκεκριµένο κατά την παρ. 9 Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και Μελέτη Διαχείρισης Λιµένα
(Master Plan).
8. Η γνωµοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 και στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, για τη συλλογή γνωµοδοτήσεων των αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων διοίκησης κατά τη διαδικασία του Προκαταρκτικού
Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντιστοίχως.
9. α) Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη
της Ε.Σ.Α.Λ., εγκρίνονται τα Αναπτυξιακά Προγράµµατα
και Μελέτες Διαχείρισης Λιµένα (Master Plan) των λιµένων της χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς
ενδιαφέροντος ή εθνικής σηµασίας. Με τα σχέδια αυτά
καθορίζονται τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια της ζώνης
λιµένα, οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισµοί δόµησης στη χερσαία ζώνη του λιµένα, οι επιτρεπόµενες
προσχώσεις και τα γενικά χαρακτηριστικά των προγραµµατιζόµενων έργων που εξυπηρετούν την εµπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική, βιοµηχανική και αλιευτική κίνηση, καθώς και την επισκευή και τον δεξαµενισµό
πλοίων, η κυκλοφοριακή οργάνωση και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιµένα. Με τα ίδια προεδρικά
διατάγµατα γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των
πιο πάνω σχεδίων, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης κατά τις οικείες
διατάξεις, µε εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων και υποβολή στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβούλευση µε το κοινό και τις αρµόδιες αρχές, αξιολόγηση της µελέτης και των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης, καθώς και έκδοση εισήγησης, οι όροι της οποίας ενσωµατώνονται στο διάταγµα.
Εφόσον στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη του λιµένα υπάρχουν µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή
άλλα πολιτιστικά στοιχεία και σύνολα, τα προεδρικά διατάγµατα του πρώτου εδαφίου προτείνονται και από τον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
β) Η διαδικασία της περ. α΄ εφαρµόζεται και για κάθε
αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση των Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων και των Μελετών Διαχείρισης Λιµένα
(Master Plan) των λιµένων διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σηµασίας. Κατ’ εξαίρεση, µε κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώµη της
Ε.Σ.Α.Λ., µπορεί να επέρχονται µεµονωµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις στα Αναπτυξιακά Προγράµµατα
και τις Μελέτες Διαχείρισης Λιµένα (Master Plan) των
πιο πάνω λιµένων. Για τις τροποποιήσεις αυτές δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, εφόσον κατά τον διενεργούµενο περιβαλλοντικό προέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
γ) Η έγκριση Π.Ε.Α.Λ. για λιµένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως µείζονος ενδιαφέροντος γίνεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από γνώµη της Ε.Σ.Α.Λ. Με τις ίδιες αποφάσεις γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των πιο πάνω προγραµµάτων, κατόπιν τήρησης των σχετικών διατάξεων περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, όπου αυτό απαιτείται
κατά τις κείµενες διατάξεις. Για την έγκριση Π.Ε.Α.Λ. σε
υφιστάµενο λιµένα ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν
απαιτείται ή όχι η τήρηση πλήρους διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης.
δ) Στους λοιπούς λιµένες τοπικής σηµασίας, ο καθορισµός των χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης εντός χερσαίας ζώνης λιµένα, γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, ύστερα από
γνώµη της Ε.Σ.Α.Λ..
ε) Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν εκδοθεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος, µε τις οποίες εγκρίνονται
χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης λιµένων,
επέχουν θέση σύµφωνης γνώµης για τη ρύθµιση των ζητηµάτων αυτών µε προεδρικό διάταγµα, εκτός αν στο
µεταξύ υποβληθεί νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και Μελέτη Διαχείρισης Λιµένα (Master Plan) προς έλεγχο ή
ζητείται η επικαιροποίηση του ισχύοντος.
10. Η Επιτροπή εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη του
έτους αναφοράς συντάσσει και υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση του έργου της στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 157
Ορισµός Αρχής Σχεδιασµού για την εκπόνηση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιµένων
Το άρθρο 159 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 159
Ορισµός Αρχής Σχεδιασµού για την εκπόνηση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιµένων
Ως «Αρχή Σχεδιασµού», που προβαίνει στην εκπόνηση
Σχεδίου ή Προγράµµατος κατά την έννοια των διατάξεων περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, ορίζεται:
α) Ο ίδιος ο φορέας διαχείρισης του λιµένα εκτός των
λιµένων της περ. β΄.
β) Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στις περιπτώσεις των εξής λιµένων και ανεξαρτήτως της µετοχικής σύνθεσης αυτών: 1)
Οργανισµός Λιµένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.), 2) Οργανισµός
Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), 3) Οργανισµός Λιµένος
Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.), 4) Οργανισµός Λιµένος Καβάλας (Ο.Λ.Κ.), 5) Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας
(Ο.Λ.ΗΓ.), 6) Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ.),
7) Οργανισµός Λιµένος Βόλου (Ο.Λ.Β.), 8) Οργανισµός
Λιµένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ.), 9) Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.), 10) Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας
(Ο.Λ.Ρ.), 11) Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.), 12)
Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.). Στις περιπτώσεις των λιµένων του πρώτου εδαφίου, που αξιοποιούνται σύµφωνα µε τον ν. 4597/2019 (Α΄35), το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
ενεργεί ως Αρχή Σχεδιασµού και ως προς την υποπαραχωρούµενη δραστηριότητα. Με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να ανατίθεται στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. η αρµοδιότητα της αρχής σχεδιασµού και για λιµένες της περ. α΄. Η λειτουργία του
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. όταν ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασµού» χρηµατοδοτείται από τα έσοδά του.»

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 158
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός:
α) από το Γ΄ Μέρος που αφορά στην επιθεώρηση των
δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών, του οποίου
η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεµβρίου 2022,
β) τα άρθρα 49, περί κωλυµάτων εντοπιότητας δικαστικών λειτουργών και 60 περί µεταθέσεων δικαστικών λειτουργών, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16
Σεπτεµβρίου 2022 και,
γ) την παρ. 3 του άρθρου 74, την παρ. 4 του άρθρου 77,
την παρ. 6 του άρθρου 83, την παρ. 7 του άρθρου 89 και
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 90, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεµβρίου
2026.
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