ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τηλ. 210 7709 660, Φώτιος Στεφανής, Λεωφ.
Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

1

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

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

133

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Αντικείμενο του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (Κώδικας) είναι ο εκσυγχρονισμός, η εναρμόνιση των διατάξεών με τις
ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της οργάνωσης της Δικαιοσύνης και η
εξάλειψη των δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά τη μακρά περίοδο
εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με το παρόν σχέδιο νόμου αντικαθίστανται και εκσυγχρονίζονται διατάξεις του
Κώδικα, οι οποίες λόγω της παρόδου των ετών αλλά και της αποσπασματικότητάς
τους είχαν καταστεί δυσλειτουργικές και δυσχερώς εφαρμόσιμες.
Μεταξύ άλλων:
α) επανακαθορίζεται το πλαίσιο βάσει του οποίου γίνεται η ίδρυση, συγχώνευση και
κατάργηση δικαστηρίων και εισαγγελιών ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εν όλω
ή εν μέρει μετατροπής των δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματικής (άρθρο 2),
β) αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σε
έκτακτες περιστάσεις, όπως η πανδημία του κορωνοϊού COVID - 19, η εμφάνιση
έκτακτων καιρικών φαινομένων και η συνδρομή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (παρ.
2 άρθρου 22),
γ) αναμορφώνεται η διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων
της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται με πρόσφορο τρόπο στις ουσιαστικές
απαιτήσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας με σεβασμό στις συνταγματικές επιταγές
(παρ. 3 άρθρου 59), σύμφωνα και με τις πρακτικές αλλοδαπών εννόμων τάξεων και
τις προτάσεις διεθνών οργάνων,
δ) αναδιαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση εκπαιδευτικών
αδειών, σε συμμόρφωση και προς τις διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές για τη
δικαστική εκπαίδευση (άρθρα 55 και 56) καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά
με την εκπροσώπηση της χώρας από λειτουργούς της δικαιοσύνης σε διεθνή και
ευρωπαϊκά όργανα (άρθρο 62) και αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν τα
διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα για την επιμόρφωση των δικαστικών
λειτουργών. Παράλληλα, εντάσσεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών
λειτουργών, η παρακολούθηση των υποχρεωτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) (παρ. 3 άρθρου 74, παρ. 4 άρθρου 77,
παρ. 6 άρθρου 83, παρ. 7 άρθρου 89, παρ. 7 άρθρου 100),
ε) προκειμένου η αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών να καταστεί, κατά το
δυνατόν, ουσιαστική, αντικειμενική και αποτελεσματική, επέρχονται, με γνώμονα
τον σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίας, οι κατάλληλες τροποποιήσεις και
προσθήκες στις διατάξεις του Κώδικα που αφορούν την επιθεώρηση προκειμένου
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να παρέχει πιο ασφαλή και αντικειμενικά δεδομένα για τον υπό αξιολόγηση
δικαστικό λειτουργό. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται βαρύτητα στην επιθεώρηση των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών ως οργανωτικών μονάδων (άρθρα 100-102).
Περαιτέρω, οι νέες διατάξεις διευκολύνουν την εξατομικευμένη διάγνωση των
προσόντων, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ή αδυναμιών εκάστου δικαστικού
λειτουργού και εξυπηρετούν το βασικό σκοπό της επιθεώρησης, ο οποίος
συνίσταται στη διακρίβωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της ικανότητας και
επάρκειάς του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του στον απαιτούμενο βαθμό
καθώς και στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Παράλληλα, η επιθεώρηση επεκτείνεται και στους διευθύνοντες τα δικαστήρια και
τις εισαγγελίες των οποίων ο ρόλος είναι κομβικός για την αποτελεσματική απονομή
τα δικαιοσύνης (άρθρα 101 και 102),
στ) προβλέπεται, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική παρακολούθηση από τα μέλη των
Συμβουλίων Επιθεώρησης και τους Επιθεωρητές προγραμμάτων επιμόρφωσης που
διοργανώνονται στην ΕΣΔι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολής, πριν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ώστε οι τελευταίοι να έχουν
στη διάθεσή τους, μαζί με το ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων
του άρθρου 104, ένα ισχυρό οπλοστάσιο προκειμένου να ανταποκριθούν με
επιτυχία στο ρόλο τους (άρθρο 99) και
ζ) δεδομένου ότι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ίσως το
μεγαλύτερο πρόβλημα του δικαιοδοτικού μας συστήματος, προβλέπεται ότι η μη
έγκαιρη ολοκλήρωση των υποθέσεων από τους δικαστικούς λειτουργούς δύναται
να οδηγήσει σε στέρηση μισθού και σε πειθαρχικές κυρώσεις, που μπορούν να
φτάσουν μέχρι και την οριστική αποπομπή των δικαστικών λειτουργών (άρθρα 59
και 109).
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς και όλους τους εμπλεκόμενους στην
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, όπως δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους
και διαδίκους.
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 

4.

ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ν. 1756/1988 (Α’ 35)
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης

Απαιτείται ψήφιση τυπικού νόμου. Το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη
για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
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ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με
αντικείμενο, το οποίο να εμπίπτει σε όσα ρυθμίζονται
με τις προτεινόμενες διατάξεις.

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση. Οι στόχοι που
επιδιώκονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης
νομοθεσίας.

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση.

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές:

NAI



OXI 

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

CCJE (Consultative Council of European Judges):
Γνωμοδότηση αριθμός 17 (2014) σχετικά με την
αξιολόγηση του έργου των δικαστών, την ποιότητα της
δικαιοσύνης και το σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίας,
διαθέσιμη σε https://www.coe.int/en/web/ccje/opinionn-17-on-the-evaluation-of-judges-work-the-quality-ofjustice-and-respect-for-judicial-independence
CEPEJ (Council of Europe European Commission for the
efficiency of justice): Σύσταση για την αναθεώρηση του
δικαστικού χάρτη. (CEPEJ(2013)7Rev1, διαθέσιμη σε:
https://rm.coe.int/european-commission-for-theefficiency-of-justice-cepej-revised-guidel/168078c492).
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GRECO (Group of States against Corruption): Προτάσεις
προς τη χώρα μας για την επιλογή των ανωτάτων
δικαστών, διαθέσιμες σε: https://rm.coe.int/16806c648b

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Οι νέες διατάξεις στοχεύουν στην ενίσχυση της
ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών
μέσω θεσμικών εγγυήσεων τόσο σε
οργανωτικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο
αλλά και στην ουσιαστική αξιολόγηση και
λογοδοσία τους, ώστε να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις προκειμένου οι πολίτες να
απολαμβάνουν
έγκαιρη,
πλήρη
και
αποτελεσματική δικαστική προστασία. Για τον
ίδιο σκοπό, θεσπίζονται και ειδικές διατάξεις
για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
εισαγωγή και προσαρμογή των νέων
τεχνολογιών στο χώρο και τις εξειδικευμένες
απαιτήσεις της δικαιοσύνης.
- Η βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης
στη χώρα μας καθώς και ο περιορισμός του
χρόνου που απαιτείται για την απονομή της.

ii) μακροπρόθεσμοι:

- Η παροχή αποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας.
- Η καλλιέργεια κλίματος θεσμικής
εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών
λειτουργών και των πολιτών.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ
και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση,
γενική διεύθυνση
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Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο
INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση
(intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών
και φορέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών
και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε
κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και
τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο
νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις
δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά
υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας
και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού:
δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό
της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000
κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες
και κατά γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι
ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, φύλο
και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών
που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές –
διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη
είσοδο και παραμονή στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά
αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή
αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους
– αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα
και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για
αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της
παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ.
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εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα,
ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών
και εμπορικών διαφορών
Αριθμός
εισερχόμενων
διοικητικών
περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την
επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,
διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος
χρόνος
έκδοσης
δικαστικών
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,
Εφετεία,
Άρειος
Πάγος/Συμβούλιο
Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή
(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που
ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το
σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης
διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας
αλλά δεν διαθέτουν πόρους (νομική
προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό
ηλεκτρονικής
υποβολής
δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος
ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων)
ανά κρατούμενο

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

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

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Διευκολύνεται η δικαιοδοτική διαδικασία, η
πρόσβαση των διαδίκων και των δικηγόρων στην
δικαιοσύνη και επιταχύνεται η έκδοση των
αποφάσεων. Ταυτόχρονα καθίσταται πιο ευχερής η
πρόσβαση του κοινού στη νομολογία.
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ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Γίνεται αναφορά στα αναλογικά εφαρμοζόμενα
άρθρα 2, 3, 12 έως 20 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Το πληροφοριακό σύστημα του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, το TAXIS και τα λοιπά πληροφοριακά
συστήματα του Δημοσίου.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

1

2

Στόχος
Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του πρώτου μέρους, που
αφορά όλες τις δικαιοδοσίες και συγκεκριμένα στην πολιτική, ποινική και
διοικητική δικαιοδοσία. Η προσθήκη τελευταίου εδαφίου για το
Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κρίνεται αναγκαία
προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων ως προς το πεδίο εφαρμογής των
διατάξεων του πρώτου τμήματος (Οργανισμός Δικαστηρίων), καθόσον τα
σχετικά με τη συγκρότηση, οργάνωση και αρμοδιότητα του Συμβουλίου
της Επικρατείας ρυθμίζονται κατά βάση από το π.δ. 18/1989 (Α΄8) και τον
Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως κωδικοποιήθηκε με τη,
υπ’ αρ. 19/2013 απόφασή του σε Ολομέλεια και Συμβούλιο (Β΄ 2462).
Εξορθολογίζεται η διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης και κατάργησης των
δικαστηρίων, καθώς και ο καθορισμός της περιφέρειάς τους και των
μεταβατικών εδρών, σύμφωνα με την σχετική νομολογία του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ενδεικτικά ΣτΕ 3974/2013 και ΣτΕ 3432/2017) αλλά και
τις από 6.12.2013 αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές (διαθέσιμες
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σε: https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justicecepej-revised-guidel/168078c492) για την δημιουργία δικαστικών χαρτών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης
(European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ), εξειδικεύοντας
τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η γνώμη της
ολομέλειας του οικείου ανωτάτου δικαστηρίου, γεγονός που ενισχύει την
ασφάλεια δικαίου. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απαιτείται πλέον
ρητώς η ολομέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, να διατυπώνει
γνώμη για τα ζητήματα της χωροταξικής κατανομής των δικαστηρίων,
αφού λάβει υπόψη της τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων (δικαστηρίων,
δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγορικών συλλόγων) και
συνεκτιμήσει όλα τα λειτουργικά και οικονομικά κριτήρια που είναι
κρίσιμα για την αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη της χώρας.
Σημαντική καινοτομία του νέου Kώδικα αποτελεί και η πρόβλεψη για τη
δυνατότητα ίδρυσης νέων δικαστηρίων τηλεματικής καθώς και την εν όλω
ή εν μέρει μετατροπή των υφισταμένων δικαστηρίων σε δικαστήρια
τηλεματικής, ενόψει και των υπό υλοποίηση έργων για την ηλεκτρονική
κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, για το ηλεκτρονικό πινάκιο
και, κυρίως, για τη διενέργεια τηλεσυνεδριάσεων και τηλεακροάσεων στις
δίκες.
Τα δικαστήρια τηλεματικής ιδρύονται και λειτουργούν σε πολιτικά,
ποινικά και διοικητικά δικαστήρια και διαθέτουν την κατάλληλη
τεχνολογική υποδομή για τη διασύνδεσή τους με τα ολοκληρωμένα
συστήματα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων και τα σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών δικαιοσύνης πληροφοριακά συστήματα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης(Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ Διοικητικής Δικαιοσύνης, Ο.Σ.Δ.Δ.Υ
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου), καθώς και για την απομακρυσμένη
συμμετοχή των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων στις
διαδικασίες που αφορούν τις υποθέσεις τους.

3

Προσδιορίζεται η διαδικασία κατανομής των οργανικών θέσεων των
δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες
της χώρας. Παρέχεται η δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων των
δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων για κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών, μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης δικαστηρίων
που στερούνται σημαντικού αριθμού υποθέσεων.

4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η συγκρότηση και η
διάρθρωση σε τμήματα των δικαστηρίων όλων των βαθμών της πολιτικήςποινικής καθώς και της τακτικής διοικητικής δικαιοσύνης.

5

Προβλέπεται ο τρόπος αναπλήρωσης των δικαστικών λειτουργών που είτε
δεν υπάρχουν είτε απουσιάζουν ή κωλύονται κατά σειρά αρχαιότητας,
αναλυτικά για τα πολιτικά – ποινικά και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
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6

7

8

9

10

Υπογραμμίζεται ότι ο ορισμός των αναπληρωτών γίνεται με πράξη του
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο.
Προσδιορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε επιμέρους
δικαστήριο, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης του και η δυνατότητα
παραπομπής σε διαφορετικό δικαστήριο του ίδιου βαθμού. Προβλέπεται
επίσης η δυνατότητα ορισμού συμπαρέδρου δικαστή ή εισαγγελέα σε
δίκες μακράς διαρκείας για να μη ματαιωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης.
Διατηρείται η ρύθμιση για την ορθολογική ανάθεση υπηρεσίας μεταξύ των
ειρηνοδικείων της ίδιας περιφέρειας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα που παρατηρείται σε μεγάλο μέρος περιφερειακών
ειρηνοδικείων, σε σχέση με τα ειρηνοδικεία που εδρεύουν σε μεγάλες
πόλεις, όπως πρωτεύουσες νομών.
Προσδιορίζεται η θέση του γραμματέα στις περιπτώσεις που απαιτείται η
συμμετοχή του για τη νόμιμη συγκρότηση των συνεδριάσεων του
δικαστηρίου και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αναπλήρωση του.
Προβλέπονται τα κωλύματα των δικαστικών λειτουργών, των ενόρκων, των
δικαστικών υπαλλήλων και των δικηγόρων που επισύρουν πειθαρχικές
ευθύνες, σε περίπτωση αποσιώπησης τους.
Προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των δικαστικών και των αστυνομικών
αρχών και προβλέπεται η υποχρέωση των τελευταίων να συνδράμουν τις
δικαστικές αρχές, εκτελώντας αμέσως και απροφασίστως τις εντολές τους,
καθώς και να διευκολύνουν τους δικηγόρους στην άσκηση του
λειτουργήματός τους. Επίσης, προβλέπεται ότι η παράβαση των
υποχρεώσεων αυτών τιμωρείται πειθαρχικά και προσδιορίζεται η
πειθαρχική διαδικασία.
Ορίζεται η γραμματεία ως ενιαία οργανική μονάδα, η οποία, ανάλογα με
τις ανάγκες λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, μπορεί να
διαιρείται και διαρθρώνεται σε γενική διεύθυνση, διεύθυνση, τμήματα ή
γραφεία. Διευκρινίζεται ότι στη γραμματεία υπάγονται όλοι οι δικαστικοί
υπάλληλοι, όπως αυτοί προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α΄ 68) με βάση τις σύγχρονες
ανάγκες τεχνολογικής και άλλης υποστήριξης για την αποτελεσματική
λειτουργία της γραμματείας των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών.

11

Διαμορφώνεται διττό σύστημα διεύθυνσης της γραμματέας, η οποία
ασκείται από δικαστικό λειτουργό και δικαστικό υπάλληλο, για ζητήματα
οργάνωσης του δικαστηρίου και για τη διοικητική της λειτουργία,
αντίστοιχα. Γίνεται διάκριση μεταξύ «προϊσταμένου της γραμματείας»
δικαστικού υπαλλήλου, ο οποίος διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας
και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της και «δικαστή ή
προέδρου του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή
εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία», ο οποίος προΐσταται της
γραμματείας ως εποπτεύων και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες προεχόντως
στον προϊστάμενο της γραμματείας για την εύρυθμη αποτελεσματική
λειτουργία αυτής.
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12

13

14

15

16

17

Προσδιορίζεται η έναρξη και η λήξη του δικαστικού έτους και η
συγκρότηση των θερινών τμημάτων. Αντικαθίσταται ο όρος «δικαστικές
διακοπές» με τον όρο «θερινά τμήματα» δεδομένου ότι ο όρος «δικαστικές
διακοπές» δεν ανταποκρινόταν στη λειτουργία των δικαστηρίων κατά τη
διάρκεια του θέρους.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η τήρηση αρχείου στα
δικαστήρια και τις εισαγγελίες για τη φύλαξη αποφάσεων, πρακτικών,
βιβλίων, δικογραφιών, πειστηρίων και άλλων υπηρεσιακών εγγράφων.
Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού
διατάγματος σχετικά με τη τήρηση και την οργάνωση των αρχείων και για
την έκδοση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης αναφορικά με τον
τρόπο τήρησης των βιβλίων, των στοιχείων και των στατιστικών πινάκων.
Ορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας των
δικαστικών συμβουλίων στα δικαστήρια της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης, καθώς και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Προβλέπονται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη σύνθεση, σύγκληση και η
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ολομέλειας των δικαστηρίων.
Εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική σύγκληση της ολομέλειας μετά
από αίτημα της συνέλευσης των δικαστικών υπαλλήλων.
Προβλέπονται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη σύνθεση, σύγκληση και η
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ολομέλειας των εισαγγελιών κατ’
αντιστοιχία με τα ισχύοντα για την ολομέλεια των δικαστηρίων.
Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζεται η διεύθυνση των δικαστηρίων
της πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης και της τακτικής διοικητικής
δικαιοσύνης. Ειδικά, για τις Περιφέρειες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Πειραιά προβλέπεται η ανάθεση της διεύθυνσης σε τριμελές συμβούλιο
και καθορίζονται η διαδικασία εκλογής του, η θητεία του και ο τρόπος
λειτουργίας του. Εισάγεται για πρώτη φορά ρύθμιση για τη μη δυνατότητα
επανεκλογής του Προέδρου και των τακτικών μελών στον ίδιο βαθμό
ιεραρχίας, η οποία καταλαμβάνει και τους υπηρετούντες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος Προέδρους και μέλη. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο
περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προέδρους και μέλη που αναπλήρωσαν
υπηρετούντες για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος. Επιπλέον,
προβλέπονται οι αρμοδιότητες των οργάνων που διευθύνουν τα
δικαστήρια. Ορίζεται ότι η υπηρεσιακή χρέωση του δικαστικού λειτουργού
είναι πάντοτε ανάλογη με τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας του εντός του
συγκεκριμένου δικαστικού έτους και προβλέπεται πως η λήψη
μακροχρόνιας άδειας (άνω του ενός μηνός) για οποιονδήποτε λόγο (όπως
αναρρωτική άδεια και άδεια ανατροφής τέκνου) λαμβάνεται υπόψη κατά
την υπηρεσιακή χρέωση. Ορίζεται ότι στα δικαστήρια, στα οποία δεν
διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη μελών τριμελούς συμβουλίου
διεύθυνσης, η διοίκηση ασκείται από δικαστικό λειτουργό, η θητεία του
οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη εφόσον στο ίδιο
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δικαστήριο υπηρετεί δικαστικός λειτουργός με τουλάχιστον τριετή
δικαστική υπηρεσία.

18

Ρυθμίζεται η διεύθυνση των εισαγγελιών της χώρας και ειδικότερα
προβλέπονται ο τρόπος επιλογής και εκλογής των διευθυνόντων
εισαγγελέων, η θητεία, η υπηρεσιακή τους εξέλιξη, η πειθαρχική τους
ευθύνη, η αναπλήρωση τους και τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα τους
κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα για τα δικαστήρια.

19

Ρυθμίζονται η διαδικασία κατάρτισης, συμπλήρωσης, τροποποίησης και
αντικατάστασης κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων και
των εισαγγελιών, το περιεχόμενό τους στο πλαίσιο της αρχής για την
αυτοδιοίκηση της δικαιοσύνης, δηλαδή τη ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων.
Επιπλέον, προστίθενται σε όσους έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη
σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση κανονισμού
δικαστηρίου ή εισαγγελίας, οι πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας
και του Αρείου Πάγου, και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς ο θεσμικός του ρόλος
περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όπως και την υποβοήθηση του έργου
τους. Επιπλέον, με αφορμή σχετική σύσταση (recommendation, διαθέσιμη
σε: https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-inrespect-of-members-of/1680a06121) που απηύθυνε στη χώρα μας η
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (Group of States against Corruption –
GRECO) με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται μια σημαντική
καινοτομία προς τον σκοπό της ισομερούς κατανομής των υποθέσεων
στους δικαστικούς λειτουργούς. Ειδικότερα, προβλέπεται εισαγωγή στον
κανονισμό κάθε δικαστηρίου και εισαγγελίας συστήματος, με το οποίο
αξιολογείται η σοβαρότητα και δυσχέρεια των υποθέσεων από το 1 έως το
5.. Με την εισαγόμενη ρύθμιση τίθεται το πλαίσιο εντός του οποίου ο
κανονισμός κάθε δικαστηρίου και εισαγγελίας, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες αυτών και των οικείων δικαιοδοσιών, πρόκειται να
δημιουργήσει σύστημα για την αξιολόγηση της δυσχέρειας και της
σοβαρότητας των υποθέσεων. Οι ολομέλειες των δικαστηρίων πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει την σχετική τροποποίηση του κανονισμού τους μέχρι
την έναρξη του δικαστικού έτους 2023-2024.

20

21

22

Καθιερώνεται η δυνατότητα κλήρωσης των συνθέσεων των ποινικών
δικαστηρίων με ηλεκτρονικό τρόπο, καθιστώντας τη διαδικασία ταχεία
χωρίς να απαιτείται η απασχόληση των δικαστών που μετέχουν στην
κλήρωση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Καθιερώνεται δυνατότητα κλήρωσης των συνθέσεων σε υποθέσεις
ασφαλιστικών μέτρων με ηλεκτρονικό τρόπο, καθιστώντας τη διαδικασία
ταχεία χωρίς να απαιτείται η απασχόληση των δικαστών που μετέχουν
στην κλήρωση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται σε χώρους και υπό συνθήκες που
συνάδουν με τη σημασία της ύψιστης αυτής πολιτειακής λειτουργίας,
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ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια όλων αδιακρίτως
των συμμετεχόντων. Δίνεται έμφαση στην ευχερή πρόσβαση των ατόμων
με αναπηρία και στην παροχή κάθε αναγκαίας διευκόλυνσης προκειμένου
να μπορούν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στην δικαιοδοτική
διαδικασία, σύμφωνα και με τις σύγχρονες αντιλήψεις και τάσεις στον
τομέα της χωροταξίας και της οργάνωσης των δικαστηρίων. Με την
αξιολογούμενη ρύθμιση περιγράφονται οι προδιαγραφές που πρέπει να
πληρούν οι κτιριακές υποδομές των δικαστικών καταστημάτων, ώστε να
πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις ομαλά και εύτακτα.
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Επίσης, ενόψει της πρόσφατης εμπειρίας με την πανδημία του κορωνοϊού
COVID – 19 και των ακραίων καιρικών φαινομένων προβλέπεται ότι αν για
λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία περισσοτέρων
δικαστηρίων ή εισαγγελιών της αυτής περιφέρειας, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, μετά από αίτημα του δικαστή που διευθύνει το πολιτικό ή
διοικητικό Εφετείο της περιφέρειας, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή
μέρους ή του συνόλου των εργασιών όλων των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της περιφέρειας μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί. Το ίδιο
μπορεί να κάνει και για το σύνολο των δικαστηρίων της χώρας μετά από
αίτημα ενός εκ των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Τη δυνατότητα
να αναστείλει μερικώς ή πλήρως τη λειτουργία ενός μόνο δικαστηρίου για
λόγους ανωτέρας βίας έχει ο διευθύνων το δικαστήριο.
Ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση της εποπτείας όλων των
δικαιοδοσιών ανάλογα με τον βαθμό του εποπτευόμενου δικαστικού και
εισαγγελικού λειτουργού.
Προβλέπεται η δημιουργία γραφείων νομολογίας, έρευνας και δικαστικής
ιστορίας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη συλλογή, αρχειοθέτηση και
διαφύλαξη κάθε πρόσφορου στοιχείου, το οποίο αφορά στη δικαστική
ιστορία, προωθούν, διευκολύνουν και επικουρούν την έρευνα στον τομέα
αυτό, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι),
πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές
και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και επιμελούνται
εκδόσεις με το παραπάνω αντικείμενο.
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Προσδιορίζονται οι προδιαγραφές της υπηρεσιακής σφραγίδας ως
προϋπόθεσης για την εγκυρότητα των δικαστικών εγγράφων, και
προβλέπεται η νομική και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών έγγραφων
που συντάσσονται από τα δικαστήρια και τις γραμματείες τους όσο και
των εκτυπώσεών τους.

26

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός των
διαδικασιών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας μέσω της χρήσης
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην αλληλογραφία των
δικαστικών αρχών και την χορήγηση πιστοποιητικών και δικαστικών
εγγράφων, με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στις
αξιολογούμενες ρυθμίσεις ενσωματώνονται οι νέες δυνατότητες που
παρέχει η εξέλιξη της τεχνολογίας, ιδίως της ταχύτατης διακινήσεως της
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πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και οι νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, παρέχονται οι απαραίτητες
εξουσιοδοτήσεις προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Ψηφιακής
διακυβέρνησης για την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών.
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Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη
λειτουργία και την οργάνωση του Αρείου Πάγου τόσο σε ολομέλεια όσο
και σε τμήματα. Επίσης, παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση
προεδρικών διαταγμάτων μετά από γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η εισαγγελία αποτελεί ενιαία
και αδιαίρετη δικαστική αρχή και έχει ως αποστολή τη τήρηση της
νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη της δημοσίας
τάξης. Επιπλέον, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
εισαγγελέων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με σχέση ιεραρχικής
εξάρτησης. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί οφείλουν να υπακούουν στον νόμο
και στη συνείδηση τους και δικαιούνται να απευθύνουν παραγγελίες
καθώς και γενικές οδηγίες και συστάσεις σε ευρύτατες κατηγορίες
προσώπων συνδεομένων με τη δικαιοσύνη.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της
εισαγγελίας.
Προβλέπεται η διαδικασία ορισμού και περάτωσης της θητείας των
ανακριτών και των ανακριτών και δικαστών ανηλίκων στα πρωτοδικεία της
χώρας.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζονται οι υποθέσεις που εκδικάζονται
στα θερινά τμήματα των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
προβλέπονται ο τρόπος κατάρτισης των τμημάτων, η αναπλήρωση του
ανακριτή και η δυνατότητα ανάκλησης του δικαστικού λειτουργού από τις
διακοπές του, σε περίπτωση αναπόφευκτης υπηρεσιακής ανάγκης.
Προσδιορίζονται η θέση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, ως ιδιαίτερος κλάδος δικαστικών λειτουργών, η διαδικασία
κατάρτισης του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως
και η συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του από την ολομέλεια
των δικαστικών λειτουργών. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμο να
προστεθεί στο παρόν άρθρο ως ειδικότερη της γενικής ρύθμισης του
άρθρου 17, αφενός μεν, διότι συνδέεται άμεσα με τον χαρακτήρα της
Γενικής Επιτροπείας ως ιδιαίτερου κλάδου με επιτελικό χαρακτήρα,
αφετέρου δε, διότι το περιεχόμενο του συνόλου των αρμοδιοτήτων που
της έχουν ανατεθεί, δεν συσχετίζεται με εκείνο των κανονισμών
εσωτερικής υπηρεσίας των λοιπών δικαστηρίων και δικαστικών
υπηρεσιών.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του
Γενικού Επιτρόπου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Επίτροπος
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οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των υπαλλήλων της γραμματείας
αυτών, καθώς και των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Επιτροπείας,
προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την πληρέστερη και ταχύτερη
ενημέρωση της διοίκησης επί των πορισμάτων της νομολογίας των
διοικητικών δικαστηρίων, 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. Τέλος, εποπτεύει όλα τα κτίρια στα οποία
στεγάζονται τα διοικητικά δικαστήρια και σε εκπλήρωση αυτής, δύναται
να συγκροτεί επιτροπές για την επιμέλεια της ασφάλειας, της
καθαριότητας και της καταλληλόλητας τους.
Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της
γραμματείας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων.
Ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης του τηρουμένου, στην
γραμματεία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, αρχείου. Προστίθεται πρόβλεψη για τη, μετά
την πάροδο ορισμένου χρόνου από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσεως,
διαγραφή των ηλεκτρονικών αρχείων που αφορούν στην προσωπική και
υπηρεσιακή κατάσταση δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, ενόψει
και της καταρτίσεως ηλεκτρονικού μητρώου. Η εν λόγω πρόβλεψη είναι
σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζονται οι υποθέσεις που
εκδικάζονται κατά τη διάρκεια των θερινών τμημάτων στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχεται πλήρης
εναρμόνιση του Κώδικα με όσα ισχύουν για τα διοικητικά δικαστήρια
σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) και
τους σύγχρονους κανονισμούς αυτών.
Προσδιορίζεται η νομική φύση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ανεξάρτητη δικαστική αρχή, η οποία ασκεί
κατ’ ενιαίο και αδιαίρετο τρόπο τις αρμοδιότητές της προς εκπλήρωση της
αποστολής της.
Ορίζονται τα σχετικά με τη διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα,
καθορίζεται τόσο η οργανωτική δομή της, όσο και τα σχετικά με την
επικουρία της από γραμματεία. Ως προς τις τέσσερις οργανικές θέσεις (4)
παρέδρων, οι δύο τίθενται σε ισχύ από το δικαστικό έτος 2023-2024 και
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εφεξής, ενώ μέχρι τότε παραμένουν δύο σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν.
4820/2021 (Α’ 130).
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Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Επιτρόπου, της Ολομέλειας
και όλων των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Προβλέπονται μεταξύ άλλων, η
αρμοδιότητα της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας να συνεργάζεται με
ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η OLAF (European Anti – Fraud
Office) και η GRECO, καθώς και ο έλεγχος των πράξεων κανονισμού
συντάξεων από τη Γενική Επιτροπεία.
Ορίζονται οι υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου τμήματος
(Κατάσταση δικαστικών λειτουργών) της προτεινόμενης ρύθμισης
δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής
Επιτροπείας των τελευταίων, του Αρείου Πάγου και των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων, μαζί με τις εισαγγελίες και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και του Γενικού Επιτρόπου και αντεπιτρόπου.
Ρυθμίζονται τα ζητήματα, που σχετίζονται με τον διορισμό των δικαστικών
λειτουργών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο του κατάλληλου
προγραμματισμού, λαμβάνεται μέριμνα για τη συμμετρική κάλυψη των
υφισταμένων αναγκών σε ανθρώπινους πόρους ανά την επικράτεια, ώστε
να τηρείται η κατάλληλη ισορροπία στον αριθμό των κατ’ έτος
διοριζόμενων δικαστικών λειτουργών, ώστε να αποφεύγονται αποκλίσεις
και αστοχίες από έτος σε έτος.
Η είσοδος των δικαστικών λειτουργών σε οποιονδήποτε κλάδο της
δικαιοσύνης γίνεται με τον διορισμό τους στον εισαγωγικό βαθμό του
κλάδου προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους και της περαιτέρω
εξέλιξης τους με προαγωγή (βλ. ΣτΕ 105/1981 Ολομ.). Συνεπώς ο
διορισμός των δικαστικών λειτουργών ως τακτικών μετά το πέρας της
δοκιμαστικής υπηρεσίας, συνιστά προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό,
που συνεπάγεται την ισοβιότητά τους, για την οποία δεν απαιτείται νέα
ορκωμοσία. Ως προς τον τύπο του όρκου, διατηρείται η ισχύουσα διάταξη
της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 1756/1988 (Α’ 35) δεδομένου ότι η
διατύπωσή της δεν περιέχει καμία αναφορά σε θρησκευτικές
πεποιθήσεις.
Προβλέπονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης του αρχικού
διορισμού του δικαστικού λειτουργού. Η διάταξη της περ. γ’ της παρ. 3 του
άρθρου 35 του ν. 1756/1988 (Α’ 35) περί μη αναζήτησης των
καταβληθεισών αποδοχών μέχρι την ανάκληση του διορισμού καταργείται
και εναρμονίζονται οι ρυθμίσεις , περί αχρεωστήτως καταβληθεισών
αποδοχών σε δικαστικούς λειτουργούς, στις περιπτώσεις που συνέβαλαν
υπαιτίως στον παράνομο διορισμό τους, με τα ισχύοντα στην κείμενη
νομοθεσία.
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Καθορίζονται τα τυπικά προσόντα του διορισμού, τα οποία πρέπει να
συντρέχουν στο πρόσωπο του δικαστικού λειτουργού, προκειμένου να
διοριστεί. Συγκεκριμένα, διατηρείται η πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου
36 του ν. 1756/1988 (Α’ 35) περί ορίου ηλικίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση
εναρμονίζεται με όσα ορίζονται στην παρ. 1β του άρθρου 17 του ν.
4871/2021 (Α΄ 246).
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Ως προς τη ρύθμιση της παρ. 6, ενόψει της σχετικής νομολογίας (βλ. ΣτΕ
3224/2008 επταμ.), διευκρινίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα μεταβολής
των σχετικών εγγραφών με δικαστικές αποφάσεις ή με διοικητικές
πράξεις, πλην όμως αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των
διατάξεων σχετικά με τα προσόντα διορισμού σε θέση δικαστικού
λειτουργού.
Καθορίζονται λεπτομερώς τα κωλύματα διορισμού στην θέση δικαστικού
λειτουργού. Διατηρούνται κατά βάση οι ρυθμίσεις του ν. 1756/1988 (Α’
35) και επικαιροποιούνται τα αδικήματα για τα οποία η άσκηση ποινικής
δίωξης αποτελεί κώλυμα διορισμού Τέλος, εισάγεται η πρόβλεψη ότι η
απόφαση που παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής αίρει
το κώλυμα του διορισμού.
Προβλέπονται οι περιπτώσεις μη άρσης του κωλύματος διορισμού, οι
οποίες συνάπτονται με την ποινική καταδίκη των υποψήφιων για διορισμό
δικαστικών λειτουργών.
Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να αναδιοριστεί
δικαστικός λειτουργός.
Προσδιορίζονται τα θεμελιώδη καθήκοντα του δικαστικού λειτουργού,
όπως προβλέπονται ή απορρέουν από τις οικείες συνταγματικές διατάξεις
ή εκπηγάζουν από την ίδια τη φύση του δικαστικού λειτουργήματος.
Καθορίζονται τα ασυμβίβαστα για τον δικαστικό λειτουργό έργα καθώς
και οι σχετικές εξαιρέσεις, όπως η εκλογή του σε θέσεις διδακτικού
προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η συμμετοχή του σε
συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ύστερα από υπόδειξη του
δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, που ανήκει ο
δικαστικός λειτουργός. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συγκεκριμενοποιούν τη
σχετική συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 89.
Προβλέπονται τα κωλύματα εντοπιότητας και η έκτασή τους. Η
προτεινόμενη ρύθμιση, σε αντίθεση με την υφιστάμενη διάταξη της παρ.
1 του άρθρου 42 του ν. 1756/1988 (Α’ 35), ορίζει ότι ο τόπος γέννησης του
δικαστικού λειτουργού δεν συνιστά κώλυμα υπηρέτησής του σε ορισμένο
δικαστήριο, διότι η γέννηση σε ορισμένο τόπο δεν αρκεί, χωρίς τη
συνδρομή άλλου στοιχείου, για τη θεμελίωση ιδιαίτερου δεσμού του
δικαστικού λειτουργού με ορισμένο τόπο, που μπορεί να επηρεάσει την
άσκηση των καθηκόντων του.
Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζεται η αντιμετώπιση
των κωλυμάτων εντοπιότητας, λαμβανομένων υπόψη πληθυσμιακών
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κριτηρίων καθώς και αναγκών λειτουργίας των μικρότερων σε αριθμό
υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών δικαστηρίων.
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Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα κωλύματα εντοπιότητας εκ της εξ αγχιστείας
συγγένειας ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια του γάμου ή του συμφώνου
συμβίωσης και δεν διατηρούνται μετά την αμετάκλητη λύση ή ακύρωση
του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.
Προβλέπονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη λήψη μισθού, ο
χρόνος έναρξης και λήξης της λήψης του μισθού και οι περιπτώσεις
περικοπής του ή μη καταβολής του. Όσον αφορά δε τις δαπάνες
μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών γίνεται παραπομπή στις
υφιστάμενες διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
Θεσπίζεται ρύθμιση για την εξαίρεση των δικαστικών λειτουργών από την
αυτόφωρη διαδικασία επί πλημμελημάτων, σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα
για άλλες κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων, όπως οι δικηγόροι (παρ. 3
άρθρου 39 ν. 4194/2013, Α’ 208) και τα αστυνομικά όργανα. Με τον τρόπο
αυτό προστατεύεται ο δικαστικός λειτουργός, κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, από καταχρηστικές απόπειρες παρελκύσεως της δίκης
και διασφαλίζεται η ομαλή περάτωση της τελευταίας.
Λόγω της φύσεως των καθηκόντων τους, οι δικαστικοί λειτουργοί γίνονται
συχνά στόχος εγκληματικών ή και τρομοκρατικών ενεργειών. Με την
προτεινόμενη ρύθμιση κατ' αναλογία προς τα προβλεπόμενα για άλλες
κατηγορίες θυμάτων τέτοιων ενεργειών (παρ. 4 άρθρου 7 ν. 1339/1983, Α’
35 και παρ. 21 άρθρου 20 ν. 2738/1999, Α’ 180), εκδηλώνεται η μέριμνα
της πολιτείας για τις οικογένειες των δικαστικών λειτουργών και η
αναγνώριση της προσφοράς τους.
Επαναλαμβάνονται οι ισχύουσες διατάξεις για την κανονική άδεια (άρθρο
44 ν. 1756/1988, Α’ 35), με την εξαίρεση των ρυθμίσεων για τις άδειες
μητρότητας και ανατροφής τέκνων, που αποτελούν αυτοτελές άρθρο.
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Προς αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τη
γραφειοκρατία για ήσσονος σημασίας και περιορισμένης διάρκειας άδειες
απουσίας δικαστικών λειτουργών, οι σχετικές αρμοδιότητες ανατίθενται
(παρ. 6 έως 12) στους διευθύνοντες τα οικεία δικαστήρια και εισαγγελίες.
Στους ανωτέρω προστίθεται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, οι σχετικές με την κανονική άδεια αρμοδιότητες του
οποίου αφορούν μόνο στον Επίτροπο και τους αντεπιτρόπους.
Επιπλέον, ενσωματώνονται, για λόγους συστηματικούς, οι αντίστοιχες
διατάξεις για τους ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες. Σε κάθε περίπτωση
προβλέπεται η υποχρέωση αμελλητί ενημερώσεως του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ενώ διατηρείται η δυνατότητα του Υπουργού να
απαγορεύσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών, τη
χορήγηση κανονικών αδειών για ορισμένο χρονικό διάστημα .
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Προβλέπονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών
μητρότητας και ανατροφής τέκνων.
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Κατοχυρώνεται και για τις γυναίκες δικαστικές λειτουργούς η δίμηνη
άδεια μητρότητας πριν από τον τοκετό και η τρίμηνη μετά απ' αυτόν. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τον Κώδικα
Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
Για τους ίδιους λόγους που υπαγόρευσαν την ανάθεση των σχετικών με
την κανονική άδεια αρμοδιοτήτων στους διευθύνοντες τα οικεία
δικαστήρια και εισαγγελίες και οι σχετικές με την άδεια ανατροφής τέκνου
αρμοδιότητες ανατίθενται, με την προτεινόμενη ρύθμιση, στους
διευθύνοντες, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ ενσωματώνονται, για λόγους
συστηματικούς, οι αντίστοιχες διατάξεις για τους ειρηνοδίκες και
πταισματοδίκες.
Επίσης, εισάγεται ο όρος «πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης» προς εναρμόνιση με το ισχύον νομικό πλαίσιο για το
σύμφωνο συμβίωσης (ν. 4356/2015, Α΄ 181). Τέλος, ρυθμίζονται τα
ζητήματα σχετικά με τη χρήση άδειας ανατροφής τέκνου στους
δικαστικούς λειτουργούς.
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Προβλέπονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιπτώσεις χορήγησης
αναρρωτικών αδειών. Για τους ίδιους λόγους που υπαγόρευσαν την
ανάθεση των σχετικών με την κανονική άδεια αρμοδιοτήτων στους
διευθύνοντες τα οικεία δικαστήρια και εισαγγελίες και οι σχετικές με την
αναρρωτική άδεια αρμοδιότητες ανατίθενται, στους διευθύντοντες, στους
οποίους περιλαμβάνεται και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ προστίθεται ειδική πρόβλεψη για τους
ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες. Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση
αμελλητί ενημερώσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Για τα θέματα της περίθαλψης των δικαστικών λειτουργών παρέχεται
εξουσιοδότηση προς έκδοση προεδρικού διατάγματος. Μέχρι την έκδοσή
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 409/1976 (A’ 209).
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Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμού των εκπαιδευτικών αδειών
ενόψει των διεθνών και ευρωπαϊκών αρχών για τη δικαστική εκπαίδευση.
Ειδικότερα, με τη Μagna Carta 2010 των Δικαστών του Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών (Consultative Council of European
Judges – CCJE, διαθέσιμη σε: https://rm.coe.int/-agna-cartagreek/168098687b) του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίσθηκε ότι η αρχική
και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί δικαίωμα και
καθήκον των δικαστών και ότι η κατάρτιση είναι σημαντικό στοιχείο για την
κατοχύρωση της ανεξαρτησίας τους καθώς και για την ποιότητα και
αποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Εξάλλου, το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας, μεταξύ άλλων, την
ανωτέρω «Magna Carta», την περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 81, την περ. γ’
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της παρ. 1 του άρθρου 82 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο
«Εμπιστοσύνη στην πανευρωπαϊκή δικαιοσύνη - Μία νέα διάσταση στην
ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση» (διαθέσιμη σε: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0551)
υπογράμμισε τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι δικαστικοί
λειτουργοί εγγυώμενοι τη τήρηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει την αυξημένη συμμετοχή δικαστών και
εισαγγελέων σε ανταλλαγές και άλλες διασυνοριακές δραστηριότητες
κατάρτισης από το Ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστών (Réseau
européen de formation judiciaire), περαιτέρω όμως αναγνωρίζει ότι οι
δικαστικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν εμπόδια για τη συμμετοχή τους σε
δραστηριότητες κατάρτισης, μεταξύ άλλων και λόγω ελλείψεως
δημοσιονομικών πόρων. Για τον λόγο αυτό καλεί τους εθνικούς παρόχους
κατάρτισης για δικαστικούς λειτουργούς να εντάσσουν συστηματικά την
κατάρτιση σχετικά με το δίκαιο της Ε.Ε. και τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στις δραστηριότητες αρχικής και συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, καλεί τα
κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους για
την ανάπτυξη μιας ενδεδειγμένης προσφοράς κατάρτισης, σύμφωνα και
με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου «Κατάρτιση των ασκούντων νομικά
επαγγέλματα: θεμελιώδες εργαλείο για την παγίωση του ενωσιακού
κεκτημένου»
[2014/C
443/04,
(διαθέσιμα
σε:
https://eurlex.europa.eu/legal
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1211(01)&from=NL)]
Ειδικότερα, αυξάνεται το όριο ηλικίας των δικαστών που δύνανται να
επιμορφωθούν από τα σαράντα πέντε (45) στα πενήντα πέντε έτη (55),
λαμβανομένων υπόψη αφενός ότι έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας
εισόδου στο δικαστικό σώμα, οι δε δικαστικοί λειτουργοί παραμένουν επί
μακρόν στις χαμηλότερες βαθμίδες, και αφετέρου της ευρωπαϊκής και
διεθνούς αντίληψης για την ανάγκη επιμόρφωσης των δικαστών σε όσο το
δυνατό μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας τους. Επιπλέον, προστίθεται
η φράση «είτε ως πλήρους φοίτησης ή ως ακαδημαϊκός επισκέπτης», προς
ενθάρρυνση της φοιτήσεως και σε απαιτητικά προγράμματα υψηλού
κύρους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στα οποία η πλήρης φοίτηση
προϋποθέτει υψηλά δίδακτρα.
Καθίσταται υποχρεωτική η αποστολή ελάχιστου αριθμού δικαστικών
λειτουργών στην αλλοδαπή κατ' έτος, δεδομένου ότι η χορήγηση
εκπαιδευτικών αδειών για πανεπιστήμια της αλλοδαπής εμφανίζει
πολλαπλές ωφέλειες για τους δικαστικούς λειτουργούς αλλά και για τη
δικαιοσύνη, καθώς οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με γνωστικά
αντικείμενα και με επιστήμονες σε διεθνές περιβάλλον.
Προβλέπεται ότι η παράταση της εκπαιδευτικής άδειας καταλαμβάνει
μόνο τους δικαστικούς λειτουργούς που παρακολουθούν μεταπτυχιακά
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προγράμματα με πλήρη φοίτηση και όχι τους ακαδημαϊκούς επισκέπτες
και εισάγεται διάταξη για τον έλεγχο της προόδου φοίτησης των
εκπαιδευομένων.
Διευκρινίζεται, προς εναρμόνιση με σχετική νομολογία του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ότι η προσαύξηση του 50% των αποδοχών του δικαστικού
λειτουργού που μεταβαίνει στην αλλοδαπή με εκπαιδευτική άδεια
υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών. Επίσης, η προθεσμία
επιστροφής των επιπλέον αποδοχών αυξάνεται από τρεις (3) σε έξι (6)
μήνες.
Ο σκοπός της «υπηρεσιακής» εκπαιδεύσεως των δικαστικών λειτουργών
εξυπηρετείται προεχόντως με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών σε πανεπιστήμια της ημεδαπής, η επιτυχής
ολοκλήρωση των οποίων δυσχεραίνεται όμως ουσιωδώς από την
παράλληλη άσκηση των δικαστικών καθηκόντων. Περαιτέρω, ο χρόνος
εκπαιδευτικής αδείας απουσίας στην ημεδαπή των 6 μηνών είναι
προδήλως ανεπαρκής ακόμη και για μεμονωμένη φάση της εκπονήσεως
διδακτορικής διατριβής. Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι τα οφέλη των
εκπαιδευτικών αδειών ημεδαπής, που έχουν ως σκοπό την επιστημονική
εκπαίδευση σε μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία μπορεί να
πραγματοποιούνται και σε άλλη πόλη απ' αυτή στην οποία υπηρετεί ο
δικαστικός λειτουργός και οδηγούν στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος,
υπερακοντίζουν τον κίνδυνο καταχρήσεων, κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά
τους (ως προς τα μεταπτυχιακά προγράμματα) και η (χρονική) διεύρυνσή
τους (ως προς τη διδακτορική διατριβή), με παράλληλη αύξηση (και όχι
κατάργηση) του (ανώτατου) ορίου ηλικίας για τη χορήγησή τους.
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών
σπουδών στην ημεδαπή σε προγράμματα όχι μόνο νομικών σχολών αλλά
και σχολών πολιτικών και οικονομικών επιστημών, με σκοπό οι δικαστικοί
λειτουργοί να αποκτούν επιστημονικές δεξιότητες σε περισσότερα
επιστημονικά αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών που συνδέονται με
την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος, όπως η κοινωνιολογία, τα
δημόσια οικονομικά, η λογιστική, η διοικητική επιστήμη. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις εκπαιδευτικές άδειες
αλλοδαπής με τις διευκρινίσεις ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα
ημεδαπής πρέπει να είναι πλήρους φοίτησης, στους δε δικαστικούς
λειτουργούς δεν χορηγούνται επιπλέον αποδοχές (παρ. 10).
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Επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα διεθνή
δίκτυα και οργανισμοί για την παρακολούθηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης, με δική τους χρηματοδότηση, από δικαστικούς
λειτουργούς, με σκοπό την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της χώρας στην
ευρωπαϊκή δικαστική εκπαίδευση. Επίσης, προβλέπονται δυνατότητες
συμμετοχής σε ποικίλες δραστηριότητες διεθνών και ευρωπαϊκών
οργανισμών καθώς και παρακολούθησης των εργασιών των ευρωπαϊκών
δικαστηρίων και του ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της
εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισμούς αναλαμβάνει η ΕΣΔι, που αποτελεί κεντρικό φορέα της
εθνικής δικαστικής εκπαίδευσης, η οποία παρακολουθεί το σύνολο της
επιμορφωτικής δραστηριότητας και αξιοποιεί καταλλήλως τις δεξιότητες
που αποκτούν οι δικαστικοί λειτουργοί μετά την ολοκλήρωση των
προγραμμάτων επιμόρφωσης.
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η τήρηση και αξιοποίηση
των ατομικών φακέλων των δικαστικών λειτουργών. Λόγω της
διαπίστωσης αντίθετης πρακτικής σε ορισμένα δικαστήρια, κρίθηκε
αναγκαίο να τεθεί ρητώς στην περ. στ’ της παρ. 3 της προτεινόμενης
ρύθμισης, η πρόβλεψη ότι το δικαίωμα του δικαστικού λειτουργού να
λαμβάνει γνώση του ατομικού του φακέλου εμπεριέχει και το δικαίωμα
να λαμβάνει αντίγραφα, με φωτοτυπία ή με κάθε άλλο μηχανικό μέσο,
χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε προηγούμενης άδειας, όλων των
στοιχείων του εν λόγω φακέλου, περιλαμβανομένων και των στοιχείων
που αφορούν στην επιθεώρηση αυτού ή σε πειθαρχικές διαδικασίες (βλ.
ΣτΕ 205/2000).
Ενόψει επίσης της διαπίστωσης αντίθετης πρακτικής, επισημαίνεται ότι η
απαγόρευση ανακοινώσεως στοιχείων του φακέλου δικαστικού
λειτουργού σε άλλα, πλην των ρητώς αναφερομένων, πρόσωπα, αφορά
όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου, δηλαδή και στις εκθέσεις
επιθεώρησης.
Εισάγεται ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης
ετησίων στατιστικών δεδομένων σχετικά με την υπηρεσιακή απόδοση των
μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου από τη
στιγμή της απόκτησης της ως άνω ιδιότητας.
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Προβλέπεται η τήρηση ειδικού μητρώου των δικαστικών λειτουργών και
τα αναγκαία στοιχεία που περιλαμβάνει.
Ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσιακές μεταβολές των
δικαστικών λειτουργών, που ανάγονται στις τοποθετήσεις και προαγωγές.
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Το ενιαίο των οργανικών θέσεων των ειρηνοδικών έχει ως συνέπεια οι
τελευταίοι να προάγονται από τάξη σε τάξη με τη συμπλήρωση των
προβλεπόμενων στον νόμο ετών υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου
να εξαλειφθούν ανισότητες και αδικίες που ενδέχεται να δημιουργηθούν
ανάμεσα στους ειρηνοδίκες και τους λοιπούς δικαστές επειδή η απόφαση
του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου και η έκδοση του σχετικού
π.δ. προαγωγής τους μπορεί να απέχει χρονικά από τη συμπλήρωση του
απαιτούμενου για την προαγωγή τους χρόνου υπηρεσίας, γίνεται
προσθήκη, σύμφωνα με την οποία οι προαγωγές των ειρηνοδικών
ανατρέχουν στο χρόνο κατά τον οποίο συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη
υπηρεσίας για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.
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Εξάλλου, ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων της
χώρας, των Προέδρων και των αντιπροέδρων τους, αποτελεί ουσιώδη
εγγύηση της δικαστικής ανεξαρτησίας και θεμελιώδες στοιχείο της
ορθολογικής οργάνωσης της Δικαιοσύνης. Η παρ. 5 του άρθρου 90 του
Συντάγματος προβλέπει ότι «οι προαγωγές στη θέση του Προέδρου και
αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αρείου Πάγου και
Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου με επιλογή μεταξύ των
μελών των αντίστοιχων ανωτάτων δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει», πλην
όμως, η διάταξη αυτή, εισάγουσα θεμιτή εξαίρεση σε σχέση με τη
διάκριση των λειτουργιών και τη δικαστική ανεξαρτησία και άρα στενώς
ερμηνευτέα, δεν έχει την έννοια ότι παρέχει στην εκτελεστική λειτουργία
τη δυνατότητα να επιλέγει την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων κατ’
απόλυτη διακριτική ευχέρεια, και μάλιστα χωρίς σαφή και ρητά κριτήρια
ούτε δυνατότητα προσβολής της σχετικής κρίσης με αίτηση ακυρώσεως.
Αντίθετα, ερμηνευόμενη υπό το φως των άρθρων 26 και παρ. 1 άρθρου 87
του Συντάγματος καθώς και τις αρχές της ορθολογικής οργάνωσης της
Δικαιοσύνης, η διάταξη αυτή επιβάλλει στον νομοθέτη και τη διοίκηση τον
σεβασμό και τη τήρηση, μεταξύ άλλων, της αρχαιότητας, ως θεμελιώδους
αρχής επί τη βάσει της οποίας διαμορφώνονται, κατά τον νόμο και την
πάγια δικαστική παράδοση, οι μεταξύ δικαστικών λειτουργών
υπηρεσιακές σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Ο
σεβασμός και η τήρηση της αρχαιότητας υπήρξε ανέκαθεν και
εξακολουθεί να είναι η πλέον αποτελεσματική εγγύηση για την εύρυθμη
λειτουργία των δικαστηρίων, τη διασφάλιση του κύρους των δικαστικών
λειτουργών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και έναντι των πολιτών,
καθώς και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ
συναδέλφων δικαστών αφενός και μεταξύ δικαστικής και εκτελεστικής
εξουσίας αφετέρου. Με τα δεδομένα αυτά, στην παρ. 3 του άρθρου
τίθεται σχετική ρύθμιση η οποία, χωρίς να εξουδετερώνει τη διακριτική
ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου, πάντως την οριοθετεί με εύλογο
και πρόσφορο τρόπο εντός του πλαισίου που προδιαγράφουν οι ανωτέρω
συνταγματικές διατάξεις. Περαιτέρω, στην παρ. 9 ορίζεται ότι η
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη δημοσίευση και θεώρηση των
αποφάσεων που εκδίδει ο δικαστικός λειτουργός καθώς και η
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επεξεργασία των δικογραφιών που
ανατίθενται τον εισαγγελικό λειτουργό, έχει ως συνέπεια τη μη προαγωγή
του στον επόμενο βαθμό. Τέλος προβλέπεται ότι η επιβολή δύο
πειθαρχικών ποινών για συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα σε
χρονικό διάστημα πενταετίας αποτελεί αυτοτελή λόγο μη προαγωγής του
δικαστικού λειτουργού.

60

Προσδιορίζεται το πλαίσιο των υπηρεσιακών μεταβολών των δικαστικών
λειτουργών, που ανάγονται στις μεταθέσεις τους. Με την παρ. 5 αποκτά
ουσιαστικό περιεχόμενο η συνυπηρέτηση δικαστικού λειτουργού με
σύζυγο ή σύμβιο/συμβία, δυνάμει συμφώνου συμβίωσης, δημόσιο
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υπάλληλο ή υπάλληλο Ο.Τ.Α., ν.π.δ.δ. ή υπηρετούντα στις ένοπλες
δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν σε
άλλους κλάδους εργαζομένων στο δημόσιο.

61

Ρυθμίζονται οι υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών που
ανάγονται στις αποσπάσεις τους. Επιπλέον, ορίζεται η τριετία ως το
ανώτατο χρονικό διάστημα που δύναται να διαρκέσει η απόσπαση
δικαστικού λειτουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εκτέλεση
νομοπαρασκευαστικών και εκπαιδευτικών έργων, προκειμένου να μην
επέρχεται αποξένωση του δικαστικού λειτουργού από τα κύρια καθήκοντά
του, ρύθμιση που εναρμονίζεται με πρόταση της διοικητικής ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας..

62

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τίθενται οι ρυθμίσεις σχετικά με τη
συμμετοχή δικαστών σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα. Στην παρ. 3 του
άρθρου 89 του Συντάγματος ορίζεται ότι επιτρέπεται η ανάθεση σε
δικαστικούς λειτουργούς των καθηκόντων εκπροσώπησης της χώρας σε
διεθνείς οργανισμούς. Ο συντακτικός νομοθέτης αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στην εκπροσώπηση της χώρας από λειτουργούς της δικαιοσύνης,
λόγω των ιδιαίτερων γνώσεων και εμπειριών που διαθέτουν από την
άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος αλλά και λόγω του κύρους που
απολαμβάνουν ως εκπρόσωποι της τρίτης πολιτειακής λειτουργίας.
Εξάλλου, η επιλογή και ο διορισμός των Ελλήνων δικαστών, οι οποίοι
μπορεί να είναι και δικαστικοί λειτουργοί, στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε. και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
ερείδεται στο πρωτογενές δίκαιο της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), αλλά και στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση η
ανάθεση καθηκόντων εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς
γίνεται με σεβασμό στην αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας και με βάση
τις σχετικές εγγυήσεις, όπως η μετά από προηγούμενη κρίση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του
προϊσταμένου του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.

63

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η διαδικασία εμφάνισης του
δικαστικού λειτουργού στη νέα του θέση μετά την προαγωγή, τη
μετάθεση, την απόσπαση ή την επάνοδο του σ’ αυτή.

64

Υπό την ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 88 του Συντάγματος, κατά την οποία
δύναται να προβλεφθεί εκπαιδευτική και δοκιμαστική περίοδος των
δικαστικών λειτουργών πριν από τον διορισμό τους ως τακτικών,
διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, και την οποία συγκεκριμενοποιεί το άρθρο
53 του ν. 1756/1988 (Α’ 35), είχε γίνει δεκτό ότι η είσοδος των δικαστικών
λειτουργών σε κάποιον κλάδο της δικαιοσύνης πρέπει να γίνεται με
διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου και τούτο προς διασφάλιση
της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών εν γένει, αλλά και της
περαιτέρω εξέλιξης τους στον κλάδο, μέσω της προαγωγής καθώς και της
προσκτήσεως εμπειρίας εκ της υπηρεσίας στις επιμέρους βαθμίδες του
κλάδου (βλ. ΣτΕ 105/1981 Ολομ.). Αυτό σημαίνει ότι ο διορισμός των
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δικαστικών λειτουργών ως τακτικών μετά το πέρας της δοκιμαστικής
υπηρεσίας, συνιστά προαγωγή αυτών στον επόμενο βαθμό, που
συνεπάγεται καθεστώς ισοβιότητας τους, για την οποία δεν απαιτείται νέα
ορκωμοσία ούτε νέος διορισμός τους (από την πάγια νομολογία για τους
δόκιμους Εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας ενδεικτικά ΣτΕ
1745/1990).

65

Προσδιορίζεται η διαδικασία καθορισμού της αρχαιότητας των
δικαστικών λειτουργών, η σύνταξη των σχετικών πινάκων και παρέχεται η
δυνατότητα προσβολής τους από τον ενδιαφερόμενο.
Η σύνταξη και κοινοποίηση των πινάκων μπορεί να γίνεται και
ηλεκτρονικά προς διευκόλυνση των υπηρεσιών και των δικαστικών
λειτουργών.

66

Ορίζονται οι βαθμοί ιεραρχίας κάθε χωριστού κλάδου δικαστικών
λειτουργών, η βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία των δικαστικών
λειτουργών των διαφόρων κλάδων, καθώς και το προβάδισμα μεταξύ
τους, αλλά και έναντι των εκπροσώπων λοιπών κρατικών αρχών στις
επίσημες τελετές ή εορτές.

67

Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη θέση σε διαθεσιμότητα λόγω
νόσου των δικαστικών λειτουργών, καθώς και η περικοπή εν μέρει των
αποδοχών εκείνων που έχουν τεθεί στην κατάσταση αυτή.

68

Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη θέση σε αργία, αυτόματη ή
προσωρινή, των δικαστικών λειτουργών για διάφορες αιτίες, καθώς και η
περικοπή εν μέρει των αποδοχών εκείνων που έχουν τεθεί σε αργία.
Προβλέπεται πλέον και ρητά η δυνατότητα επανάληψης του μέτρου και
στην περίπτωση που, μέχρι την αυτοδίκαιη άρση της προσωρινής αργίας,
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία επί της ποινικής διώξεως που
έχει ασκηθεί.

69

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τίθενται οι προϋποθέσεις για τη θέση
δικαστικών λειτουργών εκτός υπηρεσίας και προβλέπεται ότι κατά το
χρονικό διάστημα αυτό διατηρεί τις αποδοχές του. Επιπλέον, προβλέπεται
η αναβολή της κρίσης του οικείου ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου περί
προαγωγής του µέχρι το πέρας της παραπάνω εξέτασης, και η ανάκτηση
του βαθµού µετά την επάνοδό του στην υπηρεσία σε περιπτώσεις που σε
βάρος του έχει διαταχθεί πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση για αδίκηµα
που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

70

Προσδιορίζεται η διαδικασία λύσης της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης σε
περίπτωση παραίτησης του δικαστικού λειτουργού.

71

Προσδιορίζεται η διαδικασία λύσης της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης σε
περίπτωση αποχώρησης του δικαστικού λειτουργού λόγω ορίου ηλικίας.
Περιέχονται, επιπλέον, ρυθμίσεις που αναφέρονται στη τιμητική
διατήρηση του τίτλου από τον αποχωρούντα δικαστικό λειτουργό.

72

Προσδιορίζεται η διαδικασία λύσης της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης σε
περίπτωση οριστικής παύσης του δικαστικού λειτουργού. Ως προς την
περίπτωση της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων σημειώνεται ότι η
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ρύθμιση αφορά όσους έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα πριν
τη θέση σε ισχύ του ν. 4619/2019 (Α’ 95), με τον οποίο καταργήθηκε η
ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων.
73

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζονται τα ζητήματα σχετικά με τον
διορισμό των αποφοίτων της ΕΣΔι στη θέση του δόκιμου εισηγητή του
Συμβουλίου της Επικρατείας.

74

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζονται τα ζητήματα σχετικά με τις
προαγωγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

75

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπονται τα ζητήματα σχετικά με τον
διορισμό σε θέση αντεπιτρόπου και την προαγωγή σε θέση επιτρόπου της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων. Ο εισαγωγικός βαθμός στον ιδιαίτερο κλάδο της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας, είναι ο βαθμός του αντεπιτρόπου στον οποίο
διορίζεται εφέτης, ή πρόεδρος εφετών, που έχει συμπληρώσει ορισμένο
χρόνο υπηρεσίας ύστερα από σύγκριση των υποψηφίων από το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο.

76

Καθορίζονται τα ζητήματα σχετικά με τους παρέδρους πρωτοδικείου
διοικητικών δικαστηρίων και την προαγωγή τους σε θέση πρωτοδίκη.
Ο εισαγωγικός βαθμός του παρέδρου πρωτοδικείου στελεχώνεται από
απόφοιτους της ΕΣΔι.

77

Καθορίζονται τα σχετικά με τις προαγωγές των δικαστών των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων. ω

78

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η διαδικασία προαγωγής
των διοικητικών δικαστών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενόψει της
νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την έννοια του
άρθρου 8 του ν. 3068/2002 (Α’ 274) (βλ. απόφαση του ΣτΕ 13/2004 σε
Ολομέλεια και Συμβούλιο), διατηρείται η αρχή ότι εφέτης διοικητικών
δικαστηρίων κωλύεται να κριθεί προς προαγωγή στον βαθμό του
συμβούλου επικρατείας κατά παράβαση της αρχαιότητας, δηλαδή για όσο
χρόνο παραμένουν στον βαθμό του παρέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας, χωρίς να έχει προηγηθεί αρνητική κρίση προαγωγής,
δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι έχουν, σε σχέση με τον εφέτη διοικητικών
δικαστηρίων, ίσο ή περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον βαθμό του
παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προβλέπεται, όμως, ο
συνυπολογισμός στον απαιτούμενο προς προαγωγή χρόνο του εφέτη
διοικητικών δικαστηρίων και του χρόνου υπηρεσίας του στον βαθμό του
προέδρου πρωτοδικών, δηλαδή σε βαθμό που δεν προβλέπεται στους
δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιπλέον,
προβλέπεται, ως προϋπόθεση, ότι ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του
δυναμένου να κριθεί προς προαγωγή εφέτη διοικητικών δικαστηρίων δεν
δύναται να είναι ίσος ή να υπολείπεται του συνολικού χρόνου υπηρεσίας
του αρχαιοτέρου παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και να
μην έχει αποφοιτήσει από την ίδια σειρά της ΕΣΔι με τον αρχαιότερο
πάρεδρο.
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Με τις ως άνω ρυθμίσεις σκοπείται η διεύρυνση του κύκλου των
διοικητικών δικαστών, οι οποίοι δύνανται να προαχθούν στον βαθμό του
Συμβούλου της Επικρατείας, δεδομένου ότι κατά την εφαρμογή των
διατάξεων περί προαγωγής των διοικητικών δικαστών στο Συμβούλιο της
Επικρατείας την τελευταία εικοσαετία παρουσιάστηκε συχνά το
φαινόμενο της μη κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων.
79

80

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξειδικεύεται η διαδικασία πλήρωσης
θέσης συμβούλου της Επικρατείας με προαγωγή δικαστή των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων.
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι
αρμοδιότητες του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, ο τρόπος συγκρότησής του με κλήρωση για ετήσια θητεία, η
διαδικασία αντικατάστασης των αποχωρούντων, με συμπληρωματική
κλήρωση και η δυνατότητα αναπλήρωσης του προέδρου και του γενικού
επιτρόπου από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Επιπλέον, αντιμετωπίζεται η αδυναμία συγκρότησης του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου κατά τους θερινούς μήνες σε περίπτωση
αποχώρησης από την υπηρεσία τακτικού μέλους, η αντικατάσταση του
οποίου δεν έλαβε χώρα εγκαίρως, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου, με
κλήρωση από το αρμόδιο Τμήμα.

81

Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη λήψη των αποφάσεων του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, τη
δυνατότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης να διαφωνήσει με τις αποφάσεις
του και να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον της Ολομελείας και τη
δυνατότητα των δικαστικών λειτουργών να προσφύγουν κατά αποφάσεων
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που αφορούν σε προαγωγή,
τοποθέτηση, μετάθεση και απόσπασής του ενώπιον της Ολομέλειας.
Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία συγκρότησης της Ολομέλειας για την
εκδίκαση της ανωτέρω προσφυγής και ο τρόπος επίλυσης των ζητημάτων
που φέρονται ενώπιον της.

82

Αναμορφώνονται οι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται ο τρόπος
διορισμού δόκιμων εισηγητών στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο συνολικός
χρόνος της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους αφενός λόγω της κατάργησης, με
την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2408/1996 (Α’ 104) των παρ. 1 έως 6 του
άρθρου 69 του ν. 1756/1988 (A’ 35), που προέβλεπαν τη διενέργεια
εισαγωγικού διαγωνισμού, αφετέρου προς εναρμόνιση με το ισχύον
δίκαιο (βλ. ιδίως παρ. 4 άρθρου 36 ν. 4871/2021, Α’ 247, περί δεκάμηνης
δοκιμαστικής υπηρεσίας μετά την αποφοίτηση των σπουδαστών από την
ΕΣΔι και τον διορισμό).

83

Καθορίζονται οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, χωρίς να υφίσταται πλέον η δυνατότητα προαγωγής παρέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, μετά τη θέσπιση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο
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Ελεγκτικό Συνέδριο, ως ανεξάρτητης δικαστικής αρχής με ειδικές
αρμοδιότητες, και την πρόβλεψη για στελέχωσή της από δικαστικούς
λειτουργούς ιδιαίτερου κλάδου (παρ. 9 άρθρου 112 ν. 4055/2012, Α’ 51),
η οποία συνεπάγεται την εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο εντός του οικείου κλάδου. Εξαίρεση αποτελεί η
κάλυψη κατόπιν μετάταξης κενών θέσεων αντεπιτρόπων από παρέδρους
ή συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διαθέτουν τα
προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, της οποίας η διατήρηση
είναι σκόπιμη μέχρι την κατά νόμο σύσταση και κάλυψη των οργανικών
θέσεων των παρέδρων της Γενικής Επιτροπείας καθώς και την πλήρωση
των προϋποθέσεων προαγωγής αυτών σε αντεπιτρόπους.
Επίσης, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα προαγωγής σε αντιπρόεδρο και
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο με τρία (3) και τέσσερα (4) χρόνια υπηρεσίας στον
βαθμό αυτό, αντίστοιχα, διότι, ανεξαρτήτως ότι οι αντεπίτροποι της
Γενικής Επιτροπείας συντάσσουν γνώμες στις υποθέσεις που δικάζουν οι
διάφοροι δικαστικοί σχηματισμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν
ασκούν stricto sensu δικαιοδοτικά καθήκοντα, δυνατότητα προαγωγής σε
Πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την παρ. 5 του
άρθρου 90 του Συντάγματος, έχουν μόνο τα μέλη του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, και όχι της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζονται τα ζητήματα σχετικά με τον
διορισμό, τη δοκιμαστική υπηρεσία και προαγωγή των δόκιμων εισηγητών
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς
και τις προαγωγές των εισηγητών, παρέδρων, αντεπιτρόπων και του
Επιτρόπου αυτής
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Λόγω του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος,
παραμένει η δυνατότητα προαγωγής στον βαθμό του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αντιπροέδρων καθώς και
συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τετραετή υπηρεσία στον βαθμό
αυτό. Περαιτέρω, στους δικαστικούς λειτουργούς που δύνανται να
προαχθούν στον βαθμό του Γενικού Επιτρόπου προστίθεται και ο
Επίτροπος Επικρατείας, ο οποίος με τη περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρο 16
του ν. 2521/1997 (Α’ 174) εξομοιώνεται βαθμολογικά με αντιπρόεδρο
ανώτατου δικαστηρίου και είναι μέλος της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Προσδιορίζονται η διαδικασία συγκρότησης, οι αρμοδιότητες και η
λειτουργία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου με αναφορά των ειδικότερων θεμάτων για τα οποία
αποφαίνεται αυτό. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας,
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Α΄ Τμήματος Διακοπών και μέχρι το
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αργότερο στις 15 Ιουλίου, συμπληρωματικής κλήρωσης για την
αντικατάσταση τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου που εξέλιπαν ή αποχώρησαν από την υπηρεσία,
διότι παρατηρείται το φαινόμενο, κατά τη διάρκεια των θερινών τμημάτων
να παρουσιάζονται σοβαρά ζητήματα αρμοδιότητας του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο, όμως, δεν μπορεί να συγκροτηθεί γιατί
ένα ή περισσότερα από τα τακτικά μέλη έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει από
την υπηρεσία και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα
αναπληρωματικά, ενώ δεν μπορεί να γίνει νέα κλήρωση, γιατί το αρμόδιο
Α΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν συνεδριάζει κατά τους θερινούς
μήνες. Επίσης, προστίθεται και ο Επίτροπος της Επικρατείας μεταξύ των
προσώπων που δύναται να αναπληρώσουν τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας, όταν αυτός αδυνατεί να συμμετάσχει στο Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο λόγω κωλύματος ή απουσίας.

86

Αναφορικά με την προσφυγή κατά απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισάγεται και η περίπτωση που το
ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αποφαίνεται επί ερωτήματος διορισμού
εισηγητή ή παρέδρου ή συμβούλου σε κενή θέση παρέδρου ή
αντεπιτρόπου της Επικρατείας, αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτόν αίρεται ο
υπερβολικός περιορισμός στο δικαίωμα προσφυγής δικαστικού
λειτουργού για επανεξέταση από την Ολομέλεια ουσιώδους υπηρεσιακής
του μεταβολής, όπως προαγωγής σε ανώτερο βαθμό ή μετάταξης στη
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας, ενόψει και του ότι οι αποφάσεις των
ανώτατων δικαστικών συμβουλίων που αφορούν εν γένει σε ερωτήματα
του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με υπηρεσιακές μεταβολές δικαστικών
λειτουργών δεν προσβάλλονται στα δικαστήρια. Επιπλέον, ως προς τη
λήψη αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, γίνεται
παραπομπή στην ταυτόσημη με τις ρυθμίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου
34 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) διάταξη παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4820/2021
(Α’ 130).
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Γίνεται προσαρμογή στη νομοθεσία για την ΕΣΔι και ορίζονται τα ζητήματα
σχετικά με τον διορισμό των παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελίας από
τους αποφοίτους των σχετικών κατευθύνσεων σύμφωνα με όσα ορίζονται
άρθρο 36 του ν. 4871/2021 (Α’ 247).
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Προσδιορίζεται η διαδικασία προαγωγής των παρέδρων πρωτοδικείων και
εισαγγελίας σε θέσεις πρωτοδικών και αντεισαγγελέων πρωτοδικών
αντίστοιχα.
Η διατύπωση της αξιολογούμενης ρύθμισης εναρμονίζεται επίσης με την
προβλεπόμενη διάρκεια δοκιμαστικής υπηρεσίας του άρθρου 36 του
ν.4871/2021 (Α’ 247).
Καταργούνται οι προβλεπόμενες με το άρθρο 77 του ν. 1756/1988 (Α’ 35)
προαγωγές σε προσωποπαγείς θέσεις ως αντίθετες προς το Σύνταγμα,
όπως έχει κριθεί με σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
(απόφαση υπ’ αρ. 11/2002 ΣτΕ Ολομ. Συμβ.).
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Για την ενίσχυση του εισαγγελικού θεσμού, στη θέση του Εισαγγελέα
προάγεται μόνο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή αντιπρόεδρος του
Αρείου Πάγου και όχι αρεοπαγίτης.
Επίσης, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα προαγωγής στον βαθμό
του αρεοπαγίτη, εφέτη με επτά (7) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό
και συνολική πραγματική δικαστική υπηρεσία είκοσι έξι (26) τουλάχιστον
ετών. Αυτό συμβαίνει διότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί
αδυναμία κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων αρεοπαγιτών λόγω της
απροθυμίας των Προέδρων Εφετών καθώς και περιορισμένη χρονικά
παραμονή των προαχθέντων στο ανώτατο δικαστήριο λόγω συμπλήρωσης
του ορίου ηλικίας, γεγονός που, ελαχιστοποιεί χρονικά και την παραμονή
των επιλεγέντων στην ηγεσία της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με
αποτέλεσμα να μην έχουν το χρονικό περιθώριο για να ασκήσουν
αποτελεσματικά το δικαιοδοτικό έργο τους και, κυρίως, τον ρόλο τους στη
διοίκηση της πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης.
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Τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη αύξηση της ύλης των ειρηνοδικείων και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων διαδικασιών, όπως των υποθέσεων
των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, της εκουσίας δικαιοδοσίας
(όπως τα κληρονομητήρια, οι ευρωπαϊκές διαταγές, τα ευρωπαϊκά
κληρονομητήρια, οι ευρωπαϊκές μικροδιαφορές και η ευρωπαϊκή διαταγή
δέσμευσης λογαριασμών), καθιστούν αναγκαία την απόκτηση από τον
ειρηνοδίκη της ανάλογης γνώσης και εμπειρίας, που του επιτρέπουν να
εξοικειωθεί εγκαίρως με το αντικείμενό του και τον φόρτο εργασίας που
καλείται να αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντά του χωρίς
καθυστερήσεις και απειλή πειθαρχικού ελέγχου. Για τον λόγο αυτό, κατά
την δοκιμαστική υπηρεσία του, τοποθετείται διαδοχικά σε όλα τα τμήματα
του ειρηνοδικείου, υπηρετεί ως β’ ανακριτικός υπάλληλος και
ενημερώνεται ως προς όλες τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου και ως προς
την διάρθρωση και λειτουργία της γραμματείας του.
Τέλος, η υπηρεσιακή μεταβολή που συντελείται με την ένταξη του
ειρηνοδίκη σε ανώτερη τάξη από αυτή που κατέχει, συνιστά προαγωγή,
που λαμβάνει χώρα μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου. Η ως άνω προαγωγή, ελλείψει άλλης ειδικότερης διάταξης,
χωρεί βάσει της παρ. 1 του άρθρου 59, με έκδοση αντιστοίχου προεδρικού
διατάγματος.

91

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα,
προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του, ο τρόπος συγκρότησής του με
κλήρωση για ετήσια θητεία, η διαδικασία αντικατάστασης των
αποχωρούντων, με συμπληρωματική κλήρωση και η δυνατότητα
αναπλήρωσης του προέδρου από τους νόμιμους αναπληρωτές του.
Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αδυναμία συγκρότησης του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου κατά τους θερινούς μήνες σε
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περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία τακτικού μέλους, η
αντικατάσταση του οποίου δεν έλαβε χώρα εγκαίρως, δηλαδή μέχρι το
τέλος Ιουνίου, με κλήρωση από το αρμόδιο Τμήμα, παρέχεται η
δυνατότητα πραγματοποίησης συμπληρωματικής κλήρωσης κατά το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
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Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών η οποία ιδρύθηκε με τον ν.
2236/1994 (Α’ 146) και λειτουργεί ήδη από το 1995 παρέχει τόσο
προεισαγωγική εκπαίδευση στους υποψήφιους δικαστικούς λειτουργούς,
οι οποίοι επιλέγονται με διαδικασία που διενεργείται από τη Σχολή, όσο
και διαρκή επιμόρφωση στους ήδη υπηρετούντες δικαστικούς
λειτουργούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4871/2021 (Α’ 247). Η Σχολή
συμμετέχει ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης
(EJTN) και έχει αναλάβει κεντρική αποστολή στη δικαστική εκπαίδευση
στη χώρα μας.
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Καθορίζονται η διαδικασία και τα όργανα επιθεώρησης στην πολιτική και
ποινική δικαιοσύνη, ο τρόπος επιλογής τους και η θητεία τους. Ειδικότερα,
προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της επιλογής των μελών του
Συμβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών αλλά και να
αποκλειστούν οι δικαστικοί λειτουργοί που για διάφορους λόγους, όπως
η εκκρεμότητα στην έκδοση αποφάσεων και οι λόγοι υγείας, δεν είναι σε
θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, επελέγη ένα μικτό σύστημα
επιλογής και κλήρωσης. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου
επιλέγει αρχικά διπλάσιο αριθμό δικαστικών λειτουργών από τον αριθμό
των μελών του Συμβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών και, εν
συνεχεία, γίνεται κλήρωση μεταξύ των επιλεγέντων. Περαιτέρω,
προκειμένου ο επιθεωρητής να έχει μία συνολική εικόνα και να
παρακολουθεί την εξέλιξη του επιθεωρούμενου δικαστικού λειτουργού
αλλά και να μην αποξενώνεται από τα κύρια δικαστικά του καθήκοντα, το
χρονικό διάστημα της θητείας του προβλέπεται να είναι διετές, αντί για
ένα έτος που ισχύει μέχρι σήμερα. Επίσης, προβλέπεται ότι κάθε
επιθεωρητής κατά το χρονικό διάστημα της άσκησης των καθηκόντων του
επικουρείται από έναν δικαστικό υπάλληλο του νέου κλάδου ΠΕ
Επικουρίας και Τεκμηρίωσης Δικαστικού Έργου. Τέλος, προβλέπεται ότι σε
επιθεώρηση υπόκεινται πλέον υποχρεωτικά και οι πρόεδροι εφετών και οι
εισαγγελείς εφετών από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης και
τον αναπληρωματικό του που έχουν τον βαθμό του Αντιπροέδρου του
Προέδρου του Αρείου Πάγου. Αυτό κρίνεται αναγκαίο διότι ο ρόλος του
Προέδρου Εφετών είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για τη διαμόρφωση
της νομολογίας όσο και για την, εν γένει, οργάνωση και λειτουργία των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών και, συνεπώς, η καθοδηγητική αλλά και
διορθωτική συμβολή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επιθεώρησης
είναι αναγκαία. Ενόψει δε του μεγάλου αριθμού επιθεωρουμένων, ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης και ο αναπληρωματικός του
επικουρούνται έκαστος από δύο δικαστικούς υπαλλήλους του νέου
κλάδου ΠΕ Επικουρίας και Τεκμηρίωσης Δικαστικού Έργου.
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Καθορίζονται οι περιφέρειες επιθεώρησης των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων και εισαγγελιών και ιδρύεται στην έδρα του μεγαλύτερου
εφετείου κάθε περιφέρειας καθώς και του Πρωτοδικείου Αθηνών, για
πρώτη φορά Γραφείο Γραμματείας Επιθεώρησης με δικαστικούς
υπαλλήλους αποκλειστικής απασχόλησης.
Με το άρθρο 3 του ν. 3514/2006 (Α΄ 266) καθιερώθηκε σύστημα
επιθεώρησης των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του
Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο κρίθηκε αναγκαίο λόγω της
σταδιακής αύξησης των Τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας και
των οργανικών θέσεων, προκειμένου να βελτιώσει τη συνολική
αποδοτικότητα του Δικαστηρίου, να ενισχύσει περαιτέρω την ποιότητα
των μελών του και να παράσχει έγγραφα αντικειμενικά στοιχεία, από τα
οποία θα προκύπτει η υπηρεσιακή εικόνα των υποψηφίων για προαγωγή
(βλ. 11/2007, 15/2011 πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας). Δεδομένου ότι το σύστημα της
επιθεώρησης λειτουργεί επί δεκαέξι έτη, έχει καταδειχθεί η ανάγκη
σημειακών τροποποιήσεων στις ισχύουσες διατάξεις. Προς τον σκοπό
αυτό και για λόγους ευχερέστερης συγκρότησης του Πρωτοβάθμιου
Συμβουλίου προκρίνεται η συμμετοχή σε αυτό συμβούλων με τριετή
τουλάχιστον υπηρεσία στον βαθμό, αντί της τετραετούς υπηρεσίας που
απαιτείται σήμερα.
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Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα διενέργειας έκτακτης ή
συμπληρωματικής επιθεώρησης αντίστοιχης με αυτή που διενεργείται
στους δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Ενόψει του ότι, κατά την
επιθεώρηση των παρέδρων, συμβαίνει να συντάσσονται εκθέσεις
επιθεώρησης από προέδρους τμημάτων, οι οποίοι έχουν συνυπηρετήσει
με τον πάρεδρο στο οικείο τμήμα για ελάχιστο χρόνο, κρίνεται αναγκαίο
να αναφέρεται ρητώς στην έκθεση του αντιπροέδρου το χρονικό διάστημα
της συνυπηρετήσεως με τον επιθεωρούμενο πάρεδρο.
Ως προς την επιθεώρηση των εισηγητών προβλέπεται ότι η κατάθεση έστω
και μίας προεισήγησης επί συζητουμένης υπόθεσης της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας καθιστά δυνατή τη σύνταξη έκθεσης
επιθεώρησης για τον εν λόγω εισηγητή, ενόψει της κατά τεκμήριο
δυσχέρειας των επιλυομένων ζητημάτων, είναι δε και σκόπιμη η σύνταξη
αυτής, προκειμένου να μην παραλείπεται η αξιολόγηση σοβαρού μέρους
του έργου των εισηγητών και μάλιστα επί ιδιαιτέρως δυσχερών
υποθέσεων. Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή της πληρέστερης αξιολόγησης του
έργου των εισηγητών, συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης και για
υποθέσεις τις οποίες εισηγούνται πάρεδροι του Συμβουλίου της
Επικρατείας, πλην όμως συντάσσεται και προεισήγηση από εισηγητή.
Λόγω, όμως, της μικρής βαθμολογικής απόστασης μεταξύ των δύο, την
έκθεση δεν συντάσσει ο ίδιος ο πάρεδρος, αλλά ο Πρόεδρος του Τμήματος,
αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του παρέδρου.
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Επιπλέον, προς τον σκοπό της διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων κρίνεται
σκόπιμη η κοινοποίηση του καταλόγου των επιθεωρητών (βλ. παρ. 1-2
άρθρου 41 Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας) στον
επιθεωρούμενο πριν από τη διενέργεια της επιθεώρησης.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την κατά παράδοση του Συμβουλίου της
Επικρατείας ανάθεση της επίλυσης ζητημάτων, κατ’ αρχήν, σε πολυμελή
όργανα, προβλέπεται η συμμετοχή στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης και δύο συμβούλων Επικρατείας με τετραετή υπηρεσία στον
βαθμό.

96

Καθορίζονται τα ζητήματα σχετικά με την επιθεώρηση των δικαστικών
λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε σχέση με την υφιστάμενη ρύθμιση
α) οι εκθέσεις των επιθεωρητών απαιτείται να είναι ειδικά
αιτιολογημένες, β) κατά την επιθεώρηση δίνεται έμφαση τόσο στη
σοβαρότητα και τη δυσχέρεια των υποθέσεων, όσο και στον χρόνο
παράδοσης των σχετικών σχεδίων από τον επιθεωρούμενο, γ)
συνεκτιμάται υποχρεωτικά η τυχόν επιβάρυνση του επιθεωρούμενου από
παράλληλα καθήκοντα, δ) προσαρμόζεται η επιθεώρηση στη νέα δομή του
Δικαστηρίου, ενόψει της πρόσφατης σύστασης τμημάτων ελέγχων,
μελετών και γνωμοδοτήσεων, ώστε αντικείμενο της επιθεώρησης να μην
είναι μόνο σχέδια πράξεων και αποφάσεων, αλλά και υπομνημάτων και
εκθέσεων ελέγχου, μελετών και γνωμοδοτήσεων και ε) εισάγεται η
δυνατότητα διενέργειας έκτακτης ή συμπληρωματικής επιθεώρησης,
αντίστοιχης με αυτή που διενεργείται στους δικαστικούς λειτουργούς της
πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.

97

Προβλέπονται τα όργανα και η διαδικασία επιθεώρησης των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους κατ’
αντιστοιχία με τα ισχύοντα στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

98

Καθορίζονται οι περιφέρειες επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων και ιδρύονται Γραφεία Γραμματείας Επιθεώρησης.

99

Με τον νέο κώδικα επιχειρείται η αναβάθμιση του θεσμού της
επιθεώρησης των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών και η
μετεξέλιξή του από μια τυπική διαδικασία σε μία ουσιαστική παρέμβαση
για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της χώρας, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστικών
λειτουργών, την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την αντιμετώπιση των
αδυναμιών τους και, εν τέλει, τη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας
της απονομής της δικαιοσύνης. Προκειμένου, λοιπόν, τα μέλη των
Συμβουλίων Επιθεώρησης και οι Εεπιθεωρητές να μπορέσουν να
ασκήσουν δίκαια και αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, προβλέπεται,
για πρώτη φορά, η υποχρεωτική παρακολούθηση από αυτούς, πριν από
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προγραμμάτων επιμόρφωσης που
διοργανώνονται στην ΕΣΔι μετά από απόφαση του Διοικητικού
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Συμβουλίου της Σχολής. Στα προγράμματα αυτά, οι εκπαιδευτές, οι οποίοι
κατά βάση είναι εν ενεργεία ή επί τιμή ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί,
μεταλαμπαδεύουν την εμπειρία τους, τη νομολογία των δικαστικών
συμβουλίων σχετικά με την επιθεώρηση, την εφαρμογή των κριτηρίων
προαγωγής καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές επιθεώρησης στους
επιμορφούμενους, ώστε οι τελευταίοι να έχουν στη διάθεσή τους, μαζί με
το ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων του άρθρου 104,
ένα ισχυρό οπλοστάσιο προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο
ρόλο τους.

100

Περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών καθώς και ο
τρόπος με τον οποίο ασκούν το έργο τους. Η θητεία όλων των
επιθεωρητών είναι διετής. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα οι
επιθεωρητές σύμβουλοι επικρατείας, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του
Αρείου Πάγου συντάσσουν μια έκθεση επιθεώρησης ενώ οι Πρόεδροι και
οι Εισαγγελείς Εφετών συντάσσουν δύο εκθέσεις επιθεώρησης, μία για
κάθε δικαστικό έτος. Προκειμένου η επιθεώρηση να έχει τον πιο
ουσιαστικό χαρακτήρα, οι επιθεωρητές διεξάγουν λεπτομερώς κάθε
χρήσιμη έρευνα, χωρίς να αρκούνται στις υ αποφάσεις και τα στοιχεία που
υποδεικνύονται από τους επιθεωρούμενους δικαστικούς λειτουργούς. Στο
πλαίσιο αυτό μελετούν τα στατιστικά στοιχεία, ζητούν την γνώμη του
διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία για κάθε επιθεωρούμενο,
λαμβάνουν υπόψη τους εκθέσεις που συντάσσουν οι πρόεδροι ή οι
προεδρεύοντες των δικαστικών σχηματισμών που υπηρετούν οι
επιθεωρούμενοι, παρακολουθούν συνεδριάσεις στις οποίες μετέχουν και
έχουν απαραιτήτως προσωπική επαφή με τους επιθεωρούμενους, στους
οποίους και εκθέτουν τόσο τα στατιστικά στοιχεία όσο και τη γνώμη του
διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία και την γραπτή έκθεση του
προέδρου ή του προεδρεύοντος του δικαστικού σχηματισμού, έτσι ώστε
οι επιθεωρούμενοι να μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους τόσο
για την ποσοτική και ποιοτική υπηρεσιακή τους απόδοση όσο και για τις
κρίσεις του διευθύνοντος και του προέδρου ή του προεδρεύοντος.

101

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται για πρώτη φορά η σύνταξη
από τους επιθεωρητές τεσσάρων ειδικά αιτιολογημένων εκθέσεων με τις
οποίες αξιολογούνται η λειτουργία κάθε δικαστηρίου και εισαγγελίας, ο
διευθύνων το δικαστήριο ή την εισαγγελία, οι πρόεδρος και ο προεδρεύων
κάθε δικαστικού σχηματισμού και κάθε δικαστικός λειτουργός, υπό την
προϋπόθεση ότι σε περίπτωση που στο πρόσωπο του επιθεωρούμενου
δικαστικού λειτουργού συντρέχουν περισσότερες από μία από τις
ανωτέρω ιδιότητες, ο επιθεωρητής συντάσσει για αυτόν ενιαία έκθεση.
Καινοτομία, επίσης, αποτελεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και
επίδοσης της έκθεσης επιθεώρησης καθώς και ηλεκτρονικής τήρησής της
στον φάκελο του δικαστικού λειτουργού.

102

Εξορθολογίζονται τα κριτήρια της επιθεώρησης για τη σύνταξη κάθε
ξεχωριστής έκθεσης ώστε να δοθούν στους επιθεωρητές οι βασικές
κατευθύνσεις για τον τρόπο άσκησης του έργου τους αλλά και να

166

διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ομοιόμορφη εφαρμογή του θεσμού,
ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων προσώπων που είναι επιθεωρητές.
Παράλληλα, από τις εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να προκύπτει μια
ολοκληρωμένη εικόνα των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και της συνολικής
πορείας εκάστου αξιολογουμένου δικαστικού λειτουργού. Προς τον σκοπό
αυτό και λαμβανομένων υπόψη των σύγχρονων ευρωπαϊκών και διεθνών
τάσεων σχετικά με την αξιολόγηση των δικαστηρίων και των δικαστικών
λειτουργών, μεταξύ των οποίων και συστάσεις (recommendations) που
απηύθυνε στη χώρα μας η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO),
εμπλουτίζονται τα κριτήρια επί τη βάσει των οποίων διενεργείται η
αξιολόγηση, παράλληλα δε απαιτείται η κρίση του επιθεωρητή να είναι
εξατομικευμένη και ειδικά αιτιολογημένη ως προς ένα έκαστο από τα
κριτήρια αυτά και να μην εξαντλείται σε γενικές συμπερασματικές
διαπιστώσεις. Προκειμένου να επιθεωρηθεί αποτελεσματικά η λειτουργία
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, ο διευθύνων υποβάλλει στον
επιθεωρητή έκθεση απολογισμού του έργου του. Με βάση την έκθεση
αυτή, τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο
στοιχείο, ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης του δικαστηρίου
ή της εισαγγελίας. Για την επιθεώρηση του διευθύνοντος το δικαστήριο ή
την εισαγγελία ο επιθεωρητής εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη γενική
ικανότητα διεύθυνσης, την ενημερότητα της υπηρεσίας ως προς τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων και τη λήψη μέτρων για τη ψηφιοποίηση.
Σημειωτέον ότι για τον έλεγχο της ποσοτικής αποδόσεως και την
αντιμετώπιση καθυστερήσεων δικαστικών λειτουργών ή υπαλλήλων της
υπηρεσίας της οποίας προΐστανται, οι εν λόγω δικαστικοί λειτουργοί
έχουν την εξουσία να εκδίδουν γενικές οδηγίες ή και να απευθύνουν
ατομικές προειδοποιήσεις. Όσον αφορά στην προκείμενη καινοτόμο
ρύθμιση, επισημαίνονται και τα εξής: α) ο όρος «διευθύνων δικαστήριο/
εισαγγελία» είναι ταυτόσημος με τον όρο «προϊστάμενος δικαστηρίου/
εισαγγελίας» και, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνει και τους προέδρους
των τριμελών συμβουλίων διεύθυνσης και β) η επιθεώρηση των
διευθυνόντων δικαστήρια/ εισαγγελίες κατά τα δικαστικά τους καθήκοντα
είναι ανεξάρτητη από την επιθεώρηση αυτών τούτων κατά τα καθήκοντα
διεύθυνσης - διοίκησης που επιτελούν. Για την επιθεώρηση των πρόεδρων
και προεδρευόντων δικαστικών σχηματισμών, ο επιθεωρητής εξετάζει,
μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση της διαδικασίας, τον τρόπο κατανομής των
υποθέσεων μεταξύ των δικαστικών λειτουργών καθώς και τον τρόπο
αξιολόγησης από αυτούς των υποθέσεων ως προς την σοβαρότητα και τη
δυσχέρειά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 5 του άρθρου 19
με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των
δικαστικών λειτουργών γίνεται με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό, τις
αναβολές και το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων και τη διατύπωση
των δικαστικών αποφάσεων και βουλευμάτων. Για την επιθεώρηση όλων
των δικαστικών λειτουργών, ο επιθεωρητής εξετάζει, μεταξύ άλλων, την
κρίση και αντίληψη, την ποιότητα του έργου τους, δηλαδή την
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επεξεργασία του νομικού και πραγματικού μέρους κάθε υποθέσεως και
συνεκτιμά την αναίρεση ή εξαφάνιση των αποφάσεων που συνέταξαν οι
επιθεωρούμενοι κατά παραδοχή του αντίστοιχου ένδικου μέσου κατά το
επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα καθώς και τη διατύπωση των
δικαστικών αποφάσεων, την ποσοτική απόδοσή τους και την ταχύτητα
διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε σχέση πάντα με τη σοβαρότητα και τη
δυσχέρειά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19,
καθόσον η ταχύτητα δεν πρέπει να επιδιώκεται και να επιτυγχάνεται σε
βάρος της ποιότητας της δικαστικής κρίσης και την επιβάρυνση από
πρόσθετα υπηρεσιακά καθήκοντα που τους ανατίθενται από το δικαστικό
σχηματισμό στον οποίο υπηρετούν και την ανταπόκριση σε αυτά. Επίσης,
σε όλες τις εκθέσεις εξετάζεται και η συμμόρφωση του επιθεωρούμενου
με παρατηρήσεις προηγουμένων εκθέσεων επιθεώρησης.
Τέλος, διευρύνεται η κλίμακα για την αξιολόγηση των δικαστικών
λειτουργών τόσο για κάθε κριτήριο ξεχωριστά όσο και συνολικά.

103

Καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Επιθεώρησης, το οποίο
καθοδηγεί και επικουρεί τους επιθεωρητές στο έργο τους, μεριμνά για την
έγκαιρη συγκέντρωση των εκθέσεων, ελέγχει την πληρότητά τους και
διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της
επιθεώρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία και
αποτελεσματική διενέργειά της.

104

Λαμβανομένων υπόψη των σύγχρονων ευρωπαϊκών και διεθνών τάσεων
σχετικά με την αξιολόγηση των δικαστηρίων και των δικαστικών
λειτουργών, μεταξύ των οποίων και συστάσεις (recommendations) που
απηύθυνε στη χώρα μας η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO),
με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι οι ολομέλειες των ανώτατων
δικαστηρίων, προκειμένου να διασφαλίσουν το ενιαίο μέτρο και την
αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης, καταρτίζουν με απόφαση τους
ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων προς τους
επιθεωρητές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και ενιαίο
έντυπο για τις εκθέσεις επιθεώρησης των δικαστηρίων.

105

Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με την προσφυγή του επιθεωρούμενου
κατά της εκθέσεως επιθεώρησης.

106

Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη ιδιαίτερης έκθεσης
προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της οριστικής παύσης.

107

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται ο έλεγχος εκ μέρους του
επιθεωρητή ως προς την τήρηση της υποχρέωσης εκ μέρους των
προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των δικαστικών υπαλλήλων, να
συντάσσουν κατ’ έτος στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων τις εκθέσεις
αξιολόγησης του έργου, της απόδοσης και γενικότερα της υπηρεσιακής
προσφοράς και συμπεριφοράς των δικαστικών υπαλλήλων.

108

Τίθενται οι γενικές αρχές της πειθαρχικής ευθύνης των δικαστικών
λειτουργών.
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109

Καθορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα του δικαστικού λειτουργού.
Όσον αφορά στην καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ο
προσήκων χρόνος για τη σύνταξη σκεπτικών στις ποινικές υποθέσεις
ρυθμίζεται πλέον με νομοθετική διάταξη. Ικανοποιητική προθεσμία για τις
ποινικές υποθέσεις θεωρείται το τρίμηνο, ενόψει και του, κατά κανόνα,
επείγοντος χαρακτήρα αυτών. Για το δικαιολογημένο ή μη της
καθυστέρησης λαμβάνεται, μεταξύ άλλων, υπόψη και η σοβαρότητα και η
δυσχέρεια της υπόθεσης κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 19. Τέλος, κατοχυρώνεται πλέον και νομοθετικά η νομολογιακή
αρχή, ότι η εσφαλμένη κρίση που ο δικαστικός λειτουργός εκφέρει κατά
την άσκηση των καθηκόντων του δεν είναι πειθαρχικό παράπτωμα, εκτός
αν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.

110

Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την παραγραφή των πειθαρχικών
παραπτωμάτων.

111

Προς τον σκοπό της δικαιότερης πειθαρχικής μεταχειρίσεως του
διωκόμενου, με την αξιολογούμενη ρύθμιση λαμβάνονται υπόψη, για τον
προσδιορισμό του είδους της ποινής που του επιβάλλεται και την
επιμέτρησή της, και οι προηγούμενες πειθαρχικές καταδίκες του, είτε για
παρεμφερές είτε για διαφορετικό παράπτωμα. Ειδικά, όμως, για την ποινή
της οριστική παύσης προβλέπεται ότι αυτή επιβάλλεται ανεξάρτητα από
την άσκηση προηγούμενων πειθαρχικών αγωγών και από τον χρόνο
υπηρεσίας του τιμωρούμενου, δεδομένου ότι αυτή αφορά σε δικαστικούς
λειτουργούς που δεν έχουν συναίσθηση των βασικών τους υποχρεώσεων
ή η συμπεριφορά τους θίγει σοβαρά το κύρος της δικαιοσύνης.

112

Αν, λόγω της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος, κρίνεται ως
επιβλητέα σε δικαστικό λειτουργό, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την
υπηρεσία, η ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης, αυτή δεν μπορεί,
πλέον, να εκτελεστεί. Για τον λόγο αυτό, με το παρόν άρθρο προβλέπεται
ότι η ποινή αυτή μετατρέπεται σε πρόστιμο ανάλογο με τη βαρύτητα του
παραπτώματος και μάλιστα ανώτερο από την πειθαρχική ποινή του
προστίμου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις καθαρές αποδοχές τριών
(3) μηνών.

113

Ρυθμίζεται η πειθαρχική δικαιοδοσία των δικαστηρίων και των
πειθαρχικών συμβουλίων.

114

Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία του
Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

115

Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των επταμελών συμβουλίων
συζητούνται συνήθως ενώπιον των εννιαμελών συμβουλίων κατά το
αμέσως επόμενο έτος. Κατά συνέπεια και προς αποφυγή προβλημάτων
αναπλήρωσης κωλυομένων μελών της εννιαμελούς συνθέσεως, με την
αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα μέλη του επταμελούς
συμβουλίου δεν κληρώνονται κατά το αμέσως επόμενο έτος ως μέλη του
εννιαμελούς.

169

Η πρόβλεψη της παρ. 3 εναρμονίζεται με τα ισχύοντα για το Ανώτατο
Πειθαρχικό Συμβούλιο και είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση ιδιαίτερα
σοβαρών υποθέσεων, οι οποίες έχουν συζητηθεί λίγο πριν από τη λήξη του
έτους, πλην όμως η διάσκεψη δεν έχει καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του αυτού έτους.
Στην παρ.6 προβλέπεται για λόγους αμεροληψίας, ποιοι δεν συμμετέχουν
σε πειθαρχικό συμβούλιο ή δικαστήριο. Σε σχέση με την παρ. 5 του
άρθρου 97 του ν. 1756/1988 (Α’ 35), προβλέπεται ότι δεν μετέχουν στο
πειθαρχικό συμβούλιο και αυτοί που έχουν διατάξει (και όχι μόνο
ενεργήσει) προκαταρκτική εξέταση (και όχι μόνο ανάκριση) όσον αφορά
την τέλεση ή όχι πειθαρχικού παραπτώματος.
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι ανώνυμες αναφορές
ιδιωτών δεν λαμβάνονται υπόψη προς αποφυγή αδίκων διασυρμών
δικαστικών λειτουργών, χωρίς οι αναφέροντες να αντιμετωπίζουν τις
συνέπειες των ψευδών ή αστήρικτων αναφορών. Αυτό, όμως, δεν
παρεμποδίζει τον λαμβάνοντα την αναφορά να ασκεί αυτεπαγγέλτως
δίωξη, αν αυτή περιέχει ή συνοδεύεται από στοιχεία, από τα οποία,
ενδεχομένως, μπορεί να προκύψει η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Είναι αυτονόητο ότι στις ανώνυμες αναφορές δεν περιλαμβάνονται τα
δημοσιεύματα στον τύπο, τα οποία πάντοτε ερευνώνται από τον αρμόδιο
για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
Περαιτέρω, η θέσπιση παραβόλου για την υποβολή αναφορών είναι
αναγκαία για να περιοριστεί το φαινόμενο των αστήρικτων αναφορών. Αν
η αναφορά κριθεί βάσιμη, το παράβολο επιστρέφεται με απόφαση του
πειθαρχικού συμβουλίου, σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου είτε με απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου είτε με την
πράξη αρχειοθετήσεως. Αν κριθεί ότι η καταγγελλόμενη πράξη τελέσθηκε
από ελαφρά αμέλεια αλλά δεν επιβληθεί ποινή, διατάσσεται η επιστροφή
του παραβόλου.
Προβλέπεται ότι οι αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι οι
Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν την εποπτεία επί
των δικαστικών λειτουργών όλης της Χώρας.
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Εξάλλου, ο δικαστικός λειτουργός, κατά του οποίου ενεργείται
προκαταρκτική εξέταση, πρέπει να γνωρίζει ακριβώς ποια πράξη του
αποδίδεται, καθώς και ποιες διατάξεις την προβλέπουν και γι’ αυτό έχει
δικαίωμα να λάβει προηγουμένως γνώση όλων των στοιχείων που τον
αφορούν.
Περαιτέρω, αρμόδιος να ασκεί πειθαρχική δίωξη, παραλλήλως με τους
αναφερόμενους στην παρ. 1 δικαστικούς λειτουργούς, ορίζεται και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, με τον οποίο δεν υφίσταται σχέση ιεραρχίας.
Προστίθεται, επίσης, ρύθμιση σχετικά με τον καθορισμό της
αρμοδιότητας, σε περίπτωση που έχουν επιληφθεί περισσότεροι
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ομοιόβαθμοι δικαστικοί λειτουργοί (όπως ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου).
118

Προβλέπεται η διαδικασία για την έναρξη και λήξη της πειθαρχικής
διαδικασίας.

119

Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με την προδικασία.

120

Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με την ανάκριση σε περίπτωση
πειθαρχικής δίωξης.

121

Ρυθμίζεται η προδικασία συζήτησης του πειθαρχικού συμβουλίου και
ειδικότερα καθορίζονται ο ορισμός συνεδρίασης και η κλήση του
διωκομένου.

122

Καθορίζεται η κύρια διαδικασία στα πειθαρχικά συμβούλια.

123

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι αν μετά την αθωωτική
πειθαρχική απόφαση εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
την ίδια πράξη, την επανάληψη της διαδικασίας, πλην του Υπουργού
Δικαιοσύνης, δύναται να ζητήσει και το αρμόδιο για την άσκηση της
πειθαρχικής δίωξης όργανο.

124

Προβλέπονται οι συνέπειες των πειθαρχικών αποφάσεων και τίθενται οι
προϋποθέσεις για την εκτέλεση τους.

125

Ρυθμίζεται η διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων.

126

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διατηρείται η δυνατότητα να διοριστούν
σε δημόσια θέση οι δικαστικοί λειτουργοί που παύονται λόγω
ανεπάρκειας μετά την τρίτη παράλειψή τους προς προαγωγή, ενόψει και
της μέχρι σήμερα ιδιαίτερα θετικής εμπειρίας από την εφαρμογή της
ρύθμισης. Προκειμένου άλλωστε να διαφυλαχθεί τόσο το κύρος όσο και η
εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται οι
δικαστικοί λειτουργοί που παύθηκαν, μεσολαβεί κρίση του οικείου
δικαστηρίου ως προς την καταλληλότητα του παυθέντος να ασκήσει
δημόσια υπηρεσία.
Η μηχανοργάνωση των δικαστηρίων, που αποτελούσε αναγκαίο όρο για
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της απονομής και της λειτουργίας
της δικαιοσύνης κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει πλέον δώσει τη
θέση της στις διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών. Η νέα αυτή αναγκαιότητα και πραγματικότητα στον χώρο
της δικαιοσύνης αναγνωρίζεται και τυποποιείται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση.

127

Παράλληλα με την κατοχύρωση των ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων διαχειρίσεως των δικαστικών υποθέσεων διευκρινίζεται ότι
δεν θίγονται οι κείμενες δικονομικές, διαδικαστικές και ουσιαστικές
διατάξεις που προσδιορίζουν τους ρόλους και τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις και τις προβλεπόμενες ενέργειες των χρηστών στα πλαίσια
των εν λόγω συστημάτων. Τα ως άνω πληροφοριακά συστήματα ανήκουν
στα ανώτατα δικαστήρια της κάθε δικαιοδοσίας και τελούν υπό την
διαχείριση δικαστικών αρχών. Προβλέπεται η κατ' αρχήν διάκριση των
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ΟΣΔΔΥ σε αντιστοιχία με την κατά το Σύνταγμα διάκριση των δικαστηρίων
σε διοικητικά και πολιτικά - ποινικά (παρ. 1 του άρθρου 93),
λαμβανομένου υπόψη και του διαφορετικού βαθμού ωριμότητας των
υφιστάμενων συστημάτων. Στο πλαίσιο των ΟΣΔΔΥ λειτουργούν και
βάσεις δεδομένων, οι οποίες εξυπηρετούν τους εξουσιοδοτημένους κατά
τα ανωτέρω χρήστες, κυρίως δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης πρόσβασης και σε τρίτους,
δικηγόρους, δημόσιες αρχές ή και ιδιώτες, βάσει ειδικών διατάξεων,
τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ(L 119) και του
ν. 4624/2019 (Α’ 137). .
Η πρόβλεψη αυτή υπηρετεί τη διαφάνεια, διευκολύνει τη συμμόρφωση
και ενισχύει τη νομιμοποίηση των δικαστικών αποφάσεων μέσω της
διαχύσεως της νομολογίας στην κοινωνία.
Περαιτέρω, προβλέπονται οι οργανικές μονάδες και τα όργανα που
επιμελούνται τη διαχείριση και τηn περαιτέρω ανάπτυξη των
πληροφοριακών συστημάτων. Εκτελεστικά και αποφασίζοντα για την
τρέχουσα διαχείριση όργανα είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι των κατά
τόπους τμημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, ακολουθούν ως
εποπτεύοντα και περαιτέρω αποφασίζοντα όργανα τρεις (3) μικτές από
δικαστές και υπαλλήλους, επιτροπές, μία για κάθε δικαιοδοτικό κλάδο,
στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί ΟΠΣ. Ο γενικός συντονισμός ανατίθεται
στο Ανώτατο Συμβούλιο Διοίκησης Έργων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης,
όργανο πολυπρόσωπο χάριν αντιπροσωπευτικότητας, με τη συμμετοχή
και εξειδικευμένων επιστημόνων και ανώτερων υπαλλήλων, που δέχεται
εισηγήσεις των επιτροπών εποπτείας και υποστηρίζεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου
λειτουργεί.
Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων
με απόφαση της Ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου.
128

Αναφέρονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις.

129

Προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις.

130

Προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις.

131

Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόμου από τη δημοσίευσή του εκτός
από τις διατάξεις για την επιθεώρηση και τα κωλύματα εντοπιότητας που
δεν μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και θα αρχίσουν να ισχύουν από το
επόμενο δικαστικό έτος καθώς και τις διατάξεις σχετικά με τις συνέπειες
στην προαγωγή των δικαστικών λειτουργών και της μη ολοκλήρωσης των
υποχρεωτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

X

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

X

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

X

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το όφελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι η βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου απονομής της
δικαιοσύνης, μέσω μεταρρυθμίσεων στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στον Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Βλ. συνημμένη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
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Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
-Παρατηρήσεις της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων (αρ. πρωτ. 716/2019)
-Παρατηρήσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. 392/2019)
-Απόφαση (διοικητική) Ολομέλειας Αρείου πάγου 1/2019
-Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας 7/2019
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Υπουργείο Εσωτερικών

Δικαστικές Ενώσεις και
Δικηγορικών Συλλόγων

Ολομέλεια

Προέδρων

ο

Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων
Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
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Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

95 (επισυνάπτονται αναλυτικά)

Έγινε ενσωμάτωση ορισμένων
σχολίων που αναρτήθηκαν στο
πλαίσιο
της
δημόσιας
διαβούλευσης. Συγκεκριμένα: α)
Στο άρθρο 17 έγινε δεκτό σχόλιο,
ως προς τον χρόνο θητείας των
εκλεγμένων
διοικήσεων
των
δικαστηρίων και ως προς την
πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης
για
τις
αιρετές
διοικήσεις
δικαστηρίων και εισαγγελιών που
έχουν ήδη εκλεγεί.

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

β) Στο άρθρο 19 έγινε δεκτό σχόλιο
και προβλέφθηκε η παροχή
εύλογου
χρόνου
για
την
ολοκλήρωση της διαδικασίας
τροποποίησης, ήτοι έως το
δικαστικό έτος 2023 – 2024. γ) Στο
Σχόλια που υιοθετήθηκαν άρθρο 44 έγινε δεκτό εν μέρει το
σχόλιο σχετικά με τον τρόπο
διαπίστωσης της σωματικής και
ψυχικής υγείας των υποψήφιων
δικαστικών λειτουργών κατά τα
οριζόμενα στο ν. 4871/2021 (Α’
247) για την ΕΣΔι. Όσον αφορά στη
λήψη ενδεδειγμένων και εύλογων
μέτρων για την αποτελεσματική
άσκηση
των
καθηκόντων
δικαστικών
λειτουργών
με
αναπηρία
υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στην παρ. 1 άρθρο 22
του παρόντος.
δ) Στο άρθρο 49 έγινε δεκτό σχόλιο
και απαλείφθηκε το τελευταίο
εδάφιο
της
παρ.
2
του
προαναφερθέντος σχετικά με τα
κωλύματα
εντοπιότητας
των
ειρηνοδικών. Επίσης, στο ίδιο

177

άρθρο έγιναν δεκτά τα σχόλια που
αφορούν την εξαίρεση των νήσων
Κέρκυρας και Μυτιλήνης λόγω
πληθυσμιακών δεδομένων, από τα
κωλύματα εντοπιότητας.
ε) Στο άρθρο 59 έγινε δεκτό σχόλιο
και διευρύνθηκε χρονικά η
θεώρηση από 15 ημέρες σε 30.
στ) Στο άρθρο 60 έγιναν δεκτά τα
σχόλια, τα οποία προβλέπουν την
συνυπηρέτηση των δικαστικών
λειτουργών με υπηρετούντες στα
σώματα ασφαλείας.
ζ) Στο άρθρο 102 έγιναν δεκτά
σχόλια και απαλείφθηκε η περ. ζ
της παρ. 4.
η) Στο άρθρο 129 έγινε δεκτό
σχόλιο
και
προβλέφθηκε
μεταβατική διάταξη για την
τροποποίηση των κανονισμών των
δικαστηρίων με την έναρξη αυτών
του δικαστικού έτους 2023 – 2024.
Επίσης έγινε δεκτό σχόλιο και θα
προβλεφθεί ρητά με μεταβατική
διάταξη ότι οι νέες ρυθμίσεις θα
καταλαμβάνουν τα υπηρετούντα
συμβούλια διεύθυνσης.
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Εξαιτίας της διηγηματικής, της
άκρως
περιγραφικής
και
εξατομικευμένης
φύσης
των
περισσοτέρων
εκ
των
αναρτηθέντων
σχολίων,
δεν
συμπεριελήφθησαν πολλά από
αυτά στο σχέδιο νόμου καθώς δεν
συμπεριλαμβάνονται
στην
τρέχουσα νομοθετική πρόβλεψη.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (άρθρα 1 έως 39)
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 1-39 (Α’ Τμήμα): ( 36 Σχόλια)
4 Μαΐου 2022, 15:14 |Επί του άρθρου 19.Ο καθορισμός αντιστοιχίας των Γραμματειών των
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, έχει γίνει
δυνάμει της αριθ. 117830/09-12-1987 Κ.Υ.Α., βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.
1586/1986, οι οποίες είχαν μεταβατικό χαρακτήρα.Πράγματι, ο εν λόγω καθορισμός, σε πολλές
περιπτώσεις, δε δύναται να καλύψει τις υφιστάμενες λειτουργικές και οργανωτικές δαπάνες των
δικαστηρίων.Το ερώτημα, συνεπώς, είναι, αν με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 19, η εν
λόγω αρμοδιότητα θα υπάγεται εφεξής στις Ολομέλειες των δικαστηρίων.Εάν ναι, δε θα έπρεπε να
αναφέρεται ρητά; Και, δευτερευόντως, δεδομένου ότι κάθε σχετική απόφαση θα επιφέρει
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι δε θα
παρακάμπτεται το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει τεθεί από τις αρμόδιες αρχές (Γ.Λ.Κ., Υπουργείο
Δικαιοσύνης -ως ο, καθ’ ύλην και αρμόδιος για τον προϋπολογισμό των δικαστηρίων, αρμόδιος
φορέας- κλπ);
4 Μαΐου 2022, 14:38 | Το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε σε περίπτωση
αδυναμίας συγκρότησης του Εφετείου Κέρκυρας να μεταβαίνουν στο νησί δικαστικοί λειτουργοί
του Εφετείου Αθηνών και όχι του Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε ίσχυε πριν την
τροποποίηση του παραπάνω άρθρου με το άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 4356/2015. Τούτο, δε, διότι,
αφενός ο αριθμός των υπηρετούντων στο Εφετείο Θεσσαλονίκης δικαστικών λειτουργών δεν
επαρκεί για την κάλυψη αναγκών άλλων δικαστηρίων, με συνέπεια να δημιουργείται
δυσλειτουργία στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, αφετέρου δε, διότι η πρόσβαση στην Κέρκυρα από τη
Θεσσαλονίκη, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες που δεν πραγματοποιούνται απευθείας
αεροπορικά δρομολόγια, είναι πιο δύσκολη σε σχέση με την Αθήνα και απαιτεί διανυκτέρευση. Η
αλλαγή αυτή δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Εφετείου
Αθηνών, στο οποίο υπηρετούν περισσότεροι από 300 δικαστικοί λειτουργοί.
4 Μαΐου 2022, 13:34 | Άρθρο2- Τεράστιο θέμα που δημιουργεί προβληματισμούς περί του θέματος
κατάργησης του συνταγματικού δικαιώματος «του φυσικού δικαστή» και όχι μόνον…Είναι δυνατόν
δε χωρίς την κατάργηση ή συγχώνευση δικαστηρίων να επιτευχθεί και επιτάχυνση απονομής της
δικαιοσύνης και οικονομία κλίμακος στις δαπάνες του δημοσίου , με τους «παράγοντες – κλειδιά»
όπως η ψηφιοποίηση, οι παροχές του δικαστηρίου σε τηλεφωνικές συνδέσεις και η διαμορφωμένη
κουλτούρα, οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφοράς/διαμεσολάβηση, η επάρκεια νομικής
υποστήριξης και η πρόσληψη δικαστών και γραμματειακού προσωπικού …Σημαντικές παραλείψεις
στην παρ. 3 περ. δ: Δεν περιλαμβάνεται η πραγματική και σημαντική πρόβλεψη για την δικαστική
γεωγραφία και αποτελεί ζήτημα ισορροπίας ανάμεσα σε διαφορετικούς παράγοντες, και
συγκεκριμένα η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, υπό την έννοια της εγγύτητας των πολιτών στα
δικαστήρια.Στην ίδια παράγραφο περίπτωση ε) , τις χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να εισφέρουν
ειδικές υπηρεσίες επαγγελματικές ενώσεις ή αξιόπιστες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
(ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ) μπορούν να παρέχουν στοιχεία, όπως ο αριθμός των επιχειρήσεων στη περιοχή,
το επίπεδό τους, νομική υποστήριξη κ.λπ….. να προσφέρουν στοιχεία γεωγραφικά, στοιχεία για τα
μεταφορικά μέσα και τις υποδομές. Σημαντικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση η γνώμη των
δικηγορικών συλλόγων και ολομέλειας δικαστικών λειτουργών των Πρωτοδικείων.
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4 Μαΐου 2022, 13:02 | Η ρύθμιση του άρθρου 2, όπως προτείνεται, και η θέσπιση (αντικειμενικών;)
κριτηρίων για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό
της περιφέρειάς τους ή την εν όλω ή εν μέρει την μετατροπή τους σε «δικαστήρια τηλεματικής» (!)
και τη μεταβολή της έδρας τους, σε συνδυασμό με τα όσα προβλέπονται στο λεγόμενο «Εθνικό
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» για «αναθεώρηση» του δικαστικού χάρτη της χώρας,
καθώς και τα όσα έχουν δημόσια λεχθεί για το θέμα από πλευράς κυβερνητικών αξιωματούχων,
καταδεικνύει ότι μεθοδεύονται από την πλευρά της πολιτείας απαράδεκτες και απολύτως
καταδικαστέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις περιφερειακών Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και
Εφετείων, ή η μετατροπή κάποιων εξ αυτών σε δικαστήρια τηλεματικής. Στα πλαίσια αυτά
προφανώς εντάσσεται και η μεταφορά της αρμοδιότητας για την έκφραση γνώμης προκειμένου
περί Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων από την Ολομέλεια του οικείου Εφετείου, όπως ισχύει
σήμερα, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η αλλαγή αυτή, παρά το ότι προβλέπεται η πρόσκληση
των εκπροσώπων των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προκειμένου να εκφράσουν
τις απόψεις τους, είναι τουλάχιστον ατυχής, δεδομένου ότι η Ολομέλεια του Εφετείου, στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα υπό συγχώνευση ή κατάργηση δικαστήρια, εάν ποτέ ήθελε
κληθεί να εκφράσει γνώμη, παρέχει εκ των πραγμάτων, λόγω και της αμεσότητας, περισσότερα
εχέγγυα για ορθή και δίκαιη στάθμιση των κριτηρίων που θα πρέπει να λάβει υπόψη της για την
έκφραση γνώμης, από την απόμακρη και «αφ’ υψηλού» αξιολόγηση και κρίση της Ολομέλειας του
Αρείου Πάγου. Πρέπει, συνεπώς, να παραμείνει η αρμοδιότητα για την έκφραση γνώμης στις
παραπάνω περιπτώσεις, στην Ολομέλεια του οικείου Εφετείου.
4 Μαΐου 2022, 13:38 | Επί του άρθρο 19 παρ.5. Η βαθμολόγηση των υποθέσεων από το 1 έως το 5
είναι όλως υποκειμενική, εξαρτώμενη από την προσωπική αντίληψη ενός μόνο προσώπου. Στην
πράξη δε είναι ανεφάρμοστη.
4 Μαΐου 2022, 13:27 | Επί του άρθρου 7 ΣχΝ.Ως ειρηνοδίκη με προβλημάτισε η επιδιωκόμενη απο
την ΕΝΔΕ τροποποίηση του άρθρου 7 του ΣχΝ, δηλαδή η αλλαγή του ως άνω άρθρου ώστε να
καθορίζονται οι υπηρεσίες των ειρηνοδικών απο το διευθύνοντα το ειρηνοδικείο της έδρας του
πρωτοδικείου και όχι από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, όπως αναφέρει το ΣχΝ. Μέχρι στιγμής, εξ
όσων γνωρίζω, το πρόγραμμα προετοίμαζε ο αρχαιότερος των ειρηνοδικών και εξέδιδε ο Πρόεδρος
Πρωτοδικών. Με τη νέα ρύθμιση που προωθείται (από την ΕΝΔΕ) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να
καταστρατηγηθεί η αρχαιότητα καθώς μπορεί ο διευθύνων το ειρηνοδικείο της έδρας του
πρωτοδικείου να μην είναι ο αρχαιότερος αλλά ο αρχαιότερος ειρηνοδίκης στο αυτό πρωτοδικείο
να υπηρετεί σε άλλο περιφερειακό ειρηνοδικείο του πρωτοδικείου και όχι στο κεντρικό. Έχω τη
γνώμη ότι η ρύθμιση πρέπει να προβλέψει ότι ο αρχαιότερος των ειρηνοδικών πρέπει να εκδίδει
το πρόγραμμα (αν το επιθυμητό είναι να μην το εκδίδει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών) και όχι ο
διευθύνων το ειρηνοδικείο της έδρας του πρωτοδικείου ανεξαρτήτως της αρχαιότητας. Κατά την
άποψή μου το να εκδίδει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών το πρόγραμμα αποτελεί «δικλείδα ασφαλείας»
για όλους τους ειρηνοδίκες του αυτού πρωτοδικείου ενώ η πρακτική αυτή όλα αυτά τα χρόνια έχει
αποδειχθεί ότι δεν δημιουργεί προβλήματα.
3 Μαΐου 2022, 21:18 | Άρθρο 31.Τα θερινά δικαστήρια οφείλουν να δικάζουν υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου καθώς εφόσον αφορούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της ευαίσθητης
ομάδας των ανηλίκων
3 Μαΐου 2022, 21:28 | Άρθρο 29 .Οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να δρουν άμεσα για την
εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων οικογενειακού δικαίου. Αντιστοίχως εισαγγελείς ανηλίκων
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οφείλουν να εντοπίζουν πράξεις διάρρηξης σχέσεων γονέων – τέκνων και να παραπέμπουν άμεσα
τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή αποφάσεων οικογενειακού δικαίου (αστυνομικές αρχές,
γονείς, εκπαιδευτικούς, ιατρικούς και δημόσιους φορείς).
3 Μαΐου 2022, 21:46 | Άρθρο 24.Το γραφείο νομολογίας οφείλει να δίνει πρόσβαση σε όλους τους
φορείς διασφαλίζοντας τα προσωπικά στοιχεία των διαδίκων, ώστε να προκύπτει η διαφάνεια των
διαδικασιών.
3 Μαΐου 2022, 21:01 | Άρθρο 23.Η εποπτεία των δικαστικών λειτουργών οφείλει να ενταθεί σε
επίπεδο ελέγχου εφαρμογής του νόμου 4800/21
3 Μαΐου 2022, 21:29 | Άρθρο 12.Θερινά δικαστικά τμήματα οφείλουν να λειτουργούν για τις
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Καθυστερήσεις λόγω κλειστών δικαστηρίων πρέπει να
απαλειφθούν σε ό,τι αφορά πράξεις διασφάλισης συμφερόντων ανηλίκων σε συνοχή με τον νόμο
4800/21
3 Μαΐου 2022, 21:48 | Άρθρο 10.Οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την άμεση
εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων οικογενειακής φύσης σε ότι αφορά παραλαβές και παραδόσεις
τέκνων στα πλαίσια οριζόμενης επικοινωνίας γονέα-τέκνου.
3 Μαΐου 2022, 19:50 | Η αύξηση του χρόνου θητείας των αιρετών διοικήσεων από 2 σε 3 έτη είναι
κάτι που πανηγύριζε θεαματικά ως επίτευγμά της προσφάτως η Ένωση Δικαστικών και
Εισαγγελέων
με
δελτίο
τύπου
στις
8-4-2022
(https://ende.gr%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bfcf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-cf%84%ce%b1%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac/). Λίγες ημέρες αργότερα -στις 28-4-2022η ίδια Ένωση άλλαξε γνώμη και με άλλο δελτίο τύπου ζητεί τελικά τα 2 αντί για τα 3 έτη…
(https://ende.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bfcf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-cf%84%ce%b7%cf%82%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4/). Τι μεσολάβησε ΑΡΑΓΕ; Είναι δυνατόν
να λέγεται ότι με τα 2 έτη «τα μέλη της διοίκησης δεν απομακρύνονται για μεγάλο χρονικό
διάστημα από την άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων, που αποτελεί άλλωστε το κύριο
έργο τους. Αντιθέτως, η πρόβλεψη 3ετους διοίκησης ευνοεί την ανάπτυξη σχέσεων αδιαφάνειας
και μεροληψίας ως προς την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού», όταν η ίδια η Ένωση μόλις
στις 8-4-2022 ζητούσε 3ετία;;; Ποια διοίκηση απομακρύνεται από ποιο δικαιοδοτικό έργο; Δεν είναι
προσβλητικό πχ για τα μέλη διοίκησης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που εκλέγονται κατά
καιρούς για 2+2=4 έτη και παράλληλα ασκούν δικαιοδοτικό έργο ότι «…ευνοούν την ανάπτυξη
σχέσεων διαφάνειας και μεροληψίας ως προς την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού»;
3 Μαΐου 2022, 09:50 | Αρθρο 17: Προτείνεται στα δικαστήρια στα οποια γινεται εκλογη του
Συμβουλιου Διευθυνσης να υπαρχει η δυνατοτητα καποιου εκλογιμου να δηλωσει προκαταβολικα
ελλειψη ενδιαφεροντος για την εκλογη. Οπως αλλωστε κριθηκε προσφατα ενοψει επιλογης
Αντιπρόεδρου του ΕλΣυν δεν νοειται υποχρεωτικη επιλογη σε αναλογη θεση. Προκειμενου δε να
μην υπαρξει αδυναμια συγκροτησης του Συμβουλιου, προτεινεται σε περιπτωση αρνητικης
δηλωσης εκ μερους ολων των υποψηφιων, η αναθεση στον αρχαιοτερο.
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3 Μαΐου 2022, 01:58 | Το σύστημα κατάταξης των υποθέσεων με αρίθμηση από το 1 έως το 5,
ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρεια αυτών, που ορίζεται στο άρθρο 19 παρ. 5 του ΣχΝ,
είναι μια διάταξη ιδιαιτέρως προβληματική και ανεφάρμοστη στην πράξη. Κι αυτό γιατί δεν
ορίζονται συγκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των υποθέσεων και το χρονικό στάδιο αξιολόγησης
αυτών (κατάθεση, συζήτηση ή έκδοση απόφασης), όπως επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι
δικονομικές ιδιαιτερότητες της κάθε διαδικασίας – τακτικής έναντι των ειδικών αντίστοιχων
διαδικασιών ή των ασφαλιστικών μέτρων. Ιδιαίτερα δε στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας και δη
της Αθήνας, όπου ο αριθμός των εισαγωγικών δικογράφων εκτιμάται κατ’ έτος περίπου σ’ αυτό των
200.000, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ηλεκτρονική σελίδα του δικαστηρίου, απαιτεί την
απασχόληση σε κάθε ξεχωριστή διαδικασία μεγάλου αριθμού δικαστικών λειτουργών, ίσως των
παλαιοτέρων λόγω της τεκμαιρόμενης εμπειρίας τους, μειώνοντας έτι περαιτέρω τον αριθμό αυτών
που εκδίδουν αποφάσεις, σε μια χρονική περίοδο μάλιστα που η επιτάχυνση και η παραγωγικότητα
του δικαστικού σώματος έχει αναχθεί σε υπέρτατο στοιχείο της ίδιας της δικαιοδοτικής κρίσης. Τα
προβλήματα επιτείνονται ακόμα περισσότερο στην τυχόν αξιολόγηση των ποινικών δικογραφιών,
είτε στο στάδιο της προδικασίας, είτε στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, δεδομένου ότι η
δικονομική τους εξέλιξη είναι πολυπαραγοντική. Μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της
ανισότητας χρέωσης των δικαστικών λειτουργών είναι η κατάλληλη προσαρμογή των κανονισμών
εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων και η πρόβλεψη ανώτατου αριθμού χρέωσης υποθέσεων
ανά δικαστή, με κριτήρια την πολυπλοκότητα και την δυσχέρεια κάθε κατηγορίας (διαδικασίας ή
και αντικειμένου) υποθέσεων.
2 Μαΐου 2022, 17:28 | Η αύξηση της θητείας των εκλεγμένων διοικήσεων των δικαστηρίων από 2
σε 3 έτη (βλ. τα άρθρα 17 παρ. 4 και 5 και 18 παρ. 2 και 3 ΣχΝ), δεν δικαιολογείται για κανένα
απολύτως λόγο. Κι αυτό, διότι η 2τια είναι επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και
αποτελεσμάτων της εκάστοτε διοίκησης, τα μέλη της οποίας έτσι δεν απομακρύνονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα από την άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων, που αποτελεί άλλωστε το
κύριο έργο τους. Αντιθέτως, η πρόβλεψη 3ετους διοίκησης ευνοεί την ανάπτυξη σχέσεων
αδιαφάνειας και μεροληψίας ως προς την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να προβλεφθεί ρητή μεταβατική διάταξη ότι η αύξηση αυτή της θητείας δεν
επηρεάζει τις αιρετές διοικήσεις Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, που έχουν ήδη εκλεγεί, ώστε να
αποκλειστεί οποιαδήποτε ερμηνευτική εκδοχή παράτασης της θητείας των τελευταίων. Τέτοιου
είδους προσέγγιση θα αποτελούσε άλλωστε ανεπίτρεπτη παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας
στο αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.
30 Απριλίου 2022, 22:25 | Αρθρο 19 παρ.5. Η βαθμολόγηση μιας υπόθεσης από το 1 έως το 5 ,
πάσχει αντικειμενικότητας και διαφάνειας των κριτηρίων επιλογής ως προς τον χαρακτηρισμό κάθε
υπόθεσης. Πρέπει να αποσυρθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοσθεί στην πράξη.
30 Απριλίου 2022, 10:59 | Άρθρο 19 παρ. 5 εδ. αδ: η κατάταξη και η βαθμολόγηση μίας
δικογραφίας από το 1 έως 5, ενέχει έντονα το υποκειμενικό στοιχείο, χωρίς προσδιοριστικά
κριτήρια για τους όρους «σοβαρότητα» και «δυσχέρεια», παραγνωρίζοντας ότι τη δυσκολία μίας
υπόθεσης, μόνο ο Δικαστής που θα κληθεί να την χειρισθεί και να εκδώσει απόφαση επ’ αυτής
μπορεί να κρίνει. Εξάλλου, μέχρι σήμερα πάντοτε λαμβάνεται υπόψη, χωρίς να υπάρχει σχετική
διάταξη, από τον διευθύνοντα το Δικαστήριο η δυσκολία μιας συγκεκριμένης υπόθεσης και,
ανάλογα, κατανέμεται η χρέωση μεταξύ των δικαστών. Ποιος ο λόγος τώρα θεσμοθέτησης της
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αντίστοιχης διάταξης με τα ανωτέρω γενικόλογα, αόριστα κριτήρια που μόνον σε δυσλειτουργία
της κατανομής των δικαστικών υποθέσεων θα οδηγήσει;
29 Απριλίου 2022, 22:40 | Άρθρο 16 παρ. 2 γ’,δ’ : Προτείνεται να απαλειφθούν τα εδ. γ’ και δ’,
σύμφωνα με τα οποία είναι υποχρεωτική η σύγκληση της ολομέλειας της εισαγγελίας όταν ζητηθεί
με απόφαση του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή από τον προϊστάμενο της γραμματείας της
εισαγγελίας μετά από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης. Προτείνεται η διάταξη του άρθρου
16 παρ. 2 να ορίζει τα παρακάτω: «2. Την ολομέλεια συγκαλεί αυτός που διευθύνει την εισαγγελία
και προεδρεύει αυτής. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική εντός τριάντα (30) ημερών,
όταν: α) το ζητήσουν εγγράφως τα 2/5 των εισαγγελικών λειτουργών που κατά το χρόνο της αίτησης
υπηρετούν στην εισαγγελία, β) ζητηθεί 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. Ο πρόεδρος του
οικείου δικηγορικού συλλόγου δύναται να υποβάλει εγγράφως προς τον διευθύνοντα την
εισαγγελία αίτημα για σύγκληση της ολομέλειας για θέματα που άπτονται της άσκησης του
δικηγορικού λειτουργήματος. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει δεκτό και κριθεί ότι συντρέχει
λόγος σύγκλησης της ολομέλειας τότε ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος του οικείου δικηγορικού
δικαιούται να παρίσταται και να συμμετέχει στη συζήτηση, αποχωρώντας πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας».
29 Απριλίου 2022, 16:51 | Το γραφείο που προβλέπεται στο άρθρο 24 αποτελεί πολύ αισιόδοξο
βήμα, όταν όλα λειτουργούν ομαλά. Όταν οι δικαστές δεν προλαβαίνουν την εκκρεμότητά τους
μάλλον είναι πολυτέλεια να τοποθετηθεί δικαστής σ’ αυτό το γραφείο τη στιγμή μάλιστα που η
πρόσβαση στη νομολογία μέσω των βάσεων δεδομένων γίνεται ευχερώς. Πολυτέλεια επίσης είναι
και η απασχόληση γραμματέων γι’ αυτό το σκοπό, όταν υπάρχουν τόσα κενά σε γραμματειακές
θέσεις σε όλα σχεδόν τα πρωτοδικεία.
29 Απριλίου 2022, 10:41 | Υποτίθεται ότι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας έχουν νόμιμη κατοικία με
βάση την έδρα του δικαστικού σχηματισμού που υπηρετούν & ότι υπάρχει δικαστής ή εισαγγελέας
υπηρεσίας καθώς οι συγκεκριμένοι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν σε 24ωρη βάση! Είναι όμως
γνωστό ότι αυτό έχει καταντήσει ανέκδοτο, ενώ οι δικαστές-εισαγγελείς βρίσκονται αποκλειστικά
μόνο για τις μέρες και ώρες που έχουν υπηρεσία και κατά τα λοιπά (ακόμα και τις μέρες που έχουν
υπηρεσία) βρίσκονται συνήθως (εκτός εξαιρέσεων) στις κατοικίες τους, που απέχουν κατά πολύ
από την έδρα που υπηρετούν (εκτός πρωτοδικειακής περιφέρειας ή και εφετειακής ακόμα) Στα
πλαίσια αυτά πρέπει να προβλεφθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ότι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας υπηρεσίας θα
βρίσκεται καθ’ όλη την βάρδια στο δικαστικό μέγαρο και δεν θα αναζητείται τηλεφωνικά από τα
αστυνομικά-λιμενικά όργανα, ενώ οι λοιποί παράγοντες (κυρίως οι δικηγόροι) να μην μπορούν να
έρθουν σε άμεση επικοινωνία μαζί τους, όπως & οι πολίτες!Δικαιολογείται δε να προβλεφθεί η
διαμόρφωση είτε εντός δικαστικού μεγάρου, είτε σε κτίριο πλησίον του δικαστικού μεγάρου
διαμερίσματος για να στεγάζει και να εξυπηρετεί τον δικαστή ή εισαγγελέα υπηρεσίας (που η
μόνιμη κατοικία του βρίσκεται εκτός πρωτοδικειακής περιφέρειας)θα πρέπει να μην
δημιουργούνται εμπόδια, προσκόμματα και να μην αρνούνται τα αστυνομικά-λιμενικά όργανα την
άμεση επικοινωνία με τους δικαστές ή εισαγγελείς υπηρεσίας .θα πρέπει να προβλεφθεί άρτιο
σύστημα wi-fi για όλους που βρίσκονται εντός δικαστικών ή εισαγγελικών μεγάρων & ιδίως για
δικηγόρους σε πρώτη φάση & για πολίτες-> στα πλαίσια αυτά θα πρέπει ιδίως στους δικηγόρους
να χορηγείται η πρόσβαση με τους υπάρχοντες κωδικούς wi-fi των δικαστικών μεγάρων ,όσο δε για
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τα περί τηλεδικών & τηλεματικής, καλό είναι οι συντάκτες να μας πουν πώς θα γίνει αυτό, όταν
πολλά δικαστικά μέγαρα είναι σε άθλια κατάσταση & δεν υπάρχουν καν καθαρές τουαλέτες για να
κάνει κάποιος την ανάγκη του! Η χρήση τηλεματικής & οι τηλεδίκες θα πρέπει να είναι μόνο σε
προαιρετική βάση αποδεκτές ως διαδικασία & όχι υποχρεωτικά-αναγκαστικά -> εκτός των άλλων
προσβάλλει και το δημοκρατικό πολίτευμα! Επειδή οι συντάκτες του σχετικού νομοθετήματος
έχουν μεσάνυχτα με την ιστορία, καλό είναι να γνωρίζουν ότι επί χούντας προβλέφθηκε κατάργηση
πολλών ειρηνοδικείων (σε περιοχές που τότε είχαν μόνιμους κατοίκους και σημαντική οικονομική
δραστηριότητα) όχι γιατί υπήρχε κάποιος βάσιμος λόγος (αιτιολογία ήταν δήθεν ότι δεν υπήρχαν
υποθέσεις ή καλύτερη απόδοση δικαιοσύνης…) , αλλά γιατί δικαστήριο σε επαρχιακή πόλη (& όχι
μόνο) σήμαινε ότι ήταν ο μόνος χώρος που μπορούσε να γίνει «ζύμωση», ανταλλαγή απόψεων,
ενημέρωση κλπ., χωρίς να χρειάζεται να απολογηθεί κάποιος πολίτης γιατί βρέθηκε εκεί!-> ήταν ο
μόνος χώρος που μπόρεσε να λειτουργήσει έστω & ως κύτταρο η δημοκρατική λειτουργία (ή ίχνη
της!), ιδίως όταν είχε ακροατήρια. Εν ολίγοις κ.κ. συντάκτες σοβαρευτείτε & πάρτε πίσω αυτό το
ανοσιούργημα!
29 Απριλίου 2022, 09:45 | Για λόγους που αφορούν την ποιότητα της παρεχόμενης δικαιοσύνης,
θα πρέπει να προβλεφθεί με θητεία και η επιλογή να γίνεται κατόπιν κλήρωσης από τους έχοντες
τα κατά νόμο προσόντα & εκφράσουν σχετική επιθυμία, η ύπαρξη-θεσμοθέτηση βοηθών δικαστών,
οι οποίοι θα είναι δικηγόροι που για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα ασχολούνται
αποκλειστικά με επικουρία του έργου των δικαστηρίων και των εισαγγελιών Θα μπορούσε λ.χ. στα
πλαίσια αυτά να ασχολούνται με υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας ή να ασχολούνται με
υπογραφή-έλεγχο πιστοποιητικών, συνδρομή στο ανακριτικό-εισαγγελικό έργο κλπ.
29 Απριλίου 2022, 09:54 | Μαζί με όλα αυτά & ιδίως με την απόσυρση εδώ & τώρα των εντελώς
απαράδεκτων ρυθμίσεων για ετσιθελική υπαγωγή σειράς υποθέσεων σε Αθήνα-ΘεσσαλονίκηΠειραιά & πρόβλεψη (αναγκαστικής) κατάργησης διαφόρων δικαστικών σχηματισμών, ιδίως στην
Επαρχία , πρέπει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ! Έχει καταντήσει κωμωδία & γελοιότητα αυτή η
ιστορία, καθώς δεν εξυπηρετεί, αλλά προσθέτει μια επιβάρυνση οικονομική στον κάθε διάδικο, ενώ
προσθέτει επιπλέον χρόνο στην εκδίκαση της υπόθεσης! Άλλωστε και με βάση τον εντελώς
απαράδεκτο νόμο που ισχύει και εφαρμόζεται, έπρεπε ήδη να έχει ασχοληθεί η κυβέρνηση & να
ληφθούν υπόψη τα όποια αποτελέσματα (δεν είναι πενιχρά, αλλά είναι ανύπαρκτα) της
υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης και να αναμορφωθεί και το υπάρχον πλαίσιο-> αν
πρόκειται να διατηρηθεί αυτή η ανοησία, τότε θα πρέπει να καταργηθούν όσον αφορά τους
δικηγόρους οι διάφορες διαδικασίες πιστοποίησης και να αρκεί μόνο η παρακολούθηση του
σεμιναρίου , ενώ να θεσμοθετηθεί ότι δικηγόρος με χ χρόνια υπηρεσίας (π.χ. 20) ή παρ’ Αρείω Πάγω
να έχει χωρίς άλλη επιπλέον διαδικασία ή κόστος & την ιδιότητα του διαμεσολαβητή!
28 Απριλίου 2022, 17:02 | Το άρθρο 17 παρ. 4 κινείται προς την ορθή κατεύθυνση για τον σεβασμό
του αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων: από τη στιγμή που τα μέλη της αιρετής διοίκησης δεν θα
έχουν πλέον το δικαίωμα επανεκλογής τους (2+2 χρόνια), ήτοι η εκλογή τους θα είναι «μια κι έξω»,
η πρόβλεψη για 3ετη (και όχι 2ετη) διάρκεια της -μίας και μοναδικής- θητείας τους είναι
εξισορροπημένη, εάν θέλει κανείς να βλέπει αποτελέσματα άσκησης διοίκησης μακροχρόνια.
Ειδάλλως, η εκάστοτε διοίκηση δεν θα προλαβαίνει να υλοποιεί το έργο της, για το οποίο θα έχει
εκλεγεί, αφού, μέχρι να ενημερωθεί και να εγκλιματιστεί, θα έρχεται η επόμενη διοίκηση.
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28 Απριλίου 2022, 11:15 | Άρθρο 19 παρ.5 β. Το προβλεπόμενο σύστημα κατάταξης των
υποθέσεων σε 5 κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους θα μπορούσε να
συμβάλει στην ισομερή χρέωση αυτών, πλην όμως δημιουργεί αρκετά πρακτικά προβλήματα (π.χ.
ποια τα κριτήρια κατάταξης, πώς θα γίνει η κατάταξη σε υποθέσεις μονομελών σχηματισμών κλπ.)
και δύσκολα μπορεί να εφαρμοσθεί αλλά και να ελεγχθεί. Πέραν τούτου η τήρηση της
συγκεκριμένης διαδικασίας απαιτεί αρκετό χρόνο, κάτι που μπορεί να αποβεί σε βάρος της
άσκησης των κύριων καθηκόντων του δικαστή, που την έχει αναλάβει. Θα μπορούσε εναλλακτικά
να εισαχθεί υποχρέωση καταγραφής του αριθμού υποθέσεων μεγάλης δυσκολίας που τυχόν
ανατέθηκαν σε κάθε δικαστή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και από τον ίδιο τον δικαστή που
χρεώνεται την υπόθεση, τουλάχιστον για τις υποθέσεις μονομελούς, απαιτεί δε σαφώς λιγότερο
χρόνο και είναι εύκολα επαληθεύσιμο). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τελικά εισαχθεί η διάταξη ως
έχει, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος για την ανάλογη τροποποίηση
των κανονισμών των δικαστηρίων (οπωσδήποτε όχι πριν την έναρξη του δικαστικού έτους 20222023), ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί (ορθά) η σχετική ρύθμιση (και οι λοιπές ρυθμίσεις της ίδιας
διάταξης), ενόψει του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης,
αλλά και του γεγονότος ότι μεσολαβούν οι δικαστικές διακοπές έτους 2022.
28 Απριλίου 2022, 10:09 | Στο άρθρο 11 οι δικαστές δεν θα πρέπει να προΐστανται των
γραμματειών των δικαστηρίων ούτε να ασκούν την σχετική πειθαρχική εξουσία. Η δημόσια
διοίκηση είναι πλεον στελεχωμένη με ανθρώπους και μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσια Διοίκησης
που έχουν τα προσόντα να διοικήσουν μονάδες όπως τα δικαστήρια. Η διατήρηση της διοικητικής
αρμοδιότητας στους δικαστές αφορούσε μια παρωχημένη κατάσταση όπου η δημόσια διοίκηση
δεν διεθετε το κατάλληλο δυναμικό. Επιπλέον οι δικαστές δεν έχουν εμπειρία και εκπαίδευση
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.Στα άρθρα 17, 18 υποψήφιοι για τις θέσεις των προισταμένων
Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών καθώς και Εφετείων πρέπει να είναι όλοι οι υπηρετούντες στο
δικαστήριο με ένα ελάχιστο χρόνο στο βαθμό του Πρωτοδίκη (π.χ. 2 έτη). Ο λόγος είναι οι ευρύτατες
αρμοδιότητες των προισταμένων που ασκούνται κατά απόλυτη διακριτικη ευχέρεια (π.χ. ορισμός
ανακριτή, αιτήσεις προτίμησης, στελεχωση τμημάτων, ορισμός εισαγγελέων δίωξης κλπ.). Πρέπει
να διευρυνθεί η δεξαμενή των υποψηφίων ώστε η αντιπροσώπευση να είναι ουσιαστικότερη.
27 Απριλίου 2022, 23:19 | Η παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 531 του ΚΠοινΔ, στην οποία
αναφέρεται η παρ. 1 του άρθρου 14 του Σχεδίου, είναι λάθος. Το ορθό άρθρο είναι το 529 (όταν
είναι αρμόδιο το συμβούλιο του ΑΠ να αποφασίσει για την αίτηση επανάληψης διαδικασίας).
26 Απριλίου 2022, 23:59 | Ισως θα έπρεπε αν και δεν διαλαμβανεται ρητά να να αντιμετωπιστεί το
άτοπο σε επίπεδο διοικητικων δικαστηριων ιδίως της επαρχίας Προϊσταμενοι-Πρόεδροι να μην
χρεωνονται παρα με ελάχιστες υποθέσεις, οι οποίες επιπίπτουν συλλήβδην πλεον στους λοιπούς
δικαστές.Ενώ είναι εν μέρει εύλογο λόγω και της επιφόρτισης με άλλα καθήκοντα(π.χχ. διοικητικα))
και εν μέρει λόγω αρχαιότητας να αναλαμβάνουν οι Πρόεδροι λιγότερες υποθέσεις π.χ. 40%-50%
λιγότερες, η κατάσταση όπως πολλοί γνωρίζουν καταλήγει στο να χρεώνονται ενίοτε με ελάχιστες
υποθέσεις. Αυτό όμως δεν συνιστά ορθολογική κτανομή υποθέσεων ,συνιστά ένα ακόμη ελληνικό
παράδοξο-ένα εργασιακό ballon effect, δουλευω εργωδώς π.χ. μέχρι τα 45 και μετά πού λιγότεροκαι δεν συντελεί στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.Για το δε επίσης άτοπο σε άλλο νομοθέτημα
αντί να προσλαμβάνονται νέοι δικηγόροι ως βοηθοί δικαστών για να τους επικουρούν να
προσλαμβάνονται δικαστικοί υπάλληλοι-σε κακέκτυπη μορφή του γερμανικού παραδείγματος στο
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οποίο όμως περνούν τριετή μετεκπαίδευση- ελπίζω ότι κάποια στιγμή και οι Ενώσεις θα
επανέλθουν γιατί αφορά την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και του κύρους τους.
25 Απριλίου 2022, 10:24 | Το σχόλιό μου αφορά την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 19 § 5 (εκ
παραδρομής το είχα υποβάλει εσφαλμένως στην επόμενη ενότητα των ρυθμίσεων) και ειδικά το
εδάφιο που ορίζει τα εξής:«Προς τον σκοπό της ισομερούς κατανομής υποθέσεων, με τον
κανονισμό θεσπίζεται σύστημα με το οποίο αυτός που διενεργεί τη χρέωση των υποθέσεων σε κάθε
δικαστικό λειτουργό τις κατατάσσει, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους,
υποχρεωτικά και αποκλειστικά από το ένα που αντιστοιχεί στην λιγότερο απαιτητική έως το πέντε
που αντιστοιχεί στην πιο απαιτητική μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης».Παρόλο που ο σκοπός
της παραπάνω ρυθμίσεως, που αναφέρεται στην διάταξη (διασφάλιση ίσης «χρεώσεως»
υποθέσεων, κατ’ αριθμό, σοβαρότητα και δυσχέρεια», ως προς όλους τους υπηρετούντες στο
τμήμα ή τον δικαστικό σχηματισμό δικαστές και εισαγγελείς) είναι αγαθός, η εν λόγω ρύθμιση, που
προβλέπει «κατάταξη» (βαθμολόγηση με βάση κλίμακα 1 – 5) των υποθέσεων κρίνεται ιδιαίτερα
προβληματική και, κατά την γνώμη μου, ανεφάρμοστη στην πράξη. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα
εξής:1) Πρώτα και κύρια πρέπει να διευκρινισθεί πότε θα πρέπει να γίνεται αυτή η
κατάταξη/βαθμολόγηση των υποθέσεων. Στην διάταξη υπάρχει η διατύπωση «μετά την
ολοκλήρωση της υπόθεσης». Τι σημαίνει με αυτό? Η «χρέωση» (ανάθεση) της υποθέσεως στον
δικαστή, από αυτόν που την χρεώνει (αναθέτει), γίνεται ως προς τις μεν υποθέσεις της «νέας
τακτικής» διαδικασίας (Ν. 4335/2015) αφού κλείσει ο φάκελος της υποθέσεως (με κατάθεση
προτάσεων, εγγράφων κλπ.), οπότε αυτός που τις χρεώνει μπορεί να έχει κάποια εικόνα της
δυσκολίας της υποθέσεως. Όμως, στις υπόλοιπες διαδικασίες (μισθωτικές, εργατικές, αυτοκίνητα,
οικογενειακές, ανακοπές, εκουσία, ασφ/κά μέτρα κλπ.), είτε στις περιπτώσεις που ακολουθείται το
σύστημα της «προχρεώσεως» σε κάθε δικαστή είτε το σύστημα της «προεκφωνήσεως» και
διανομής μόνο αυτών που θα συζητηθούν (κατόπιν αναβολών, ματαιώσεων παραιτήσεων κλπ.),
εάν η χρέωση/ανάθεση των υποθέσεων γίνει πριν την συζήτηση, είναι αδύνατο να γίνει ορθή και
αξιόπιστη αξιολόγηση αυτών, καθώς αυτός που θα την κάνει θα έχει μπροστά του μόνο το
δικόγραφο της αγωγής, ανακοπής ή αιτήσεως και δεν θα γνωρίζει την απάντηση και τους
ισχυρισμούς του εναγομένου/καθ’ ου (ή και περισσοτέρων). Μάλιστα, ειδικά στις περιπτώσεις που
δεν γίνεται «προεκφώνηση» και διανομή μετά από αυτήν μόνο των υποθέσεων που θα
συζητηθούν, που είναι και ο κανόνας στα περισσότερα δικαστήρια, αυτός που θα τις χρεώνει δεν
θα γνωρίζει εάν θα συζητηθούν αντιμωλία των διαδίκων ή ερήμην. Επιπλέον, δεν θα γνωρίζει καν
εάν θα συζητηθούν, με συνέπεια να καταβάλλεται κόπος και να καταναλώνεται χρόνος άσκοπα. 2)
Βάσει των παραπάνω, η λογική ερμηνεία της ως άνω φράσης «μετά την ολοκλήρωση της
υπόθεσης» είναι να γίνεται η κατάταξη/βαθμολόγηση των υποθέσεων μετά την συζήτησή τους,
δηλαδή δεν θα γίνεται κατά την διενέργεια της χρεώσεως. Μια σκέψη είναι, μετά την συζήτηση,
αφού κλείσει ο φάκελος με προτάσεις, σημειώματα, προσθήκες κλπ.), να δίνονται οι δικογραφίες
σε αυτόν που διενεργεί (διενήργησε) την χρέωση και τότε αυτός να τις κατατάσσει/βαθμολογεί,
έπειτα δε να δίνονται στον δικαστή που τις συζήτησε, προς έκδοση αποφάσεων. Αυτή η διαδικασία
δεν φαίνεται ιδιαίτερα λειτουργική ούτε συνάδει με την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, που είναι
ένα από τα ζητούμενα των σχετικών μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, αναφύονται ζητήματα και
υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης για την κατάταξη εκάστης
υποθέσεως στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο από αυτόν που διενήργησε την χρέωση. Ειδικότερα,
είναι λογικό ότι μια υπόθεση, για την οποία θα κριθεί ότι το δικαστήριο στο οποίο εισάγεται είναι
αναρμόδιο (καθ’ ύλην ή κατά τόπο), χαρακτηρίζεται μάλλον εύκολη, αφού ο δικαστής που την
εκδίκασε δεν θα ασχοληθεί με τα νομικά και τα πραγματικά ζητήματα, τους ισχυρισμούς και τις
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ενστάσεις των διαδίκων, παρά με μια σύντομη σχετικά απόφαση θα κηρύξει το δικαστήριο
αναρμόδιο. Το ίδιο ισχύει και όταν η αγωγή κριθεί ότι πάσχει (στο σύνολό της) από αοριστία ή ότι
υφίσταται κάποιο σφάλμα ή έλλειψη δικονομικού ή διαδικαστικού τύπου, που να άγει σε
απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος ως απαραδέκτου (π.χ. έλλειψη δικαιοδοσίας ή εννόμου
συμφέροντος) ή σε κήρυξη της συζητήσεως απαράδεκτης. Έτσι, μία ογκώδης δικογραφία με
πολυσέλιδα δικόγραφα, που αρχικώς φαίνεται να είναι δύσκολη υπόθεση, μπορεί τελικά να
αποδειχθεί ιδιαίτερα εύκολη. Και τίθεται το εξής ερώτημα: Αυτός που διενεργεί την χρέωση
υποχρεούται να εντοπίζει τα ως άνω ζητήματα (αναρμοδιότητας, αοριστίας κλπ.) και να κατατάσσει
την υπόθεση με βάση αυτά? Και τι θα γίνει εάν ο δικαστής που την συζήτησε έχει διαφορετική
άποψη ή, σε κάθε περίπτωση, εκδώσει διαφορετική απόφαση (έστω και εσφαλμένη), αγνοώντας ή
μη δεχόμενος την ύπαρξη των ως άνω δικονομικών προβλημάτων και προχωρώντας στην ουσία της
υπόθεσης? Είναι προφανές το άτοπο…3) Μοναδική διέξοδος για να αποφευχθούν τα παραπάνω
άτοπα, είναι η ως άνω φράση «μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης» να ερμηνευθεί ως «μετά την
έκδοση αποφάσεως». Δηλαδή, η κατάταξη/βαθμολόγηση της υποθέσεως να γίνεται μετά την
έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής, όταν και θα είναι εφικτό να αξιολογηθεί πόσο δυσκολεύθηκε και
παιδεύτηκε ο δικαστής για να την εκδώσει, με βάση την έκταση της αποφάσεως, το πλήθος και το
είδος των ζητημάτων που αντιμετωπίσθηκαν και αν τυχόν υπήρξε κάποια από τις ως άνω
περιπτώσεις δικονομικών κλπ. ελλείψεων και σφαλμάτων, τα οποία κατέστησαν τελικά εύκολη μια
αρχικώς φαινομενικά δύσκολη υπόθεση. Όμως, η ερμηνεία και η λύση αυτή έχει ως συνέπεια το
εξής παράδοξο: Οι περισσότερες αποφάσεις, ακόμη και όταν εκδίδονται «εμπρόθεσμα» (δηλαδή
με βάση τις σχετικές προθεσμίες που αναφέρονται στον νόμο), κατά κανόνα εκδίδονται μήνες μετά
την συζήτησή τους (4, 5 ή 6), ενώ ένα μεγάλο μέρος αυτών, επί υποθέσεων που συζητούνται από
τον μήνα Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο, εκδίδονται κατά το επόμενο δικαστικό έτος ή έστω μετά
τον Ιούνιο, που σταματά η «χρέωση». Όμως, με αυτό το δεδομένο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο
ως άνω σκοπός της ρυθμίσεως, που αναφέρεται ρητώς σε αυτήν και που είναι «η διασφάλιση ίσης
χρεώσεως υποθέσεων, κατ’ αριθμό, σοβαρότητα και δυσχέρεια». Και τούτο, διότι με τον παραπάνω
τρόπο η κατάταξη/βαθμολόγηση των περισσοτέρων υποθέσεων θα γίνεται σε χρόνο που δεν θα
μπορεί να γνωρίζει και να λαμβάνει υπ’ όψη τα σχετικά στοιχεία αυτός που διενεργεί την χρέωση,
ώστε με βάση τα στοιχεία αυτά να προβαίνει στην ανάλογη χρέωση σε έκαστο δικαστή.
Επισημαίνεται, αν και μάλλον είναι αυτονόητο, ότι η εν λόγω «διασφάλιση ίσης χρεώσεως» αφορά
την κατά δικαστικό έτος χρέωση των δικαστών εκάστου δικαστικού σχηματισμού (δεδομένου ότι,
λόγω προαγωγών, μεταθέσεων κλπ., δεν υπηρετούν στο ίδιο δικαστήριο οι ίδιοι δικαστές κάθε
έτος).Εν όψει των παραπάνω ατόπων, τα οποία είναι ανάλογα (ενδεχομένως να είναι περισσότερα
και ακόμη μεγαλύτερα) αναφορικά και με την κατάταξη των υποθέσεων που χρεώνονται οι
εισαγγελείς, θεωρώ ότι η εν λόγω ρύθμιση πρέπει να αποσυρθεί, ως ιδιαίτερα προβληματική και
ανεφάρμοστη στην πράξη.
23 Απριλίου 2022, 19:55 | O διαχωρισμός των υποθέσεων που προβλέπεται με τη διάταξη του
άρθρου 19 παρ.5 με βάση τη δυσχέρεια του αντικειμένου τους πάσχει αοριστίας,
αντικειμενικότητας και διαφάνειας των κριτηρίων επιλογής ως προς τον χαρακτηρισμό κάθε
υπόθεσης. Συγκεκριμένα κάθε Προϊστάμενος έχει διαφορετικά κριτήρια και αντίληψη σχετικά με
τον βαθμό δυσκολίας κάθε υπόθεσης και όσον αφορά το αντικείμενο της διαφοράς της μα και όσον
αφορά στον αριθμό των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτήν καθώς και ως προς την δυνατότητα
ή και «ωριμότητα» έκδοσης οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης, τα δε κριτήρια αυτά αφενός δεν
μπορούν να εφαρμοσθούν ομοιόμορφα αφετέρου αντικειμενικά δεν δύναται να ορισθούν ενιαία
κριτήρια βαθμονόμησης κάθε υπόθεσης ανά την επικράτεια. Επιπρόσθετα τούτο προϋποθέτει- στο
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μέτρο που η ανάθεση κάθε υπόθεσης σε κάθε Δικαστή έχει διττή συνέπεια τόσο για τον
Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ως προς το αποτελεσματικό και αμερόληπτο της θητείας του, όσο
και για τον Δικαστή στον οποίο ανατίθεται η υπόθεση για το επιτυχές της επιθεώρησης του έργου
του, την πλήρη και αναλυτική μελέτη κάθε φακέλου υπόθεσης από τον Προϊστάμενο κάθε
Δικαστηρίου κάτι που είναι αντικειμενικά αδύνατο να γίνει με δεδομένο τον όγκο των συνολικών
χρεώσεων κάθε Δικαστηρίου, την απουσία προκατάθεσης σε κάποιες διαδικασίες και την αδυναμία
πρόβλεψης της παράστασης των διαδίκων κατά την διαδικασία στο ακροατήριο.
22 Απριλίου 2022, 12:51 | ΑΡΘΡΟ19. Με το άρθρο 19 παρ. 5 στοιχείο β κατά την οποία «ο
δικαστικός λειτουργός που διενεργεί τη χρέωση των υποθέσεων τις κατατάσσει,ανάλογα με τη
σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, υποχρεωτικά και αποκλειστικά από το ένα (την λιγότερο
απαιτητική) έως το πέντε(την πιο απαιτητική) μετά την περαίωση της υπόθεσης». Η διάταξη αυτή
πρέπει να απαλειφθεί ως παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας, αφού κατηγοριοποιεί τους
δικαστές σε αρίστους, πολύ καλούς, καλούς, μέτριους και κακούς, Ο φυσικός δικαστής ορίζεται με
βάση την κλήρωση και όχι με υποκειμενικά κριτήρια προερχόμενα από τον Προϊστάμενο. Η επιλογή
είτε από τον Προΐστάμενο είτε από οποιοδήποτε άλλο θεσμό ή φορέα του φυσικού δικαστή
παραβιάζει την αρχή της αμεροληψιας και της δικαστικής ανεξαρτησίας και ανοίγει την κερκόπορτα
για την εκδήλωση και επιβολή των προτιμήσεων από τους συνηγόρους και τους διαδίκους του
δικαστή τους και εν τέλει για την διαμάχη μεταξύ των διαδίκων περί του ποιος θα επιλεγεί ως
Δικαστής της υπόθεσής τους. Επιπλεον με την διάταξη αυτή θα επέλθει επιβράδυνση της απονομής
της δικαιοσύνης, αφού κάποιοι δικαστές υπό το προσχημα της δυσκολίας των υποθέσεων θα
χρεώνονται λιγότερες υποθέσεις και κάποιοι περισσότερες, επομένως αυτοί που θα χρεώνονται
περισσότερες θα καθυστερούν με συνέπειες τόσο στην υπηρεσιακή τους κατάσταση όσο και στην
ταχύτητα.
21 Απριλίου 2022, 13:08 | Το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ κατοχυρώνει με σαφήνεια τη δημοσιότητα των
συνεδριάσεων των Δικαστηρίων.Η πρόβλεψη περί δικαστηριων τηλεματικήςκαι η προβλεψη περί
τηλεσυνεδριασεων και τηλεακροασεων ως παράγοντα που συνεκτιμαται για κλείσιμο Δικαστηρίων
είναι πρωτοφανής και αντιβαίνει το άρθρο 6 ΕΣΔΑ και Σύνταγμα.Η αναφορά δε για λόγους των
ανωτέρω που περιορίζουν φυσική παρουσία διαδικων και δικηγόρων είναι πρωτοφανής και
απαράδεκτη νομικά και κοινωνικά.Η χρήση τέτοιων μεθόδων γίνεται για εξαιρετικές περιπτώσεις
και μετά απο αποφαση μερών και δικαστηρίου σε περιπτώσεις εξαιρετικές. Σε κανένα σύγχρονο
κράτος δικαίου δεν δρομολογειται κατάργηση της επ ακροατηριω διαδικασίας και αντικατάσταση
της με τηλεματικής δικαστήρια και τηλεσυνεδριασεις.Παραβιαζεται κατάφωρα η αρχή της
δημοσιότητας που κατοχυρώνει το Σύνταγμα και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.Η καθυστέρηση σε απονομή
δικαιοσύνης οφείλεται στη δυσλειτουργια του μεγαλύτερου πρωτοδικειου της Ευρώπης των
Αθηνών που έχει παθογένειες. Στην περιφέρεια οι αποφάσεις εκδίδονται σε εύλογο χρόνο σε
αντίθεση με το Πρωτοδικείο Αθηνών.Τα μόνα ζυγά σε καταθέσεις ειναο ένα στοιχείο που πρέπει
να προβληματίζει….Είναι αδιανόητο να προβλέπεται περαιτέρω συσσώρευση ύλης στα
Πρωτοδικεία Αθηνών θεσ/κης με τις διατάξεις του άρθρου 4 από τη στιγμή που σε αυτά
παρουσιάζεται καθυστέρηση.Δεν μπορεί να καταργείται ισχύουσα Δικονομια με ειδικές διαταξεις
ώστε να αποδομειται η απονομή δικαιοσύνης σε περιφέρεια.Ειναι αδιανόητο να υπάρχουν οι
ανωτέρω διαταξεις οι οποίες πρέπει να αποσυρθούν.Η δικαιοσύνη απονέμεται στα ακροατήρια και
όχι με τηλεματικη και τηλεσυνεδριασεις που άκριτα εισάγονται εν προκειμένω.Σε περίπτωση μη
απόσυρσης τους θα προβούμε σε καταγγελία ως Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου αλλά και θα το
εισηγηθουμε σε ολομελεια για αναφορά στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα
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που συνιστώνται στην παραβιαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνει ρητα αρχή της
δημοσιότητας σε απονομή δικαιοσύνης.
21 Απριλίου 2022, 12:23 | κατάργηση δικαστηρίων με αναφορά: δ) στα δημογραφικά και
γεωγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής, καθώς και στην ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που
υποστηρίζουν 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 αποτελεί αναχρονισμό, καθώς καταδικάζει κάποιες
περιοχές με βάση παροδικά δεδομένα και χωρίς να εστιάζει στην ανάγκη αποκέντρωσης των
θεσμών και αποσυγκέντρωσης δικαστικών αρμοδιοτήτων αλλά και αποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας κάθε πολίτη ακόμα στις εσχατιές της πατρίδας μας και οδηγεί σε μαρασμό τους.
21 Απριλίου 2022, 11:39 | Υπάρχει πολιτικο πενταμελες εφετειο; ( αρθρο 4)Να αποσυρθεί στο
συνολο του. Ειναι πολιτικη και επικη ατιμία να καθοδηγειται η ελληνικη δικαιοσυνη απο την
παγκοσμια Τραπεζα.
21 Απριλίου 2022, 00:45 | Να αποσυρθεί, το συντομότερο δυνατό, το έκτρωμα του άρθρου 2. Δεν
υπάρχει κανείς βάσιμος λόγος, ο οποίος να συνηγορεί υπέρ της ουσιαστικής κατάργησης των
επαρχιακών πρωτοδικείων. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί casus belli για τον δικηγορικό κόσμο της
επαρχίας.
20 Απριλίου 2022, 19:02 | ΟΚ .
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (άρθρα 40 έως 125)
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 40-125 (Β’ Τμήμα): ( 55 Σχόλια)
4 Μαΐου 2022, 15:14 | Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 1.Στο άρθρο 55 παρ. 1 ΚΟΔΚΚΔΛ που
αφορά στις εκπαιδευτικές άδειες δικαστικών λειτουργών στην αλλοδαπή θα πρέπει να οριστεί το
εννοιολογικό περιεχόμενο του «ακαδημαικού επισκέπτη» πανεπιστημίου διότι στην ελληνική
νομοθεσία δεν υπάρχει σχετικός ορισμός. Προτείνεται να να περιλαμβάνει οποιαδήποτε
συμμετοχή/ερευνητική δραστηριότητα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημίου
αλλοδαπής που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 2.Στο άρθρο 56 ΚΟΔΚΚΔΛ προβλέπεται η συμμετοχή
δικαστικών λειτουργών σε προγράμματα κατάρτισης διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών
δικαστικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αδείας απουσίας
από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών: 1) για συμμετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση
βραχυχρόνιων σεμιναρίων ή της οργάνωσης και λειτουργίας ξένων δικαστηρίων έως έναν (1) μήνα
(παρ. 1), 2) για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης που συμμετέχει η Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), ως μέλος διεθνών δικτύων και οργανισμών έως ένα (1) έτος (παρ.
2) και 3) μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας έως πέντε (5) 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,
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καθώς και σε εθνικά αλλοδαπά δικαστήρια (παρ. 4). Ωστόσο, υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών δικαστικής εκπαίδευσης στα οποία δεν μετέχει η Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) και δεν αφορούν στη λειτουργία δικαστηρίων αλλά
εισαγγελιών με αποτέλεσμα με τις ως άνω διατάξεις να αποκλείονται οι εισαγγελικοί λειτουργοί
από την παρακολούθησή τους, όπως για παράδειγμα η πρακτική άσκηση διάρκειας 3-6 μηνών στην
Εurojust (Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί και βελτιώνει το
συντονισμό των ερευνών και των διώξεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και
βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, διευκολύνοντας ιδίως
την υλοποίηση της διεθνούς αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την εκτέλεση αιτήσεων έκδοσης,
οράτε (EUROJUST) Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Careers with the
European Union (europa.eu)). Συνεπώς θα πρέπει να τοποποιηθεί η παρ. 4. του άρθρου 56
ΚΟΔΚΚΔΛ ως εξής: «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 πέντε (5) 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
και εισαγγελιών από τον βαθμό του πρωτοδίκη ή του αντεισαγγελέα πρωτοδικών μέχρι και του
εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών 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 ή
όργανα/μονάδες δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης…». 3.Στο άρθρο 61 ΚΟΔΚΚΔΛ
που αφορά στις αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η επιλογή των
δικαστικών λειτουργών που αποσπώνται γίνεται τηρουμένης της σειράς αρχαιότητάς
τους.4.Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 ΚΟΔΚΚΔΛ «Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και
ποινικής δικαιοσύνης αποφασίζει για τον διορισμό των πρωτοδικών και αντεισαγγελέων
πρωτοδικών και ειρηνοδικών και για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και προαγωγές των
δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης…», δηλαδή δεν προβλέπεται
αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για τις μετατάξεις δικαστικών λειτουργών, ενώ
σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 99 στην παρ. 12 περ. β) αυτού ορίζεται ότι «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.»,
δηλαδή προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομελείας του Αρείου Πάγου για τις μετατάξεις δικαστικών
λειτουργών. Προς άρση της αντίφασης αυτής προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 99 παρ. 1 και
να συμπεριληφθούν στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και οι μετατάξεις
δικαστικών λειτουργών διότι σύμφωνα το άρθρο 88 παρ. 6 του ισχύοντος Συντάγματος
προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης μεταξύ παρέδρων σε πρωτοδικεία και παρέδρων σε
εισαγγελίες και συγκεκριμένα ορίζεται ότι «Μετάταξη δικαστικών λειτουργών απαγορεύεται. Κατ`
εξαίρεση επιτρέπεται η μετάταξη μεταξύ παρέδρων σε πρωτοδικεία και παρέδρων σε εισαγγελίες,
ύστερα από αίτηση των μετατασσομένων, όπως νόμος ορίζει.». Επίσης, δεδομένου ότι ούτε στον
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ισχύοντα μέχρι σήμερα ΚΟΔΚΚΔΛ αλλά ούτε σε άλλο νομοθέτημα ανευρίσκεται διάταξη που να
ορίζει κάτι σχετικά με τις μετατάξεις, παρότι τούτο επιτάσσεται από το Σύνταγμα στο άρθρο 88 παρ.
6 («όπως νόμος ορίζει»), καθίσταται επιτακτική η πρόβλεψη στον ΚΟΔΚΚΔΛ άρθρου που θα
τιτλοφορείται «Μετατάξεις δικαστικών λειτουργών» στο κεφάλαιο Ε’ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ),
ενδεχομένως μετά το άρθρο 61 που αφορά στις αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών, όπου θα
αναφέρεται ότι επιτρέπεται η μετάταξη μεταξύ παρέδρων σε πρωτοδικεία και παρέδρων σε
εισαγγελίες, ύστερα από αίτηση των μετατασσομένων, καθώς και κατ’ αναλογία με τις μεταθέσεις
δικαστικών λειτουργών (άρθρο 60 ΚΟΔΚΚΔΛ) θα πρέπει να προβλέπεται η σχετική διαδικασία της
μετάταξης. Σημειώνεται προς υποβοήθηση της νομοθετικής πρόβλεψης των μετατάξεων και για το
αναγκαίο περιεχόμενο αυτής ότι οι εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τις μετατάξεις
δικαστικών λειτουργών όριζαν μέχρι σήμερα ότι «Με προεδρικό διάταγμα της…, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και τα άρθρα 49, 52,75 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα, και τη με αριθμό ….απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, ο
πάρεδρος του Πρωτοδικείου/Εισαγγελίας …..σε θέση παρέδρου Πρωτοδικείου/Εισαγγελίας και
τοποθετείται στο Πρωτοδικείο/Εισαγγελία Πρωτοδικών…. Λαμβάνει δε σειρά αρχαιότητας, στον
πίνακα αρχαιότητας των παρέδρων Πρωτοδικείου/Εισαγγελίας, μετά τον/την …..). 5.Στις
προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών, ανεξαρτήτως βαθμού, προτείνεται η ουσιαστική και
εξατομικευμένη αξιολόγηση των προσόντων τους και όχι η τήρηση της επετηρίδας που τελικά
καταλήγει να παραμένουνε οι δικαστικοί λειτουργοί πολιτικής/ποινικής δικαιοσύνης και
εισαγγελιών στον α’ βαθμό περίπου 20 έτη.
4 Μαΐου 2022, 15:40 | Στο άρθρο 49 παρ. 5 να προστεθεί η Κέρκυρα, η οποία είναι μεγάλο νησί με
πολλά κενά ώστε να στελεχωθεί όπως πρέπει και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του μεγάλου
όγκου εργασίας και της καθυστερησης έκδοσης αποφάσεων διαφορετικά θα πρέπει να αυξηθούν
οι οργανικές θέσεις.
4 Μαΐου 2022, 15:20 | Σχετικά με το άρθρο 59 που αφορά τις προαγωγές δικαστικών λειτουργών
προτείνεται είτε ως προσθήκη τελευταίας παραγράφου σε αυτό είτε ως προσθήκη νέου άρθρου 59
Α με τίτλο «Χορήγηση τίτλου επίτιμου Δικαστή ανώτερου βαθμού από τον Υπουργό Δικαιοσύνης»,
διάταξη με το εξής περιεχόμενο: «Εάν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν προαγάγει έναν
δικαστή κατά του οποίου δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική αγωγή ούτε έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή,
όπως προκύπτει από τον ατομικό υπηρεσιακό του φάκελο και το μητρώο δικαστικών λειτουργών,
προάγοντας νεότερο στην επετηρίδα δικαστή που έχει την ίδια με τον μη προαχθέντα αξιολόγηση
ως προς την επιστημονική κατάρτιση, ο κατά τα ανωτέρω μη προαχθείς δικαστής μπορεί με αίτησή
του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία υποβάλλεται μετά την αποχώρησή του από το
δικαστικό σώμα, να ζητήσει να του χορηγηθεί ο τίτλος του επίτιμου δικαστή της θέσης στην οποία
δεν προήχθη. Ο Υπουργός διαβιβάζει την αίτηση προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο
και αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή της. Αν η αίτηση αφορά χορήγηση τίτλου επίτιμου δικαστή
στις θέσεις των συμβούλων της Επικρατείας, αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου,
συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών αρμόδιο είναι
το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με αυξημένη 15μελή σύνθεση και με συνήθη 11μελή σύνθεση σε
κάθε άλλη περίπτωση. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνεί με την απόφαση / κρίση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου, μπορεί να εισάγει / παραπέμπει το ζήτημα στην Ολομέλεια του οικείου
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Ανώτατου Δικαστηρίου. Ο παραπάνω τίτλος έχει ηθικό μόνον περιεχόμενο και δεν θεμελιώνει ούτε
συνεπάγεται οποιοδήποτε μισθολογικό, συνταξιοδοτικό ή άλλης φύσεως υπηρεσιακό δικαίωμα
του δικαστή προς τον οποίο χορηγήθηκε. Η διάταξη αυτή δεν αφορά χορήγηση τίτλου επιτίμου στις
θέσεις των Προέδρων ή Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας και Αντεπιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας και Αντεπιτρόπου των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων». Πρόκειται για διάταξη αναμφίβολα συνταγματική, που έχει ηθικό και μόνο
χαρακτήρα, αφορά δικαστικούς λειτουργούς που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και δεν
επάγεται οποιαδήποτε οικονομική απολαβή γι’ αυτούς ούτε δημοσιονομική επιβάρυνση για το
Κράτος, αφού: α) Η χορήγηση του τίτλου του «επίτιμου» δικαστή της θέσης στην οποία δεν προήχθη
ο παραλειφθείς, συνιστά ηθική και μόνον αποκατάσταση δικαστικών λειτουργών αδιαμφισβήτητου
ήθους, χωρίς πειθαρχικές ποινές, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα κατά το
χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε συνταξιοδοτική
απολαβή ή απόκτηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος & β) Με τη χορήγηση του εν λόγω τίτλου,
τιμητικής φύσεως και μόνο, δεν δημιουργείται «προσωποπαγής θέση», όπως εκείνες του άρθρου
77§§1,2, 5,6,7 και 8 του Ν. 1756/1988, όπως οι παράγραφοι 1,2,5 και 6 αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 17 του Ν. 2943/2001, οι δε παράγραφοι 7 και 8 αντικ. με τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 101 του Ν. 4139/2013.Και τούτο διότι η προαγωγή στις κατά τα ως άνω «προσωποπαγείς
θέσεις» του άρθρου 77 ισχύοντος ΚΟΔΚΔΛ αφορά σε δικαστικούς λειτουργούς που βρίσκονται στην
ενεργό υπηρεσία τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως προαγωγής στην προσωποπαγή
θέση όσο και κατά τον χρόνο διενέργειας της σχετικής κρίσης.
4 Μαΐου 2022, 15:40 | Επί του άρθρου 72 παρ. 8. Διατηρείται το λεκτικό της υφιστάμενης διάταξης
του άρθρου 60 παρ. 8 του ν. 1756/1988. Παραμένει, συνεπώς, η ασάφεια σε περίπτωση που γίνει
νομίμως η επίδοση, αλλά σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 30ης ημέρας από τη δημοσίευση της
απόφασης.Δε θα έπρεπε, ενδεχομένως, να διασαφηνίζεται ότι, εάν η επίδοση δε γίνει έως την 30η
ημέρα, αλλά μεταγενέστερα, τότε η λύση της υπηρεσιακής σχέσης θα λογίζεται, σε κάθε
περίπτωση, από τότε;
4 Μαΐου 2022, 15:58 | 0
4 Μαΐου 2022, 15:11 | …
4 Μαΐου 2022, 14:55 | Στο άρθρο 61, που αναφέρεται στις αποσπάσεις Δικαστικών Λειτουργών,
πρέπει, κατά την γνώμη μου, να προβλεφθεί ότι θα τηρείται πιστά η Επετηρίδα αναφορικά με τον
προς απόσπαση Δικαστικό Λειτουργό, ώστε να γίνεται η επιλογή για την απόσπαση μεταξύ των
νεότερων από τους υπηρετούντες στην Πρωτοδικειακή Περιφέρεια που καλείται να συνδράμει.
Επιπλέον, προκειμένου να διενεργηθεί η απόσπαση, θα πρέπει να παρέχεται, προτού αυτή
αποφασιστεί, η δυνατότητα έγγραφης έκθεσης των απόψεων και των Διευθύνσεων των
Δικαστηρίων, οι Δικαστές των οποίων καλούνται προς απόσπαση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
υπάρξει ρητή πρόβλεψη ο αποσπώμενος Δικαστικός Λειτουργός να είναι ίδιου ή κατώτερου
βαθμού με αυτόν το κενό του οποίου υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη να καλυφθεί. Τούτο είναι, κατά
την προσωπική μου άποψη, απολύτως αναγκαίο, καθώς ειδικά σε εμάς τους Ειρηνοδίκες
παρατηρείται διαχρονικά το φαινόμενο σε μονοεδρικά ή ολιγομελή Δικαστήρια των νησιών ή της
ακριτικής Ελλάδας, λόγω ύπαρξης υπηρεσιακών αναγκών, εξ αιτίας κενών που οφείλονται σε
εγκυμοσύνες ή λόγους υγείας, να καλούνται προς απόσπαση Ειρηνοδίκες Β’ ή Α’ τάξης, ηλικίας
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ακόμη και 60 ετών, προκειμένου να καλύψουν κενά και να ασκήσουν καθήκοντα αρμοδιότητας
Δόκιμου ή, σε κάθε περίπτωση, νεοδιόριστου Ειρηνοδίκη.
4 Μαΐου 2022, 11:45 | Συμπληρωματικά σε όσα έχουν ορθώς εντοπιστεί από τις δικαστικές ενώσεις
και άλλους σχολιαστές:1. Στα άρθρα 93 παρ. 7 και 97 παρ. 6 η θητεία των μελών του Συμβουλίου
Επιθεώρησης και των επιθεωρητών να παραμείνει ετήσια, προκειμένου να υπάρχουν εκθέσεις
επιθεώρησης (και επομένως κρίσεις) από περισσότερους επιθεωρητές στην υπηρεσιακή διαδρομή
του δικαστικού λειτουργού.2. Στο άρθρο 101 παρ. 5 θα ήταν σκόπιμο να απαλειφθεί η πρόβλεψη
για ηλεκτρονική επίδοση της έκθεσης επιθεώρησης, δεδομένου ότι, όπως είναι διατυπωμένη η
διάταξη, δημιουργείται ανασφάλεια ως προς το χρονικό σημείο επίδοσης και, επομένως, έναρξης
της κατ’ άρθρο 105 προθεσμίας για την προσβολή της έκθεσης επιθεώρησης από τον δικαστικό
λειτουργό.3. Στο άρθρο 102 παρ. 3 περ. ε΄ αξιολογείται από τον επιθεωρητή ο τρόπος αξιολόγησης
των υποθέσεων ως προς τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 19 (σημειωτέον ότι περ. β΄ δεν υπάρχει στο οικείο άρθρο, όπως είναι
αναρτημένο, αν και είναι προφανές ότι γίνεται παραπομπή στις διατάξεις που ορίζουν την κατάταξη
των υποθέσεων κατά βαθμό δυσκολίας από 1 έως 5 και την ισομερή κατανομή τους από τους
προέδρους). Πέραν του ότι το σύστημα αξιολόγησης των υποθέσεων πάσχει σοβαρά, όπως έχουν
ήδη εκθέσει οι δικαστικές ενώσεις και σχολιαστές της δημόσιας διαβούλευσης, δεν αποκλείεται ο
επιθεωρητής να δέχεται παράπονα από τους δικαστικούς λειτουργούς για εσφαλμένη εκτίμηση του
βαθμού δυσκολίας από τον πρόεδρο που διενήργησε τη χρέωση, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό
και με την προβληματική πρόβλεψη σύνταξης γραπτής γνώμης από τον πρόεδρο του τμήματος
(άρθρο 100 παρ. 6), θα διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του οικείου τμήματος ή δικαστηρίου
και της δικαιοσύνης γενικότερα.4. Η διάταξη του άρθρου 60 παρ. 4, σύμφωνα με την οποία είναι
υποχρεωτική η μετάθεση δικαστικού λειτουργού που εμφανίζει αδικαιολόγητη και σοβαρή
καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του (ομοίου περιεχομένου η ισχύουσα διάταξη του
άρθρου 50 παρ. 4 του ν. 1756/1988), είναι ορθή, δεδομένου ότι συντελεί στην αποκατάσταση της
εύρυθμης λειτουργίας του οικείου δικαστηρίου και στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Θα ήταν
όμως σκόπιμο να προβλεφθεί ρητά ότι η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί λόγο απόρριψης αίτησης
μετάθεσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διάταξη δεν θα τύχει αντίθετης ερμηνείας (να
κωλύει δηλαδή η ύπαρξη σοβαρής καθυστέρησης τη μετάθεση), με αποτέλεσμα να μην
αποκαθίσταται η εύρυθμη λειτουργία δικαστηρίου στο οποίο παρατηρείται καθυστέρηση από
δικαστικό λειτουργό.5. Τέλος, σχετικά με την πρόβλεψη του άρθρου 60 παρ. 2, σύμφωνα με την
οποία δεν επιτρέπεται μετάθεση δικαστικού λειτουργού πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας ενός
δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, επισημαίνεται ότι η ομοίου περιεχομένου
διάταξη του ισχύοντος άρθρου 50 παρ. 2 του ν. 1756/1988 έχει κριθεί αντισυνταγματική με
πρακτικά του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης και της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο, με τα οποία έχει θεωρηθεί ως ελάχιστος χρόνος η
διετής υπηρεσία στον τόπο όπου έχει γίνει η τοποθέτηση.
3 Μαΐου 2022, 21:15 | Άρθρο 93. Επιθεώρηση δικαστικών αποφάσεων για την ορθή εφαρμογή του
νόμου 4800/21. Δειγματοληπτικός έλεγχος αποφάσεων ανά δικαστικό λειτουργό. Έλεγχος
καταγγελιών αποφάσεων από πολίτες που αφορούν στην εφαρμογή του νόμου 4800/21.
3 Μαΐου 2022, 21:22 | Άρθρο 89. Αναστολή προαγωγών δικαστικών λειτουργών που αρνούνται να
εφαρμόσουν τον νόμο 4800/21, έως ότου κριθεί από αρμόδια επιτροπή μετά από καταγγελία
πολίτη.
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3 Μαΐου 2022, 21:48 | Άρθρο 72. Υπηρεσιακή παύση δικαστικού λειτουργού σε περιπτώσεις
άρνησης εφαρμογής του νόμου 4800/21. Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου είναι ορισμένο (παύει
να είναι έννοια ασαφής) και έκαστος δικαστικός λειτουργός οφείλει να διασφαλίζει το δικαίωμα
των παιδιών στην εξίσου ανατροφή του από αμφότερους τους γονείς του.Παύση καθηκόντων
δικαστικού λειτουργού οφείλει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταδίκης της Ελλάδας από τα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για αποφάσεις που έπληξαν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ενηλίκων
και ανηλίκων στο δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.
3 Μαΐου 2022, 21:01 | Άρθρο 43. Στα προσόντα των δικαστικών λειτουργών οφείλουν να
προστεθούν οι γνώσεις ορθής εφαρμογής του νόμου 4800/21. Να διοργανωθούν ειδικά σεμινάρια
από κλινικούς παιδοψυχολόγους και άλλους ειδικούς, έτσι ώστε κάθε δικαστικός λειτουργός να
έχει στη διάθεση του τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να διακρίνει τακτικές γονεϊκής αποξένωσης και
να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής αυτής.
3 Μαΐου 2022, 09:30 | 102 § 4 στοιχ. Ζ Προς αποφυγή επαναλήψεων, συμπληρωματικά σε όσα
έχουν αναφερθεί από τις δικαστικές ενώσεις και άλλους σχολιαστές, θα πρότεινα, σε περίπτωση
που δεν απαλειφθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, αντί της αόριστης έκφρασης: «εκτιμωμένων
αυτοτελώς με βάση τις περιεχόμενες σε αυτές σκέψεις», να ορισθούν συγκεκριμένοι σοβαροί λόγοι
εξαφάνισης αποφάσεων, όπως: «λόγω άγνοιας πάγιας νομολογίας ανώτατου Δικαστηρίου, ή λόγω
μη λήψης υπόψη ουσιώδους αποδεικτικού μέσου».
2 Μαΐου 2022, 23:31 | Άρθρο 93 παρ. 12 .Δεν συντρέχει κάποιος λόγος για την καθιέρωση τακτικής
επιθεώρησης του Προέδρου Εφετών. Ειδικότερα, η επιθεώρηση – αξιολόγηση εν γένει συνδέεται,
κυρίως, με την περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη του επιθεωρούμενου, όμως, ενόψει του ότι η
προαγωγή στο βαθμό του Αρεοπαγίτη διενεργείται μόνον κατόπιν σχετικής αίτησης του κατέχοντος
το βαθμό του Προέδρου Εφετών, για σημαντικό μέρος αυτών (Προέδρων Εφετών), ο βαθμός αυτός
είναι ο τελικός πριν την αποχώρηση τους (λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας), δηλαδή ως προς
το εν λόγω ζήτημα ο Προέδρος Εφετών βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση με τον Αεροπαγίτη, για
τον οποίο δεν προβλέπεται επιθεώρηση. Μάλιστα, με την εν λόγω ρύθμιση, θα υπόκειται σε
επιθεώρηση ο Πρόεδρος Εφετών, ακόμη και κατά το τελευταίο έτος πριν την αποχώρησή του,
χωρίς, όμως, να συντρέχει κάποιος λόγος προς τούτο. Επομένως, θα μπορούσε να προβλέπεται
μόνον η δυνατότητα επιθεώρησης του Προέδρου Εφετών, αποκλειστικώς όταν συντρέχει αποχρών
λόγος, κατά τη σχετική κρίση του Επιθεωρητή Προέδρου του Συμβουλίου Επιθεώρησης. Εξάλλου,
το έργο της διενέργειας της επιθεώρησης όλων των Προέδρων Εφετών, οι οργανικές θέσεις των
οποίων, ήδη, ανέρχονται στο σημαντικό συνολικό αριθμό των 201 Δικαστικών Λειτουργών (άρθρο
38 του ν. 4640/2019), από ένα μόνον πρόσωπο, δηλαδή τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης
(Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου) θα είναι ιδιαιτέρως δυσχερές, ενόψει του ότι ο τελευταίος ασκεί
παράλληλα και διάφορα άλλα καθήκοντα που συνδέονται με τη θέση αυτού.
2 Μαΐου 2022, 20:07 | Στο άρθρο 53 παρ. 1 πρέπει να προστεθεί και η άδεια πατρότητας. Η άδεια
αυτή προβλέπεται στην οδηγία ΕΕ 2019/1158, ισχύει για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους (ν. 4808/21
αρ. 27), ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους ( ν. 3528/2007, άρθρο 50 παρ. 1 εδ. γ΄, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 Ν.4830/2021) και δεν υφίσταται κανένας λόγος εξαίρεσης των
δικαστικών λειτουργών. Είναι πράγματι αναγκαία η χορήγηση της εν λόγω άδειας προκειμένου ο
πατέρας δικαστικός λειτουργός να απαλλάσσεται από τις άμεσες υπηρεσιακές του υποχρεώσεις
μετά τη γέννηση του τέκνου του, ώστε να μπορεί να ασχοληθεί ισότιμα με τις ανάγκες αυτού, αλλά
και για να δημιουργηθεί από νωρίς δεσμός μεταξύ τους.
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2 Μαΐου 2022, 18:19 | Το άρθρο 59 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ.10 ΚΟΔΚΚΔΛ
προβλέπει για πρώτη φορά επιτυχώς ότι οι προαγωγές των ειρηνοδικών ανατρέχουν στο χρόνο
κατά τον οποίο συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας για την προαγωγή τους στο επόμενο
βαθμό. Πλην όμως, ενόψει του ενιαιαοποίησης των οργανικών τάξεων των ειρηνοδικών που ίσχυσε
με βάση το ΝΟΜΟ 3258/2004 ΦΕΚ 144/Α/ 29.7.2004, από 1.1.2005, προτείνεται η παρούσα διάταξη
να ισχύσει αναδρομικά από 1.1.2005 καταλαμβάνουσα τις έκτοτε προαγωγές ούτως ώστε να
εφαρμοστεί η συνταγματική αρχή της ισότητας ως προς όλους τους Ειρηνοδίκες οι οποίοι
απώλεσαν ποσά από την χρονική διαφορά στον χρόνο αναδρομής των μισθολογικών τους
προαγωγών.
2 Μαΐου 2022, 17:24 | Ο αποκλεισμός της συνυπηρέτησης με συζύγους ή συνδεόμενους με
σύμφωνο συμβίωσης δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, που εργάζονται στο Δημόσιο και
στα ΝΠΔΔ, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν και σε άλλους κλάδους εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως
ουσιαστικά επιχειρείται με το άρθρο 60 παρ. 5, δημιουργεί χωρίς προφανή λόγο ένα ιδιαίτερο
καθεστώς για τους πρώτους αναφορικά με τη ρύθμιση του οικογενειακού τους βίου. Η διάταξη
αυτή είναι αναχρονιστική και η αναμόρφωσή της δεν προκαλεί ιδιαίτερη δυσλειτουργία στην
διοικητική οργάνωση του κράτους, καθώς αφορά μερικές δεκάδες συναδέλφων. Πρέπει δε να
επανέλθει η αντίστοιχη διάταξη του Αρχικού Σχεδίου και να επεκταθεί η πρόβλεψη και για όσους
υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, στο Λιμενικό Σώμα και στις Ένοπλες Δυνάμεις και με τη
διευκρίνιση ότι στα νπδδ περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Το αίτημα αυτό δε αποκτά
μεγαλύτερη αξία, όταν στο παρόν σχέδιο με το άρθρο 61 παρ. 8, περιέχεται φωτογραφική διάταξη,
που δίνει τη δυνατότητα απόσπασης στο εξωτερικό Δικαστικού Λειτουργού, γονέα ανήλικου τέκνου
και συζύγου μονίμου υπαλλήλου στον διπλωματικό κλάδο ή εξομοιούμενο με αυτόν, και μάλιστα
διευρυμένη ως προς τις υπηρεσίες, στις οποίες μπορεί να αποσπαστεί και με μεγάλη χρονική
διάρκεια.
2 Μαΐου 2022, 10:16 | Το άρθρο 59 παρ.9 ΚΟΔΚΚΔΛ που αφορά στην παράλειψη από προαγωγή
λόγω καθυστέρησης στην δημοσίευση και θεώρηση αποφάσεων παραβιάζει την αρχή ne bis in
idem, αφού με αυτόν τον τρόπο θα έχει επιβληθεί στον Δικαστικό Λειτουργό τρεις φορές ποινή για
το ίδιο αδίκημα, μία πρώτη ποινή αφού δυνάμει του παρόντος άρθρου θα έχει παραλειφθεί,
κατόπιν μία δεύτερη ποινή δυνάμει της πειθαρχικής αγωγής που θα του έχει ασκηθεί και τέλος μία
τρίτη ποινή που θα είναι άλλη μία παράλειψη προαγωγής που θα ακολουθήσει την δεύτερη
πειθαρχική ποινή. Επομένως η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί και η στέρηση προαγωγής να
ακολουθήσει την ήδη επιβληθείσα πειθαρχική ποινή που θα έχει επιβληθεί από τα αρμόδια και
μόνο πειθαρχικά όργανα.
2 Μαΐου 2022, 00:21 | ΑΡΘΡΟ 99 – Προτείνεται η απόσυρση της σχετικής διάταξης περί
υποχρεωτικής παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους επιθεωρητές, διότι δεν
μπορεί να νοηθεί ως έννοια η πρόσθετη μόρφωση (επιμόρφωση) των επιθεωρητών με σκοπό την
ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, ούτε και μπορεί να διακριθεί κάποιος ιδιαίτερος
σκοπός για την εφαρμογή των έκτακτων αυτών προγραμμάτων. Η διάταξη υποβαθμίζει το κύρος
της Δικαιοσύνης. Σχετικώς, κρίνεται επαρκής η διάταξη του άρ. 104
2 Μαΐου 2022, 00:28 | ΑΡΘΡΟ 93 παρ.2α – Προτείνεται να απαλειφθεί η πρόβλεψη περί
επιθεώρησης των εισαγγελιών από αρεοπαγίτες και αυτή να ανατίθεται αποκλειστικά σε
αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.
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1 Μαΐου 2022, 14:58 | Το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ιε του Σχεδίου προβλέπει ότι δεν διορίζεται ως
δικαστικός λειτουργός εκείνος που δεν είναι υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η διάταξη παραπέμπει σε
προεδρικό διάταγμα που θα καθορίσει ποιες ασθένειες συνιστούν κώλυμα, τη διαδικασία εξέτασης
κλπ. Πρόκειται για μεταφορά της διάταξης της παρ. 1 περ. ια του άρθρου 37 του ισχύοντος Κώδικα,
που όμως παρέπεμπε στα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους ως προς τον
τρόπο εξέτασης.Η συγκεκριμένη διάταξη δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα στάνταρ
για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Για την ακρίβεια δείχνει να αντανακλά
παλαιότερες αντιλήψεις που προέκριναν τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από το εργατικό
δυναμικό (πλην ειδικών θέσεων που προβλέπονταν για αυτά), έναντι της σημερινής τάσης για
συμπερίληψη επί ίσοις όροις (βλ. ειδικά για το δικαστικό σώμα, UN Special Rapporteur on the rights
of persons with disabilities, «International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons
with Disabilities», August 2020, Principle 7 και EU Commission, «Union of Equality – Strategy for the
Rights of Persons with Disabilities 2021-2030», σ. 16-17).Ήδη ο ν. 4871/2021 για την ΕΣΔΙ ορίζει στο
άρθρο 17 παρ. 3 ότι πρέπει να εξετάζεται από τον παθολόγο αν η έλλειψη φυσικών σωματικών
δεξιοτήτων του υποψηφίου εμποδίζει την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων και ότι πρέπει να
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Ομοίως, ο ν. 3528/2007 (Κώδικας
Δημοσίων Υπαλλήλων) προβλέπει στο άρθρο 7 παρ. 1 ότι «Η έλλειψη φυσικών σωματικών
δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη
τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης». Είναι, νομίζω,
αναγκαίο να διαμορφωθεί το κείμενο του σχεδίου νόμου κατά τρόπο που να αντιστοιχεί στη
διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (μολονότι θα ήταν προτιμότερο να μην αναφέρεται
μόνο σε φυσικές σωματικές δεξιότητες), ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας
2000/78 (για την ίση μεταχείριση στην εργασία) και του ν. 4443/2016 που τη μεταφέρει στην
ελληνική έννομη τάξη.Άλλωστε και η πρακτική των τελευταίων ετών ανταποκρίνεται στα στάνταρ
αυτά, ανεξαρτήτως νομοθετικής διατύπωσης. Ορθό είναι όμως να αποτυπωθεί η εξέλιξη αυτή στον
νόμο και ειδικότερα να προβλεφθεί περαιτέρω ότι κάθε δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν δικαστές
με αναπηρία υποχρεούται να προβαίνει στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων και εύλογων κατά
περίπτωση μέτρων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των
καθηκόντων της θέσης τους, καθώς και ότι η υποστήριξη των δικαστών με αναπηρία πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά τις τοποθετήσεις/μεταθέσεις όσο και κατά τον σχεδιασμό των
ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του δικαστικού έργου (ΟΣΔΔΥ, συστήματα
τηλεσυνεδριάσεων).
30 Απριλίου 2022, 23:55 | Άρθρο 89 παρ. 8: Σήμερα υπάρχουν στο Σώμα 200 πρόεδροι εφετών και
για τον Άρειο Πάγο χρειάζονται κάθε χρόνο 15 – 20 εξ αυτών, οι οποίο έχουν προαχθεί στο βαθμό
του Προέδρου Εφετών κατ΄απόλυτη εκλογή. Όσοι από αυτούς προαχθούν στο βαθμό του
αρεοπαγίτη θα παραμείνουν τα επόμενα χρόνια πάνω από 4-5 χρόνια ο καθένας( βλ.πίνακα
αρχαιότητας δικαστικών λειτουργών). Επομένως δεν χρειάζεται η ως άνω διάταξη που προβλέπει
προαγωγή στο βαθμό του αρεοπαγίτη Εφετών με επταετή υπηρεσία στο βαθμό του Εφέτη ή
συνολική υπηρεσία στο βαθμό του εφέτη 26 χρόνια. Άρθρο 93 παρ. 12: Η επιθεώρηση των
Προέδρων Εφετών, οι οποίοι μάλιστα προήχθησαν κατ΄απόλυτη εκλογή, δεν βρίσκει κανένα
έρεισμα στην μέχρι σήμερα δομή της δικαιοσύνης,όπως έχει γράψει και άλλος συνάδελφος, όπου
ο βαθμός του Προέδρου Εφετών θεωρείται ανώτατος βαθμός και για το λόγο αυτό εξομοιώνεται
(και μισθολογικά) σε πολλά σημεία με το βαθμό του αρεοπαγίτη. Άρθρο 100 παρ. 6: Δεν χρειάζεται
προφορική και γραπτή γνώμη του διευθύνοντος το δικαστήριο ή του προέδρου ή του
προεδρεύοντος του Τμήματος που υπηρετεί ο επιθεωρούμενος για όλα τα αξιολογούμενα

196

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 102 κριτήρια. Αρκεί η προφορική γνώμη αυτών, όταν ζητηθεί
από τον επιθεωρητή.
30 Απριλίου 2022, 19:30 | ΑΡΘΡΟ 89 παρ. 7 – Προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης,
αφού κριτήριο μη προαγωγής δεν μπορεί να αποτελεί η μη παρακολούθηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης για την προαγωγή των δικαστικών λειτουργών θα πρέπει
να είναι αντικειμενικά και κατά βάση να αφορούν τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Η
παρακολούθηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης θα πρέπει απλώς να συνεκτιμάται.
Επιπροσθέτως δε, η διατήρηση της διάταξης αυτής εγκυμονεί υπέρτατους κινδύνους ανάσχεσης
της υπηρεσιακής εξέλιξης των δικαστικών λειτουργών χωρίς υπαιτιότητα τους, σε περίπτωση που
υπηρεσιακοί λόγοι (πχ δίκες με μεγάλη διάρκεια) ή άλλοι λόγοι (πχ αδυναμία της Σχολής Δικαστών
να καλύψει τις ανάγκες επιμόρφωσης) τους στερήσουν τη δυνατότητα παρακολούθησης.
30 Απριλίου 2022, 18:09 | ΆΡΘΡΟ 59 παρ. 7 – Προτείνεται η απάλειψη του κριτηρίου των
στατιστικών στοιχείων απόδοσης, αφού η χαμηλή παραγωγικότητα μπορεί να είναι αποτέλεσμα
είτε της χαμηλής ροής υποθέσεων που εισάγονται για εκδίκαση σε ένα συγκεκριμένο δικαστήριο
και αντίστοιχα του μικρού αριθμού των υπηρετούντων, είτε της δυσχέρειας – πολυπλοκότητας της
κάθε υπόθεσης, που μπορεί εξίσου να οδηγήσει σε παραπλανητικά στατιστικά στοιχεία. Τα
κριτήρια που θα πρέπει να αξιολογούνται για κάθε υποψήφιο προς προαγωγή δικαστή είναι: α) το
ήθος, το σθένος και ο χαρακτήρας του, β) οι νομικές του γνώσεις και η ικανότητα εφαρμογής τους
(επιστημονική κατάρτιση, κρίση και αντίληψη), γ) η αποτελεσματικότητα και οι οργανωτικές
ικανότητές του, δ) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας του με τους συναδέλφους του, ε) η
ικανότητά του προς πλήρη αξιοποίηση του δικαστικού του χρόνου (ταχύτητα στην απονομή
δικαιοσύνης), στ) ο τρόπος προσέγγισης των συνηγόρων και διαδίκων και γενικά ο όλος τρόπος
συμπεριφοράς του κατά την εκτέλεση των δικαστικών του καθηκόντων (κοινωνική παράσταση).
30 Απριλίου 2022, 10:42 | Άρθρο 100 παρ. 6: Είναι λανθασμένο να επιθεωρούνται οι δικαστικοί
λειτουργοί με τη βοήθεια των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων, χωρίς καμία εξειδίκευση του
τρόπου αξιολόγησης των εν λόγω στοιχείων. Επίσης, είναι λανθασμένο το να διενεργείται
υποχρεωτικός έλεγχος των αποφάσεων περί αναβολών, που χορήγησαν τα δικαστήρια στα οποία
μετείχαν οι επιθεωρούμενοι δικαστικοί λειτουργοί προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει
περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της
συγκεκριμένης περίπτωσης (ωράριο, κωλύματα δικηγόρων, αποχές, κ.λπ.).Άρθρο 89 παρ. 8: Η
προαγωγή στο βαθμό του αρεοπαγίτη Εφετών με επταετή υπηρεσία στο βαθμό του Εφέτη
κατ΄απόλυτη εκλογή καταργεί την αρχαιότητα, βασικό στοιχείο της υπηρεσιακής κατάστασης του
δικαστικού λειτουργού, προκαλεί ανατροπή στην επετηρίδα και απόλυτο έμφραγμα στον Άρειο
Πάγο, όπου προάγονται σε αρεοπαγίτες νεώτεροι Εφέτες, οι οποίοι και παραμένουν στον βαθμό
αυτό μέχρι τα 67 τους, εμποδίζοντας πλέον την προαγωγή των αρχαιότερων στην επετηρίδα και
στην ηλικία Προέδρων Εφετών. Το κυριότερο, ενδέχεται να υπάρξει στον Άρειο Πάγο ένα σώμα
αρεοπαγιτών αμετακίνητο για πολλά έτη χωρίς ανανέωση, στοιχείο εν δυνάμει επικίνδυνο για την
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καθώς αυτοί θα έχουν προαχθεί κατ’ απόλυτη εκλογή και χωρίς
τήρηση της επετηρίδας. Επισημαίνεται ότι αντίστοιχα η θητεία του Προέδρου του ΑΠ είναι
τετραετής. Άρθρο 93 παρ. 12: Η επιθεώρηση των Προέδρων Εφετών δεν βρίσκει κανένα έρεισμα
στην μέχρι σήμερα δομή της δικαιοσύνης, όπου ο βαθμός του Προέδρου Εφετών θεωρείται
ανώτατος βαθμός και για το λόγο αυτό εξομοιώνεται (και μισθολογικά) σε πολλά σημεία με το
βαθμό του αρεοπαγίτη. Συγκεκριμένα στο άρθρο 59 παρ. 5 (προαγωγή στο βαθμό του Προέδρου
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Εφετών κατ’ απόλυτη εκλογή), στο άρθρο 71 παρ. 1 (αποχώρηση στο 67ο έτος από το βαθμό του
Προέδρου Εφετών και πάνω), στο άρθρο 91 παρ. 2 (η προαγωγή στο βαθμό του Προέδρου Εφετών
γίνεται από 15μελές συμβούλιο), στο άρθρο 93 παρ. 2 εδ.β, 10 (οι Πρόεδροι Εφετών διενεργούν
επιθεώρηση). Παραβλέποντας όλα τα παραπάνω θεσπίζεται επιθεώρηση στους Προέδρους
Εφετών, η οποία δεν έχει κανένα σκοπό και καμιά δικαιολογία εκτός από την απαξίωση του βαθμού
αυτού και την ανατροπή των μέχρι τώρα ισχυόντων (και γνωστών στους κατέχοντες τον βαθμό του
Προέδρου Εφετών κατά την εισαγωγή τους στο σώμα). Τέλος, πώς θα επιθεωρούνται οι Πρόεδροι
Εφετών που προεδρεύουν σε πολιτικό τμήμα; Θα δίνουν αποφάσεις των εισηγητών του τμήματός
τους ή μήπως θα γράφουν οι ίδιοι αποφάσεις για να έχουν να επιδείξουν στον επιθεωρητή;
30 Απριλίου 2022, 01:28 | Σύμφωνα με το άρθρο 55 ΚΟΔΚΚΔΛ, προβλέπεται η δυνατότητα
εκπαιδευτικής άδειας σε δικαστικό λειτουργό που δεν έχει υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του. Το
όριο αυτό ηλικίας αντισυνταγματικό και αποτελεί διάκριση στο δικαίωμα πρόσβασης στην
επαγγελματική εκπαίδευση λόγω ηλικίας, αφού τα πανεπιστημιακά πτυχία εμπίπτουν στην έννοια
της «επαγγελματικής εκπαιδεύσεως» ακόμη και όταν το τελικό πτυχίο που απονέμεται στο τέλος
του προγράμματος σπουδών δεν παρέχει αυτομάτως τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή απασχόληση. Αρκεί απλώς το υπό εξέταση πρόγραμμα σπουδών να
παρέχει τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένο επάγγελμα ή
απασχόληση. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτούνται επίσημοι τίτλοι για την
άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμά των ή στις περιπτώσεις στις οποίες το πανεπιστημιακό πτυχίο
δεν συνιστά από μόνο του τυπικό προαπαιτούμενο για την άσκηση επαγγέλματος, το πρόγραμμα
σπουδών μπορεί κάλλιστα να θεωρείται «επαγγελματική εκπαίδευ ση» (βλ.ΔΕΚ, Blaizot και λοιποί
κατά Πανεπιστημίου της Λιέγης και λοιπών, υπόθεση 24/86).
30 Απριλίου 2022, 01:07 | Κατά άρθρο 52 παρ.12 ΚΟΔΚΚΔΛ προβλέπεται η δυνατότητας στέρησης
του δικαιώματος του δικαστικού λειτουργού να κάνει χρήση των δικαστικών διακοπών ή κανονικής
άδειας, εφόσον κατά την κρίση του διευθύνοντος το δικαστήριο υπάρχει κίνδυνος ουσιώδους
καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων ή βουλευμάτων σε επείγουσες υποθέσεις. Η διάταξη
πρέπει να απαλειφθεί ως αντισυνταγματική, αφού υποκρύπτει στην πραγματικότητα επιβολή
πειθαρχικής ποινής και μάλιστα από έτερο από τα καθορισμένα στο άρθρο 91 Σ πειθαρχικά
συμβούλια.
30 Απριλίου 2022, 00:32 | Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.3 και 4 ΚΟΔΚΚΔΛ προβλέπεται περικοπή
του μισθού από τον Προιστάμενο προς Δικαστικό Λειτουργό σε περίπτωση αδικαιολόγητης
καθυστέρησης παράδοσης σχεδίων αποφάσεων και δικογραφιών που 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. Η διάταξη
αυτή συνιστά άσκηση οιονεί πειθαρχικής εξουσίας, παραβιάζει το άρθρο 91 Συντάγματος κατά το
οποίο η πειθαρχική εξουσία ασκείται από πειθαρχικά συμβούλια, αφού παρακάμπτονται τα
συμβούλια αυτά τα οποία έχουν όχι μόνο την συνταγματική εξουσία αλλά και την επιμόρφωση και
την εμπειρία και το κύρος του βαθμού ιεραρχίας, από τον εκάστοτε Προιστάμενο που ευρίσκεται
ιεραρχικώς στον ίδιο βαθμό με τον ελεγχόμενο.
29 Απριλίου 2022, 19:36 | Η διάταξη της παρ.1β΄ του αρ.116 συμβαδίζει, έστω και καθυστερημένα,
με το άρθρο 152 παρ. 4 Ν. 4194/2013, Κώδικας Δικηγόρων [:ανώνυμες καταγγελίες δεν
λαμβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται αμέσως], έτσι ώστε η ανώνυμη αναφορά να τίθεται
αμέσως στο αρχείο, μη δυνάμενη να αποτελέσει θεσμικό εργαλείο για οιαδήποτε πειθαρχική

198

διαδικασία. Σημειώνεται ότι με ανώνυμες αναφορές καταγγέλλεται και χαρακτηρίζεται ενώπιον
πειθαρχικού οργάνου ο τρόπος ζωής ενός δικαστή και όχι το έργο του. Επομένως με την εισαγόμενη
διάταξη προστατεύεται ένας δικαστής, που έχει τη γνώμη ότι οι δικαστές έχουν τις ίδιες
υποχρεώσεις αλλά και τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες που ζούν στην Ελληνική
επικράτεια, απέναντι σε ανώνυμες συκοφαντίες που, παρά και τις θεσμικές προβλέψεις (πρβλ.
άρθρο 152 Ν.4194/2013), δεν τίθενται στο αρχείο και χρησιμοποιούνται για να τον αναγκάσουν να
μετατεθεί από τον τόπο που υπηρετεί. Η διάταξη κατοχυρώνει την δικαστική ανεξαρτησία, σε τρόπο
ώστε ανώνυμες αναφορές (βλ. συκοφαντίες) σε βάρος δικαστικών λειτουργών να αρχειοθετούνται
αμέσως, χωρίς να παρίσταται ανάγκη προσφυγής σε ανάλογη (ερμηνευτικά) εφαρμογή της
σχετικής διάταξης του άρθρου 152 Ν. 4194/2013, προστατεύοντας έτσι πάνω απ’ όλα τον τρόπο
(αλλά και τον τόπο) της ζωής τους. Μήπως πρόκειται για ζητήματα δημοκρατίας;
29 Απριλίου 2022, 16:50 | Στο άρθρο 59 παρ. 7 αναφέρεται μεταξύ των άλλων κριτηρίων «τα
στατιστικά στοιχεία απόδοσης», ποια ακριβώς είναι αυτά τα στοιχεία. Θα δικάζουμε με αριθμούς;
να διευκρινιστεί. Επίσης στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου ο χρόνος δημοσίευσης των ασφαλιστικών
να ορισθεί στους δύο μήνες ενόψει των λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων και του γεγονότος ότι
πλέον τα σχετικά των ασφαλιστικών έχουν καταντήσει όπως αυτά της τακτικής διαδικασίας. Τέλος
στην ίδια παράγραφο αν η θεώρηση εντός 15ημέρου αναφέρεται στις ποινικές αποφάσεις να
ληφθεί υπόψη το είδος των πρακτικών που παραδίδονται από τους γραμματείς, μερικοί εκ των
οποίων μετά την «επιτυχή» απομαγνητοφώνηση αυτών που δεν γίνεται από τους ίδιους, δεν
ελέγχουν ούτε τα βασικά, με αποτέλεσμα να δαπανάται πολύτιμος χρόνος στη διόρθωση των
ποινικών πρακτικών, μη περιοριζόμενοι οι δικαστές μόνο στη σύνταξη του σκεπτικού.
29 Απριλίου 2022, 15:24 | Στο αρθρο 60 παρ. 5 εδ. β’ αναφέρεται ότι: « … Δημόσιος υπάλληλος …
σύζυγος δικαστικού λειτουργού μπορεί να μετατίθεται … στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγος
του ….».Ξερετε τι σημαίνει περιφέρεια; Ότι ο ένας μπορεί να τοποθετηθεί στην Καλαμάτα και ο
άλλος στην Κόρινθο.Ωραια συνυπηρετηση.Μας δουλεύετε; Η λέξη περιφέρεια πρεπει να
αντικατασταθεί με την περιφερειακη ενότητα και σε περίπτωση μη ύπαρξης θέσης σε όμορφη
περιφερειακή ενότητα. Ακολουθήστε τον νόμο συνυπηρετησης του 2001.Δεν είναι κακό, ούτε
ντροπή,εκσυχρονισμος λέγεται με γνωμονα την οικογένειά και την οικογενειακή γαλήνη των
δικαστικών λειτουργών. Αλλιώς μην το κάνετε καθόλου. Περισσότερα προβλήματα δημιουργουνται
έτσι πάρα λύνονται.
29 Απριλίου 2022, 12:57 | Στο α. 60 παρ. 5 εδ. β’ αναφέρεται ότι: « … Δημόσιος υπάλληλος …
σύζυγος δικαστικού λειτουργού ΜΠΟΡΕΙ να μετατίθεται … στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο
σύζυγος του ….». Το ερώτημα είναι τι νέο προσφέρει αυτή η διάταξη; Δηλαδή εάν δεν υπήρχε η
διάταξη δεν θα μπορούσε να μετατεθεί; Θα απαγορεύονταν; Ή μήπως δεν το ξέρετε ότι όλα τα
υπηρεσιακά συμβούλια δημοσίων υπαλλήλων πατάνε στο «μπορεί» και απορρίπτουν μονίμως τις
σχετικές αιτήσεις μετάθεσης; Το καταλαβαίνετε ότι ο μόνος τρόπος πλέον είναι οι δικαστές να
συνωστίζονται έξω από τα γραφεία των υπουργών και να παρακαλούν για μια ρουσφετομετάθεση,
για να μην διαλύσουν την οικογένεια τους; Και κάπως έτσι μπορεί να αρχίσει μια απευκταία σχέση
εξάρτησης, εκτός και εάν αυτό είναι τελικά το ζητούμενο. Το μπορεί πρέπει να απαληφθεί πλήρως
και ακόμα καλύτερα να προστεθεί η λέξη υποχρεωτικά. Αλλιώς σβήστε εντελώς την διάταξη γιατί
είναι απλά μια κοροϊδία.
29 Απριλίου 2022, 11:03 | Άρθρο 59 παρ. 9: Υπάρχει σύγκρουση με το άρθρο 109 παρ. 2 περ. ε περί
πειθοαρχικών. Ενώ δηλ. η καθυστέρηση στη δημοσίευση των αποφάσεων μπορεί να συγχωρηθεί
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(ή να δικαιολογηθεί) στα πλαίσια του πειθαρχικού παραπτώματος, αποκλείει σε κάθε περίπτωση
την προαγωγή. Εφόσον είναι δικαιολογημένη η καθυστέρηση, θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα
στο Δικαστικό Συμβούλιο να την παραβλέψει.
29 Απριλίου 2022, 01:18 | 3. Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.7 «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». Η ως άνω
διάταξη που δεν υπάρχει στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων ως ισχύει πρέπει να απαλειφθεί,
διότι προκαλεί υπόνοιες προσπάθειας κάμψης του ανεξάρτητου δικαστικού φρονήματος και
ελέγχου της κρίσης του Δικαστή, αφού για οι αναβλητικές αποφάσεις δεν συντάσσεται σκεπτικό
εγγράφως επομένως δεν υπάρχει καταγεγραμμένη αιτιολογία που να αποδεικνυει την ορθότητα
της κρίσης περί λήψεως της απόφασης αυτής. Η διάταξη αυτή θα συνεισφέρει μόνο στην
καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, αφού πλέον οι δικαστικοί λειτουργοί θα σπαταλούν
χρόνο που θα αφιέρωναν στην μελέτη των συζητηθεισών υποθέσεων προκειμένου να εγγράψουν
σκεπτικά αναβολής επί των υποθέσεων που αναβλήθηκαν.
29 Απριλίου 2022, 01:42 | Tο άρθρο 88 παρ.5 ορίζει ότι: «Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης
μπορεί να ασκήσει προσωρινώς καθήκοντα σε πρωτοδικείο ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης
οριζόμενος από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειάς του». Επίσης, Σύμφωνα με το άρθρο 5
παρ.1δ και ε, αναπληρώνονται «Στα πολιτικά-ποινικά δικαστήρια: ένας 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 άλλο ειρηνοδίκη οριζόμενο από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου,
στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια στα οποία ανέκυψε η ανάγκη
αναπλήρωσης». Επειδή η ανάθεση αυτή στην πράξη έχει αποδειχθεί μόνιμη και καταχρηστική εις
βάρος των ήδη βεβαρημένων από την συνεχή μεταφόρτωση ύλης Ειρηνοδικών, πρέπει να
συμπληρωθεί ότι το άρθρο αυτό πρέπει θα ισχυει μόνο υπό την προϋπόθεση της έλλειψης ΜΙΑΣ
σύνθεσης τριμελούς Πλημμελειοδικείου λόγω οργανικών κενών. Η αρχή της απαγόρευσης των
διακρίσεων που αναγνωρίζεται τόσο στο δίκαιο της ΕΕ όσο και στο δίκαιο του Συμβουλίου της
Ευρώπης απαγορεύει αφενός τη διαφορετική μεταχείριση προσώπων ή ομάδων προσώπων που
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και, αφετέρου, την ίδια μεταχείριση προσώπων ή ομάδων
προσώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Η αναπλήρωση Ειρηνοδίκη σε καθήκοντα
Πρωτοδίκη ή Πλημμελειοδίκη και μάλιστα σε υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα
των Ειρηνοδικείων (ποινικές, οικογενειακού κλπ), στην παρούσα φάση, όπου δεν έχει επιτευχθεί
εισέτι η υπηρεσιακή και μισθολογική τους εξομοίωση και αφομοίωση στον πρώτο βαθμό
δικαιοδοσίας, παραβιάζει το δικαίωμα της χρηστής διοίκησης (άρθρο 41) του Χαρτη των
θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, την 2000/78/ΕΚ οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση, το
άρθρο 2 ΣΕΕ, άρθρο 9 παρ.3 ΣΛΕΕ, την αρχή της ισότητας έναντι του νόμου, η οποία κατοχυρώνεται
στο άρθρο 20 του Χάρτη, άρθρο 14 της ΕΣΔΑ καθώς και το άρθρο 2 του Ευρωπαικού Κοινωνικού
Χάρτη (δικαίωμα για δίκαιες συνθήκες εργασίας) αφού είναι πλέον αναγκασμένοι να παρέχουν την
ίδια και περισσότερη εργασία με τους άλλους δικαστές του πρώτου βαθμού άνευ υπηρεσιακής και
βαθμολογικής εξομοίωσης με αυτούς. Τα παραπάνω επιρρωνύει το γεγονός ότι εκ των
υποχρεωτικών σεμναρίων της ΕΣΔΙ σε ορισμένα μόνο εξ αυτών έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι
Ειρηνοδίκες, οι οποίοι αποκλείονται από αυτά που δεν άπτονται της αρμοδιότητάς τους
παραβιαζομένου ταυτόχρονα και του δικαιώματος ίσης πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση.
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Ως εκ τούτου, η ανάθεση καθηκόντων στα οποία η Πολιτεία αρνείται να τους επιμορφώσει και με
δεδομένο ότι η νομικη επιστήμη εξελισσεται συνεχώς, επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις και στην
ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης αφού συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις δικάζονται από
λειτουργούς οι οποίοι δεν έχουν εξειδικευθεί και επιμορφωθεί ούτε στο πλαίσιο φοίτησής τους
στην ΕΣΔΙ ούτε κατόπιν σε αντίστοιχα σεμινάρια. Τέλος για τον παρόν άρθρο δεν κλήθηκαν
εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ειρηνοδικών στην ΕΝΔΕ προς διαβούλευση, επομένως, παραβιάζεται
το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης
(άρθρο 27) του Χαρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ.
29 Απριλίου 2022, 01:52 | 1. Το άρθρο 123 παρ.6 του νέου ΚΟΔΚΚΔΛ ορίζει «Εκτός από τα ένδικα
μέσα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, οι αποφάσεις των πειθαρχικών
συμβουλίων δεν υπόκεινται σε κανένα άλλο ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ούτε
σε προσφυγή ενώπιον οποιασδήποτε αρχής» και αποτελεί επανάληψη του άρθρου 105 παρ.6 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α’ 35/16.09.1988) ως ισχύει. Ο αποκλεισμός
των δικαστικών λειτουργών από τα ένδικα βοηθήματα, θίγει τον πυρήνα των δικαιωμάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ και στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ (βλ.79 ΕΔΔΑ, Papon κατά Γαλλίας (Αριθ. 2), Αριθ. 54210/00, 25 Ιουλίου 2002,
σκέψη 100), αφού πρόκειται περί περιορισμού που δεν έχει θεμιτό σκοπό, παραβιάζει την αρχή της
αναλογικότητας και θίγει την ουσία του δικαιώματος της προσφυγής των ίδιων των δικαστικών
λειτουργών στην Δικαιοσύνη, οι οποίοι υπόκεινται στον περιορισμό της εκδίκασης των
υπηρεσιακών τους υποθέσεων μόνο από τα πειθαρχικά τους συμβούλια. Ως εκ τούτου σε
συνδυασμό με το άρθρο 91 παρ.4 του Συντάγματος κατά το οποίο οι πειθαρχικές αποφάσεις δεν
προσβάλλονται στο ΣτΕ, προτείνεται η δυνατότητα άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της
προσφυγής των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων των δικαστικών λειτουργών στην Εθνική
Επιτροπή για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (ν.4780/2021).
28 Απριλίου 2022, 13:36 | Συμπληρωματικά στο παραπάνω σχόλιό μου, που αφορά την διάταξη
του άρθρου 102 § 4 στοιχ. ζ’, έχω να παρατηρήσω και το εξής: Στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο,
η ως άνω σχολιαζόμενη διάταξη έχει την εξής διατύπωση: «ζ) η αναίρεση ή εξαφάνιση των
αποφάσεων που συνέταξαν οι επιθεωρούμενοι κατά παραδοχή του αντίστοιχου ένδικου μέσου,
εκτιμωμένων αυτοτελώς με βάση τις περιεχόμενες σε αυτές σκέψεις». Ομολογώ ότι δεν είχα
προσέξει ότι είχε προστεθεί και η φράση «εκτιμωμένων αυτοτελώς με βάση τις περιεχόμενες σε
αυτές σκέψεις», η οποία δεν υπήρχε στο σχέδιο που αρχικώς είχε δοθεί στην δημοσιότητα. Δεν
είμαι σε θέση να πω αν με την προσθήκη αυτή μετριάζονται τα παραπάνω παράδοξα κλπ. που
επεσήμανα, καθώς χρήζει ερμηνείας. Εάν κάποιος σχολιαστής αντιλαμβάνεται και μπορεί να
εξηγήσει τι σημαίνει η «αυτοτελής εκτίμηση» των (αναιρεθέντων η εξαφανισθέντων) αποφάσεων
με βάση τις περιεχόμενες σε αυτές (αποφάσεις) σκέψεις, ας το πράξει.
28 Απριλίου 2022, 11:07 | Το σχόλιό μου αφορά την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 102 § 4
και ειδικά το στοιχείο ζ’: «Προς το σκοπό της διενέργειας της επιθεώρησης όλων των δικαστικών
λειτουργών της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 101 αξιολογούνται: … ζ) η αναίρεση ή εξαφάνιση των
αποφάσεων που συνέταξαν οι επιθεωρούμενοι κατά παραδοχή του αντίστοιχου ένδικου μέσου».
Για την παραπάνω ρύθμιση έχει ήδη επισημανθεί, σε διάφορα άρθρα και παρατηρήσεις επί του
νομοσχεδίου, ότι με αυτήν δημιουργείται μια ιδιόμορφη «πίεση» προς τον δικαστή, να ακολουθεί
πάντοτε την διαμορφωθείσα στην νομολογία κρατούσα άποψη επί οποιουδήποτε νομικού
ζητήματος αντιμετωπίζει, ακόμη και αν ο ίδιος δεν συμφωνεί με αυτήν και έχει διαφορετική άποψη
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και ακόμη και αν η άποψή του αυτή είναι επαρκώς αιτιολογημένη και επιστηρίζεται νομολογιακά
(αλλά δεν είναι η κρατούσα), προκειμένου να αποφύγει (ή να ελαχιστοποιήσει) τον κίνδυνο να
εξαφανισθεί ή να αναιρεθεί η απόφασή του. Επιπλέον, αν και δεν διευκρινίζεται στην διάταξη, είναι
μάλλον προφανές ότι η τελευταία δεν μπορεί να αφορά τις ποινικές αποφάσεις, καθώς όλες οι
πρωτοβάθμιες εξαφανίζονται με την άσκηση απλώς τυπικά παραδεκτής εφέσεως. Πέρα από τα
παραπάνω, θέλω να επισημάνω τα εξής: Στο πεδίο των πολιτικών αποφάσεων, η σχολιαζόμενη
ρύθμιση, εφόσον δεν διευκρινισθεί περαιτέρω ή δεν συμπληρωθεί με συγκεκριμένους
περιορισμούς κατά την εφαρμογή της, αλλά ερμηνευθεί όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας,
ειδικά στις περιπτώσεις της εξαφανίσεως αποφάσεως μετά από παραδοχή εφέσεως (ότι, δηλαδή,
η εξαφάνιση της αποφάσεως του επιθεωρούμενου δικαστή, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, έχει ως
συνέπεια την αρνητική αξιολόγηση του τελευταίου), μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξα και άδικα
για τους επιθεωρούμενους αποτελέσματα. Για να γίνει τούτο κατανοητό, αναφέρω τα παρακάτω
παραδείγματα (υποθετικές περιπτώσεις, που, όμως – όχι σπάνια – συναντώνται στην δικαστηριακή
πρακτική):1) Σε μια υπόθεση με ένα δύσκολο νομικό ζήτημα, για το οποίο έχουν διατυπωθεί στην
νομολογία και την θεωρία διαφορετικές απόψεις (θα μπορούσε π.χ. να είναι μια υπόθεση με
αίτημα την «μονιμοποίηση» στον δημόσιο τομέα «συμβασιούχου» εργαζομένου που επί σειρά
ετών καλύπτει «πάγιες και διαρκείς ανάγκες» ή υπόθεση του Ν. 3869/2010 με κρίσιμο ζήτημα την
ύπαρξη δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη), ο επιθεωρούμενος δικαστής του α’ βαθμού,
ακολουθώντας μια άποψη (είτε την «κρατούσα» είτε αυτήν που ο ίδιος κρίνει ορθότερη), έχει
καταλήξει σε μια συγκεκριμένη απόφαση, που δικαιώνει – ας πούμε – τον εναγόμενο/καθ’ ου η
αίτηση. Μετά από έφεση κατά της εν λόγω πρωτόδικης αποφάσεως, το Εφετείο, ακολουθώντας την
άλλη άποψη ως προς το ίδιο δύσκολο νομικό ζήτημα (που, ενδεχομένως, να έχει ήδη καταστεί
κρατούσα κατόπιν μεταβολής της νομολογίας), εξαφανίζει την πρωτόδικη απόφαση και δικαιώνει
τον ενάγοντα (αιτούντα). Βάσει της ανωτέρω σχολιαζόμενης διατάξεως του νομοσχεδίου, τούτο θα
έχει ως συνέπεια την αρνητική αξιολόγηση του επιθεωρούμενου δικαστή που εξέδωσε την
πρωτοβάθμια απόφαση. Όμως, ο ηττημένος στην κατ’ έφεση δίκη διάδικος ασκεί αναίρεση, η οποία
κάποια στιγμή θα εκδικαστεί (θα σχολιάσουμε παρακάτω το ζήτημα του χρόνου εκδικάσεως) και
επί της οποίας εκδίδεται απόφαση που δέχεται την αναίρεση και δικαιώνει ως προς το ως άνω
νομικό ζήτημα τον εναγόμενο/καθ’ ου η αίτηση (όπως είχε κάνει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο). Με
βάση και πάλι την ανωτέρω σχολιαζόμενη διάταξη του νομοσχεδίου, τούτο θα έχει ως συνέπεια την
αρνητική αξιολόγηση του επιθεωρούμενου δευτεροβάθμιου δικαστή (ή εισηγητή του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου). Παράλληλα, δεν προβλέπεται κάποια «αποκατάσταση» της
(αρνητικής, κατά τα ανωτέρω) αξιολογήσεως του δικαστή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Εάν
προσθέσουμε και την παράμετρο της μεταστροφής της νομολογίας επί του συγκεκριμένου
δύσκολου νομικού ζητήματος, κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως της Ολομέλειας του ΑΠ ή του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι ακόμη πιο εύκολα γίνεται κατανοητό το άτοπο
στο οποίο άγει η σχολιαζόμενη διάταξη του νομοσχεδίου…2) Σε μια υπόθεση θανατηφόρου
αυτοκινητικού δυστυχήματος, με εμπλοκή περισσοτέρων των δύο οχημάτων, αγωγές κύριες και
παρεμπίπτουσες, πάμπολλες ενστάσεις, πληθώρα ζητημάτων νομικών και ουσιαστικών
(συνυπαιτιότητας κλπ.), το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκδίδει μια πολυσέλιδη απόφαση, στο
σκεπτικό της οποίας αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα και απαντά σε όλους τους ισχυρισμούς και
ενστάσεις και καταλήγει να κάνει εν μέρει δεκτές κάποιες αγωγές και να επιδικάσει ό,τι κρίνει
επιδικαστέο. Ασκείται έφεση (ή εφέσεις) και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απορρίπτει όλους τους
λόγους και τις επί μέρους αιτιάσεις που αφορούν τα νομικά ζητήματα, τους ισχυρισμούς και τις
δικονομικές και ουσιαστικές ενστάσεις, κρίνοντας ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο «δεν έσφαλε,
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αλλά ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο και ορθώς εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά και
τις αποδείξεις» κλπ., πλην ενός συγκεκριμένου σημείου, για το οποίο η κρίση του δευτεροβαθμίου
δικαστηρίου είναι διαφορετική, έστω και ελαφρώς. Το σημείο αυτό, στο υποθετικό παράδειγμά
μας, θα μπορούσε να είναι το ποσοστό συνυπαιτιότητας των εμπλεκομένων οδηγών στο
δυστύχημα (π.χ. να είχε κρίνει το πρωτοβάθμιο 50-50 και το δευτεροβάθμιο να κρίνει 60-40), χωρίς
το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να διαφοροποιηθεί ως προς την διαπίστωση των πραγματικών
περιστατικών, ή θα μπορούσε να είναι το ύψος της επιδικαστέας χρηματικής ικανοποιήσεως σε
κάποιους δικαιούχους (π.χ. να επιδικάσει το δευτεροβάθμιο ποσά κατά ποσοστό 10% ή 20%
μικρότερα σε σχέση με αυτά που είχε επιδικάσει το πρωτοβάθμιο) ή η εκτίμηση του ύψους της
αποζημιώσεως για την μείωση της αγοραστικής αξίας του βλαβέντος από την σύγκρουση οχήματος.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση του πρωτοβαθμίου θα εξαφανισθεί. Συνεπώς, με
βάση την ανωτέρω σχολιαζόμενη διάταξη του νομοσχεδίου, τούτο θα έχει ως συνέπεια την
αρνητική αξιολόγηση του επιθεωρούμενου δικαστή του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Δηλαδή, ο
τελευταίος μπορεί να εξέδωσε μία άριστη (ή, έστω, πολύ καλή) απόφαση επί μιας ιδιαίτερα
δύσκολης υποθέσεως, να αντιμετώπισε εύστοχα όλους τους ισχυρισμούς και ενστάσεις, να έκρινε
«ορθώς» ως προς τα βασικά ουσιαστικά αποδεικτικά ζητήματα, αλλά να «έσφαλε» ως προς κάποια
από τις ως άνω εκτιμήσεις, που θεωρώ ότι εν πολλοίς είναι υποκειμενικές για κάθε δικαστή. Είναι
λογικό να του «χρεώνεται» μια τέτοια απόφαση ως αρνητικό στοιχείο για την αξιολόγησή του?3)
Μια πρωτόδικη απόφαση μπορεί να εξαφανισθεί, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, επειδή θα
προβληθεί (παραδεκτώς) και θα γίνει δεκτός κάποιος ισχυρισμός το πρώτον στην κατ’ έφεση δίκη,
σύμφωνα με το άρθρο 527 ΚΠολΔ (π.χ. κάποιος «οψιγενής» ή «οψιφανής» ή αποδεικνυόμενος με
έγγραφο ή ομολογία ισχυρισμός), ή επειδή θα αξιολογηθούν νέα αποδεικτικά μέσα, που θα
προσκομισθούν παραδεκτώς από κάποιον διάδικο το πρώτον στην κατ’ έφεση δίκη, σύμφωνα με
το άρθρο 529 ΚΠολΔ, και τα οποία δεν είχαν τεθεί υπ’ όψη του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, αλλά
θα επηρεάσουν την έκβαση της δίκης. Έτσι, χωρίς ο δικαστής του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου να
έχει υποπέσει σε κάποιο σφάλμα με την εκκαλουμένη απόφασή του, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν
εφαρμοστεί η σχολιαζόμενη διάταξη, η εξαφάνιση της απόφασης αυτής να αξιολογηθεί αρνητικά
σε βάρος του, κάτι που είναι άδικο γι’ αυτόν.4) Και ένα πρακτικό ζήτημα, που καθιστά ιδιαίτερα
δυσχερή την εφαρμογή της σχολιαζόμενης διατάξεως (προσωπικά, θα έλεγα ότι την καθιστά μη
εφαρμόσιμη). Η επιθεώρηση γίνεται κατ’ έτος, πραγματοποιείται δε το αμέσως επόμενο δικαστικό
έτος από το επιθεωρούμενο. Συνεπώς, κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται, ελάχιστες θα είναι
οι περιπτώσεις (το πιθανότερο καμία) που θα έχει προλάβει να προσδιορισθεί και εκδικαστεί το
ένδικο μέσο (έφεση ή αναίρεση) που θα ασκηθεί εναντίον αποφάσεως που εξέδωσε ο
επιθεωρούμενος δικαστής κατά το επιθεωρούμενο δικαστικό έτος, και θα έχει εκδοθεί απόφαση
επ’ αυτού (ενδίκου μέσου). Άρα, ο επιθεωρητής δεν θα έχει στην διάθεσή του επαρκή αριθμό
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά το επιθεωρούμενο δικαστικό έτος, ασκήθηκε ένδικο μέσο κατ’
αυτών και εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ανωτέρου δικαστηρίου που τελικά επιλήφθηκε. Δεν
γνωρίζω εάν η λογική του νομοθέτη είναι να αξιολογούνται μελλοντικώς, σε μεταγενέστερες
επιθεωρήσεις ή όταν θα τεθεί ζήτημα προαγωγής του επιθεωρούμενου, το σύνολο των αποφάσεών
του που εξαφανίσθηκαν ή αναιρέθηκαν. Δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο, με βάση τον σκοπό
της εν λόγω αξιολογήσεως, όπως ρητώς αναφέρεται στην σχολιαζόμενη διάταξη («Προς το σκοπό
της διενέργειας της επιθεώρησης»), σε κάθε δε περίπτωση ισχύουν τα παραπάνω ως προς τα
παράδοξα και τις αδικίες που δημιουργούνται.Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για άλλους,
που έχουν διατυπωθεί στα σχετικά υπομνήματα των δικαστικών ενώσεων, θεωρώ η εν λόγω
ρύθμιση πρέπει να αποσυρθεί.

203

28 Απριλίου 2022, 10:04 | Στο άρθρο 102 για την ικανότητα διεύθυνσης της διαδικασίας, η
παρακολούθηση συνεδριάσεων από τον επιθεωρητή θα πρέπει να είναι ρητά υποχρεωτική. Ο
επιθεωρητής θα αξιολογεί την ικανότητα διεύθυνσης της διαδικασίας με σαφή κριτήρια όπως
(ενδεικτικά) α) η διαχείριση του χρόνου, β) η γνώση των υποθέσεων (εξαρτώμενη από τυχόν
αναπλήρωση), γ) η συμπεριφορά του διευθύνοντος έναντι των λοιπών συμμετεχόντων της δίκης
(διαδίκων, μαρτύρων, νομικών παραστατών), δ) η τήρηση της τάξης, ε) η τήρηση των δικονομικών
κανόνων και η αναγκαία ευελιξία. Η γνώμη του διευθύνοντος του δικαστηρίου πρέπει να είναι
αιτιολογημένη και γραπτή. Επίσης έκθεση πρέπει πάντοτε να συντάσσεται και για την ποινική
εργασία των δικαστών.
28 Απριλίου 2022, 09:48 | Όσον αφορά το άρθρο 60 στην παρ. 5, προφανώς και δεν ενδιαφέρει
κανέναν εάν θα πρέπει οι οικογένειες των δικαστών να διαμελίζονται προκειμένου να
εξυπηρετηθούν μόνο οι υπηρεσιακές ανάγκες. Ο αναχρονισμός του Υπουργείου στο μεγαλείο του.
27 Απριλίου 2022, 22:39 | Να καταργηθεί το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων. Να ορίζεται ο
προϊστάμενος από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τρία έτη, άπαξ. Να οριστούν με
περισσότερη δυνατή σαφήνεια τα πειθαρχικά παραπτώματα. Ειδικά η ανάρμοστη εκτός υπηρεσίας
συμπεριφορά. Να θεσπιστεί κώδικας δεοντολογίας δικαστικών λειτουργών η παραβίαση του
οποίου να αποτελεί, ρητά, πειθαρχικό παράπτωμα. Η παράγραφος 6 του άρθρου 47 να καταργηθεί
εντελώς, άλλως, να προβλεφθεί μόνο κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων. Οι τυχόν
κομματικές εκδηλώσεις του δικαστή θα πρέπει νοούνται μόνο οι επίσημα δημόσιες, υπεύθυνες, με
πανηγυρικότητα και με χρησιμοποίηση της δικαστικής του ιδιότητας (π.χ συνέντευξη σε
ραδιόφωνο, τηλεόραση, αρθρογραφία σε ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα ). Κατά τούτο πρέπει να
να συμπλεύσει η διάταξη με σχετική ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμα ( άρθρ. 29 παρ. 3 ).
27 Απριλίου 2022, 21:22 | Να οριστεί με σαφήνεια και ορισμένα η έννοια της «υπηρεσιακής
ανεπάρκειας». Είναι εντελώς αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπαχθεί η εντελώς ασαφής,
δυσαπόδεικτη και πλατυάζουσα έννοια της » έλλειψης δικαστικού ήθους» στην έννοια της
υπηρεσιακής ανεπάρκειας. Η τελευταία ορίζεται μόνο από την ανυπαίτια μη παραγωγή ποιοτικού
και ποσοτικού δικαστικού έργου, επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο και πρέπει να οριστεί, πχ
για πάνω από δύο έτη. Σχετική είναι η νομολογία του ΣτΕ και η αρθρογραφία Γεωργίλη, Ραϊκου.
Αποφάσεις με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων δεν εκδίδονται πια οπότε η σχετική διάταξη για
παύση δικαστικού λειτουργού, για το λόγο πρέπει να απαλειφθεί. Το ποινικό όριο για παύση
δικαστικού λειτουργού πρέπει να αυξηθεί σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Να
εξαιρεθούν, εντελώς, τα αδικήματα της εξύβρισης και της δυσφήμησης εν γένει.Η ποινή παύσης να
απαλείφεται-αποσύρεται από το πειθαρχικό μητρώο-φάκελο του δικαστικού λειτουργού μετά
τριετία από τη τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος. Οι λοιπές πειθαρχικές ποινές μετά ένα έτος,
από την τέλεση του. Να προβλεφθεί ρητά ως ειδικός λόγος επανάληψης της πειθαρχικής
διαδικασίας η θετική απόφαση του ΕΣΔΑ για τον πειθαρχικά διωχθέντα και αμετάκλητα
καταδικασθέντα, για τον οποίο και να προβλεφθεί διαδικασία πλήρους υπηρεσιακής
αποκατάστασης ως ηθικής και υλικής.
27 Απριλίου 2022, 16:34 | Εν μέσω της εορτής του Πάσχα και ενόψει των επικείμενων εκλογών
στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, όπου η προσοχή των συνδικαλιστών του δικαστικού
σώματος είναι στραμμένη στον προεκλογικό τους αγώνα, έρχεται προς δημόσια διαβούλευση το
σημαντικότερο για τον Έλληνα δικαστή νομοθέτημα. Η σκοπιμότητα που υποκρύπτεται ως προς τη
χρονική επιλογή είναι προφανής: να περάσει το παρόν νομοσχέδιο όσο το δυνατόν απαρατήρητο.
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Και η σκοπιμότητα αυτή φαίνεται να επιτυγχάνεται, αφού εδώ και μία εβδομάδα που το
νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση έχουν διατυπωθεί μόλις λίγα παραπάνω από είκοσι
σχόλια. Γιατί όμως να επιθυμεί το Υπουργείο να περάσει το παρόν νομοσχέδιο απαρατήρητο;
Ασφαλώς γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι τούτο βρίθει αντισυνταγματικών και αναχρονιστικών
διατάξεων και διαπνέεται από μια διάθεση άκρως επιθετική προς τον Έλληνα δικαστή, τη θέση του
οποίου υποτίθεται ότι έρχεται να περιφρουρήσει. Ο Έλληνας δικαστής πρέπει εντέλει να είναι
φοβισμένος, ώστε να επιτυγχάνεται και το τελικώς ζητούμενο που είναι να είναι ελεγχόμενος. Γιατί
δεν καταργήθηκε η αισχρή και φασιστική διάταξη που υποχρεώνει τον Έλληνα δικαστή να διαμένει
στον τόπο όπου υπηρετεί; Γιατί ο Έλληνας δικαστής να είναι υπόλογος και πειθαρχικά ελεγκτέος
για μια απολύτως προσωπική του κατάσταση που είναι το που θα επιλέξει να ζήσει; Είναι δυνατόν
σε μια δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα να ψηφίζονται νόμοι που να επιβάλλουν σε μία κοινωνική
ομάδα συγκεκριμένο τόπο κατοικίας; Είναι δυνατόν το 2022 το που θα βρίσκεται το σπίτι σου να
ελέγχεται από την υπηρεσία σου; Τέτοιες διατάξεις είναι καθρέφτης των διαθέσεων και των
σκοπιμοτήτων αυτών που τις εισηγούνται. Και ασφαλώς ο λόγος που η διάταξη δεν καταργείται
είναι ένας και μόνο: να μην ανοίξει ο δρόμος για διεκδίκηση οδοιπορικών εξόδων και ατελειών
μετακίνησης για τους δικαστές.
27 Απριλίου 2022, 11:54 | Άρθρο 97 παρ. 3: Η διενέργεια παράλληλης επιθεώρησης στον α’ βαθμό
τόσο από Προέδρους Εφετών όσο και από Συμβούλους Επικρατείας είναι ανεξήγητη και προκαλεί
τεράστια σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάθεση της επιθεώρησης του α’ βαθμού
αποκλειστικά στους Προέδρους Εφετών θα απάλλασσε τους Συμβούλους Επικρατείας από μεγάλο
φόρτο εργασίας και θα τους επέτρεπε να διενεργήσουν την επιθεώρηση του β’ βαθμού με
μεγαλύτερη άνεση. Αρκεί να δει κανείς τον συνολικό αριθμό των δικαστών α’ βαθμού που πρέπει
να επιθεωρηθούν και μάλιστα από περιορισμένο αριθμό επιθεωρητών. Αντίθετα η διενέργεια της
επιθεώρησης από τους Προέδρους Εφετών είναι πολύ πιο άνετη και επομένως αποτελεσματική,
δεδομένου ότι ο αριθμός των επιθεωρούμενων δικαστών ανά επιθεωρητή είναι κατά πολύ
μικρότερος. Άλλωστε δεν προβλέπεται τι θα γίνει σε περίπτωση διαφορετικής κρίσης των δύο
επιθεωρητών. Άρθρο 102 παρ. 3 περ. στ: Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το κριτήριο
αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μονομελείς συνθέσεις, δεδομένου ότι, σε περίπτωση
πολυμελούς σύνθεσης, η απόφαση της αναβολής δεν είναι αποτέλεσμα της γνώμης μόνο του
προεδρεύοντος αλλά ολόκληρης της σύνθεσης. Άρθρο 102 παρ. 4 περ. ζ: Πέραν των προβλημάτων
που δημιουργούνται ως προς την επιθεώρηση της ουσιαστικής κρίσης του δικαστηρίου , είναι
προφανές ότι, λόγω της καθυστέρησης εκδίκασης των εφέσεων και των αιτήσεων αναιρέσεων, η
διαπίστωση του εσφαλμένου της απόφασης θα είναι ανεπίκαιρη κατά τον χρόνο διενέργειας της
επιθεώρησης με συνέπεια να μην αποτελεί αξιόπιστο στοιχείο εκτίμησης του επιθεωρούμενου.
26 Απριλίου 2022, 22:29 | Το άρθρο 60 στην παρ. 5 έχει το ίδιο περιεχόμενο με το ισχύον άρθρο
50 παρ. 5 για τη συνυπηρέτηση δικαστικού λειτουργού με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο, ενώ στο
σχέδιο νόμου είχε διαφορετικό περιεχόμενο το οποίο καθιστούσε ευχερέστερη τη συνυπηρέτηση.
26 Απριλίου 2022, 22:14 | Το άρθρο 60 στην παρ. 5 έχει το ίδιο περιεχόμενο με το ισχύον άρθρο
50 παρ. 5 για τη συνυπηρέτηση δικαστικού λειτουργού με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο, ενώ στο
σχέδιο νόμου είχε διαφορετικό περιεχόμενο το οποίο καθιστούσε ευχερέστερη τη συνυπηρέτηση.
26 Απριλίου 2022, 21:44 | Άρθρο 60,παρ.2.Γιατί τελικά δεν περάστηκε στο σχέδιο νόμου η διάταξη
που να επιτρέπει την συνυπηρετηση δικαστικου λειτουργού με στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων
και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ το είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει ο υπουργός στην συνάντηση που
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είχε με τα προεδρία των δικαστικών ενώσεων. Η τελευταία ευκαιρία να διορθωθεί η αδικία. Οι
δικαστές είναι άνθρωποι κατώτερου Θεού ή δεν επιτρέπεται να ζουν μαζί με την οικογένειά τους;
23 Απριλίου 2022, 19:59 | Στη διάταξη του άρθρου 59 παρ.7 το «κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο»
πάσχει αοριστίας, αδιαφάνειας και αντικειμενικότητας του σχετικού κριτηρίου ως προς την πηγή
και την αξιοπιστία της.Στη διάταξη του άρθρου 60 παρ.2 με την υποχρέωση παραμονής ενός έτους
στην υπηρεσία που έχει μετατεθεί ο Δικαστής εισάγεται στοιχείο κάμψης και υπερκέρασης του
πλέον αντικειμενικού και γενικώς αποδεκτού κριτήριου της αρχαιότητας ως προς τις μεταθέσεις,
καθόσον θα εμφανισθεί το φαινόμενο νεότεροι κατά διορισμό Δικαστές να μετατίθενται σε
εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους Δικαστήρια καθόσον οι αρχαιότεροι Δικαστές θα έχουν οιονεί
«απαγόρευση» μετάθεσης.
22 Απριλίου 2022, 21:05 | Άρθρο 66, Βαθμοί ιεραρχίας – Αντιστοιχία: Στο υπό διαβούλευση
νομοσχέδιο, στο άρθρο που αφορά την αντιστοιχία των βαθμών των δικαστικών λειτουργών,
απουσιάζει ο βαθμός του Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης, ενώ ο Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης (δηλαδή ένας
Ειρηνοδίκης με συνολική προϋπηρεσία ανώτερη των 4 ετών στο δικαστικό σώμα) εξομοιώνεται
κατ’ανεπίτρεπτο τρόπο με τον Πάρεδρο Πρωτοδικείου ο οποίος έχει μόλις αποφοιτήσει από την
ΕΣΔΙ. Αφού πλέον οι Ειρηνοδίκες εισάγονται και αποφοιτούν από την ΕΣΔΙ, πρέπει να διορθωθεί η
προαναφερθείσα αστοχία και να «αναβαθμιστεί» η αντιστοιχία των Ειρηνοδικών με τους λοιπούς
δικαστές κατά μία κλίμακα, ώστε ο Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης να εξομοιώνεται ιεραρχικά με τον Πάρεδρο
Πρωτοδικείου κ.ο.κ.
22 Απριλίου 2022, 14:57 | Ως προς τα κωλύματα εντοπιότητας γιατί οι εξαιρέσεις περιορίστηκαν
σχεδόν αποκλειστικά και μόνο σε πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας; Δεν γνωρίζει άραγε το
Υπουργείο ότι η Ελλάδα είναι μία κατεξοχήν νησιωτική χώρα, ότι ο πληθυσμός πολλών μεγάλων
νησιών είναι ίδιος ή και μεγαλύτερος με τον πληθυσμό πολλών ηπειρωτικών πόλεων, ότι το οξύτερο
πρόβλημα λειτουργίας το αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια στα νησιά, γιατί κανένας δικαστικός
λειτουργός δεν επιθυμεί να υπηρετήσει εκεί και ότι τις μεγαλύτερες δυσκολίες επικοινωνίας με τις
οικογένειές τους, αλλά και τη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση τις βιώνουν οι δικαστικοί
λειτουργοί που προέρχονται ή υπηρετούν στα νησιά της ελληνικής επικράτειας; Πλην της Ρόδου,
που ορθά εξαιρέθηκε, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος είχε ζητήσει και την εξαίρεση της Μυτιλήνης,
ενός νησιού με πληθυσμό 109.000 κατοίκων, μεγάλου σε έκταση, ταλαιπωρημένου και
απομακρυσμένου, που εκτός των άλλων αποτελεί και έδρα εφετείου. Γιατί αγνοήθηκε η πρόταση
αυτή; Ορθά επισημάνθηκε και σε προηγούμενο σχόλιο ότι δεν υπάρχει καμία λογική να εξαιρούνται
ηπειρωτικές πόλεις με πληθυσμό 50.000 κατοίκων και να αγνοούνται τα νησιά πολλά από τα οποία
έχουν διπλάσιο πληθυσμό από τις πόλεις αυτές.
21 Απριλίου 2022, 16:47 | Άρθρο 91: Στη χώρα μας η σταδιοδρομία και η υπηρεσιακή εξέλιξη των
δικαστικών λειτουργών κρίνεται από υπηρεσιακά συμβούλια που συγκροτούνται από ανώτατους
δικαστικούς λειτουργούς, η σύνθεση των οποίων ρυθμίζεται από τον παράγοντα της τύχης, δηλαδή
με κλήρωση (90 παρ.1 Συντ.). Στο ευρωπαϊκό πεδίο, το μοντέλο της διοίκησης της δικαιοσύνης
αποτελείται από τα Συμβούλια για τη Δικαιοσύνη (Councils for the Judiciary), που έχουν
αναγνωριστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεσμική κατοχύρωση της δικαστικής
ανεξαρτησίας. Ειδικότερα, τα Συμβούλια αυτά μεταμόρφωσαν ριζικά την παραδοσιακή μορφή των
γραφειοκρατικών δικαστικών συστημάτων, κυρίως λόγω του ότι συγκροτούνται κατά μεγάλο μέρος
από δικαστές που εκλέγονται από συναδέλφους τους. Υποβαθμίζεται έτσι ο εκ παραδόσεως
ισχυρός ρόλος των ανώτατων δικαστικών λειτουργών στο εσωτερικό της δικαιοσύνης και
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ενισχύεται η εσωτερική διάσταση της δικαστικής ανεξαρτησίας μέσω της εκπροσώπησης όλων των
δικαστικών βαθμίδων. Χαρακτηριστικά η σύσταση CM/Rec (2010) 12 της Επιτροπής Υπουργών για
τους δικαστές με τίτλο: «ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα, ευθύνες», αφιερώνει ένα ολόκληρο
κεφάλαιο (IV) στη λειτουργία και δομή των Συμβουλίων για τη Δικαιοσύνη, και επισημαίνει ότι
πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον κατά το ήμισυ από δικαστές επιλεγμένους από τους
συναδέλφους, όλων των βαθμίδων του δικαστικού σώματος και με σεβασμό του πλουραλισμού
στο εσωτερικό του (άρθρο 27). Επιπλέον τα Συμβούλια πρέπει να επιδεικνύουν το μέγιστο βαθμό
διαφάνειας προς τους δικαστές και την κοινωνία, με την υιοθέτηση προκαθορισμένων διαδικασιών
και την αιτιολογία των αποφάσεων τους (άρθρο 28). Ομοίως, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των
Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE), υιοθέτησε στις 11-7-2010 τον καταστατικό χάρτη (magna carta) των
ευρωπαίων δικαστών, σύμφωνα με τον οποίο το Συμβούλιο για τη Δικαιοσύνη, πρέπει να
αποτελείται αποκλειστικά ή σε συντριπτική πλειοψηφία από δικαστές, που επιλέγονται από
ομοιόβαθμούς τους (Βαλμαντώνης, Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και ευρωπαϊκά πρότυπα, ΘΠΔΔ
2020. 193). Επιπλέον, σύμφωνα με πορίσματα μελών του Ερευνητικού Ιδρύματος των Δικαστικών
Συστημάτων που έχει έδρα τη Μπολόνια της Ιταλίας, το σύστημα αυτό επικρίνεται ότι είναι τυπικό
των δικαστικών συστημάτων των αυταρχικών καθεστώτων. Ειδικότερα η οργάνωση της
δικαιοσύνης της φασιστικής Ιταλίας του Μουσολίνι δεν απείχε πολύ από εκείνο των αυταρχικών
καθεστώτων της Ισπανίας και Πορτογαλίας, των δικτατόρων της Ιβηρικής Χερσονήσου Φράνκο και
Σαλαζάρ αντίστοιχα, στα οποία η δικαιοσύνη απολάμβανε περιορισμένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας.
Πράγματι, συνήθως το καθεστώς περιορίζεται να επηρεάσει την επιλογή των δικαστών που
βρίσκονται στον ανώτατο βαθμό, στους οποίους στη συνέχεια αναθέτει τη διαχείριση του
δικαστικού σώματος (Guarneri/Pederzoli, La magistratura nelle democrazie contemporanee,
2002.138). Τέλος, η ιεραρχική δομή του ΑΔΣ αλλά και της δικαιοσύνης γενικότερα είναι συναφής
με το ρόλο του δικαστή «υπηρέτη του νόμου», αλλά δύσκολα προσαρμόζεται με το σύγχρονο ρόλο
του «εγγυητή των συνταγματικών δικαιωμάτων» (Μανιτάκης, Ο δικαστής υπηρέτης του νόμου ή
εγγυητής των συνταγματικών δικαιωμάτων και μεσολαβητής διαφορών;, ΝοΒ 1999.177επ.).
21 Απριλίου 2022, 15:51 | Είμαι ειρηνοδίκης και θα σταθώ ειδικότερα στη ρύθμιση του εδ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 49. Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ειρηνοδίκες και επεκτείνει το κώλυμά τους σε
ολόκληρη την περιφέρεια του πρωτοδικείου, στο οποίο υπάγεται το ειρηνοδικείο. Ας πάρουμε π.χ.
την περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σάμου, η οποία καταλαμβάνει δύο νησιά (τη Σάμο και τη Ικαρία).
Επομένως, σύμφωνα με την υπό διαβούλευση ρύθμιση, ειρηνοδίκης με μόνιμη εγκατάσταση στη
Σάμο κωλύεται να υπηρετήσει στο ειρηνοδικείο της Ικαρίας (και αντιστρόφως ειρηνοδίκης με
μόνιμη εγκατάσταση στην Ικαρία κωλύεται να υπηρετήσει σε ειρηνοδικείο της Σάμου), ενός άλλου
δηλαδή νησιού, με το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση και στο οποίο πιθανώς να μην έχει
βρεθεί ποτέ στη ζωή του. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με περιφέρειες άλλων νησιωτικών
Πρωτοδικείων, οι οποίες εκτείνονται σε περισσότερα τους ενός νησιά. Έτσι ειρηνοδίκης με μόνιμη
εγκατάσταση στη Λέσβο δεν μπορεί να βρεθεί στο ειρηνοδικείο Λήμνου, ειρηνοδίκης με μόνιμη
εγκατάσταση στη Σύρο δεν μπορεί να βρεθεί στο ειρηνοδικείο Μυκόνου, ειρηνοδίκης με μόνιμη
εγκατάσταση στην Κω δεν μπορεί να βρεθεί στο ειρηνοδικείο Λέρου κ.ο.κ. Είναι προφανές ότι στις
περιπτώσεις αυτές έχουμε μια υπερβολική διεύρυνση του κωλύματος, η οποία δεν δικαιολογείται
με βάση την κοινή λογική και η οποία το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί δυσχέρειες στη ζωή
του δικαστικού λειτουργού, ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να υπηρετήσει
πλησιέστερα στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής του. Περαιτέρω, αν η ρύθμιση αυτή συνδυαστεί
με τις εξαιρέσεις της παρ. 5, τότε πραγματικά καταλήγουμε σε παραλογισμούς. Ας πάρουμε π.χ. την
περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία εξαιρείται του κωλύματος. Στην περιφέρεια αυτή
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υπάγεται και το ειρηνοδικείο Αλμυρού, μιας επαρχιακής πόλης μερικών χιλιάδων κατοίκων. Εδώ,
ειρηνοδίκης με μόνιμη εγκατάσταση στον Αλμυρό μπορεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα να
τοποθετηθεί και να υπηρετήσει στο ειρηνοδικείο Αλμυρού. Ομοίως, για την περιφέρεια π.χ. του
Πρωτοδικείου Ηρακλείου στην οποία μεταξύ άλλων υπάγεται και το ειρηνοδικείο Μοιρών, μιας
μικρής επίσης πληθυσμιακά πόλης της επαρχίας, ειρηνοδίκης με μόνιμη εγκατάσταση στην πόλη
αυτή μπορεί ακώλυτα να υπηρετήσει στο ειρηνοδικείο της. Και παρόμοια ισχύουν και για τις
περιφέρειες και των υπολοίπων Πρωτοδικείων που εξαιρούνται του κωλύματος εντοπιότητας.
Επομένως καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά τους ειρηνοδίκες και ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις όπου η περιφέρεια του οικείου Πρωτοδικείου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός
νησιά, το κώλυμα εντοπιότητας διευρύνεται υπερβολικά και δεν υφίστανται πραγματικοί λόγοι που
να δικαιολογούν μια τέτοια διεύρυνσή του. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη
και η προβληματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται από πλευράς στελέχωσης και εύρυθμης
λειτουργίας τα περισσότερα ειρηνοδικεία που εδρεύουν σε ακριτικά νησιά. Όπως είναι γνωστό, τα
ειρηνοδικεία αυτά αποτελούν κέντρα «διερχομένων δικαστών», αφού κανείς δεν επιθυμεί να
υπηρετήσει εκεί και όσοι τοποθετούνται εκεί έχουν σαν μόνο στόχο τη μετάθεσή τους σε κάποιο
πιο «κεντρικό» ειρηνοδικείο. Δεν είναι επομένως σπάνιο τέτοια ειρηνοδικεία να βρίσκονται
ακέφαλα για πολλούς μήνες μέσα στο δικαστικό έτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα
του παρεχόμενου δικαστικού έργου και την επιβάρυνση των άλλων δικαστικών λειτουργών που
υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Πρωτοδικείου. Αντί λοιπόν να δημιουργούνται εμπόδια με
τη θέσπιση κωλυμάτων εντοπιότητας, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την αρτιότερη στελέχωση
των ειρηνοδικείων αυτών και την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη λειτουργία τους. Θεωρώ
επομένως ότι αν υπάρχει πνεύμα ορθολογικότερης αντιμετώπισης των κωλυμάτων εντοπιότητας,
το εδ. β΄ της παρ. 2 του υπό διαβούλευση άρθρου 49 θα έπρεπε τουλάχιστον να αναδιατυπωθεί
προς την κατεύθυνση του περιορισμού του κωλύματος εντοπιότητας των ειρηνοδικών μόνο στην
περιφέρεια του οικείου ειρηνοδικείου.
20 Απριλίου 2022, 21:52 | Άρθρο 49: Πέραν του ότι τα κωλύματα εντοπιότητας είναι εντελώς
αναχρονιστικά, αν πρέπει για κάποιο λόγο να παραμείνουν, καλό είναι να υπηρετείται μια
στοιχειώδης λογική. Με ποια λογική λοιπόν δεν υφίσταται κώλυμα εντοπιότητας πχ για τη Λαμία ή
την Καλαμάτα ή την Κομοτηνή των 50.000 κατοίκων, ενώ υφίσταται για την Κέρκυρα των 105.000
κατοίκων; Η μόνη λογική επιλογή είναι η θέσπιση ενός οριζόντιου πληθυσμιακού ορίου, όπως αυτό
θα αποφασιστεί και θα αναπροσαρμόζεται κατά καιρούς με βάση τα δημογραφικά δεδομένα της
πλέον πρόσφατης επίσημης απογραφής του πληθυσμού, και όχι η ονομαστική αναφορά
εξαιρετέων πόλεων, καθώς στην τελευταία περίπτωση αντιφάσεις όπως αυτή που προαναφέρθηκε
εγείρουν εύλογα ερωτήματα ως προς ενδεχόμενη σκοπιμότητα πίσω από αυτές.
20 Απριλίου 2022, 18:00 | Ενόψει αγωγών που ήδη έχουν κατατεθεί και για αποφυγή αυτών στο
μέλλον το άρθρο 90 παρ 10 θα έπρεπε να διατυπωθεί : 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
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανατρέχει στο χρόνο συμπλήρωσης των κατά τα ανωτέρω
χρονικών προϋποθέσεων. {[ Ειδικώς για όσους προήχθησαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος από
τη Δ’ τάξη στη Γ΄τάξη και από τη Γ΄ τάξη στη Β’ τάξη ως χρόνος για τη συμπλήρωση των
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απαιτούμενων χρονικών ορίων για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη, ήτοι τη Β’ τάξη και Α’
τάξη αντίστοιχα, συνυπολογίζεται ο χρόνος που είχαν συμπληρώσει τη χρονική προϋπόθεση για
την προαγωγή στην τάξη που κατέχουν έως και τη δημοσίευση στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
του Προεδρικού Διατάγματος περί της προαγωγής τους στην τάξη αυτή]}.
20 Απριλίου 2022, 18:44 | Άρθρο 49 παρ. 2: «…ή ήταν ή εξακολουθούν να είναι εγκαταστημένοι
αυτοί ή οι σύζυγοί τους ή τα πρόσωπα με τα οποία συνήψαν σύμφωνο συμβίωση». Η πρόταση αυτή
θα πρέπει να απαληφθεί από το κείμενο, διότι απαγορεύεται με βάση αυτήν ο δικαστικός ή
εισαγγελικός λειτουργός να υπηρετήσει στο πρωτοδικείο ή την εισαγγελία της περιφέρειας όπου
διαμένει ο ίδιος ή η σύζυγός του ή ο/η σύντροφός του, με το τον οποίο/-α έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης, με τις εξαιρέσεις που
τίθενται για τις μεγαλύτερες πόλεις, ακόμα και αν δεν έχει κανένα δεσμό με το συγκεκριμένο τόπο
αυτός ή η σύζυγός του. Δηλαδή για παράδειγμα δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός επιλέγει να
διαμείνει στη διπλανή επαρχιακή πόλη από εκείνη που υπηρετεί και να μετακινείται καθημερινά
με το όχημά του στην υπηρεσία του, χωρίς να το συνδέει απολύτως τον ίδιο ή την οικογένειά του
κάτι με το συγκεκριμένο τόπο. Ωστόσο για οικογενειακούς λόγους την επόμενη χρονιά αποφασίζει
να μετατεθεί στον τόπο διαμονής του. Η διάταξη αυτή με την παραπάνω διατύπωση δεν του το
επιτρέπει εν προκειμένω, χωρίς να σαφή αιτιολογία. Γιατί άραγε ο δικαστής η ο εισαγγελέας να μην
μπορεί να υπηρετήσει στον τόπο όπου διαμένει αυτός ή η σύζυγός του, μολονότι κανείς από τους
δύο έχει γεννηθεί εκεί, έχει ασκήσει εκεί δικηγορία, έχει συγγενείς εκεί ή έχει οποιοδήποτε δεσμό.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 126 έως 131)
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 126-131 (Γ’ Τμήματος): ( 4 Σχόλια)
3 Μαΐου 2022, 09:24 | Άρθρο 129 . 1.Πρέπει να εισαχθεί μεταβατική διάταξη σε σχέση με την
παράγραφο 5 του άρθρου 17, προκειμένου να διευκρινισθεί αν οι νέες ρυθμίσεις (τριετής θητεία
αιρετών διοικήσεων και απαγόρευση επανεκλογής) καταλαμβάνουν τα υπηρετούντα συμβούλια
διεύθυνσης. 2. Πρέπει να δοθεί εύλογος χρόνος για την ανάλογη τροποποίηση των κανονισμών των
δικαστηρίων (οπωσδήποτε όχι πριν την έναρξη του δικαστικού έτους 2022-2023), ώστε να
συγκεκριμενοποιηθούν ορθά, τόσο η ρύθμιση περί ισομερούς κατανομής των υποθέσεων της παρ.
5 του άρθρου 19, όσο και οι λοιπές νέες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ενόψει του χρόνου που
απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης, αλλά και του γεγονότος ότι
μεσολαβούν οι δικαστικές διακοπές έτους 2022.
23 Απριλίου 2022, 22:30 | Παρατηρήσεις επί των άρθρων 129-131:α) Στο άρθρο 130 προτείνεται
να τεθεί «… στο άρθρο 131 του παρόντος» αντί του εσφαλμένου «… στο άρθρο 130 του
παρόντος».β) Στο άρθρο 131 περ. β΄ η έναρξη ισχύος των διατάξεων σχετικά με τα κωλύματα
εντοπιότητας τοποθετείται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, οπότε ξεκινά το δικαστικό έτος 2022-2023.
Όμως τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια θα συνεδριάσουν νωρίτερα και οι σχετικές μεταθέσεις θα
πραγματοποιηθούν με τρόπο ώστε οι μετατιθέμενοι να μετατεθούν στη νέα τους θέση στην έναρξη
του δικαστικού έτους 2022-2023, οπότε θα ισχύει πλέον η νέα διάταξη. Προτείνεται η κατάργηση
αυτής της εξαίρεσης ως προς την έναρξη ισχύος των κωλυμάτων εντοπιότητας, ώστε να ισχύει η
νέα διάταξη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διότι, διαφορετικά,
δημιουργείται ασάφεια ως προς το εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς κατά τον χρόνο συνεδρίασης
των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων αναφορικά με μετατιθέμενους που με το νέο νομοθετικό
καθεστώς δεν θα έχουν πλέον κώλυμα εντοπιότητας που είχαν με το προηγούμενο. γ) Στο άρθρο
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129 παρ. 8 η πρόβλεψη τροποποίησης των κανονισμών των δικαστηρίων πριν από την έναρξη του
δικαστικού έτους 2022-2023 είναι ανεδαφική: η οριζόμενη στο άρθρο 19 διαδικασία είναι
χρονοβόρα, αλλά, ακόμα και αν όλα τα δικαστήρια της χώρας προλάβουν να τροποποιήσουν τους
κανονισμούς τους, είναι αμφίβολο αν οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων θα μπορέσουν να
εγκρίνουν εγκαίρως (πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022) όλους τους κανονισμούς. Προτείνεται να
τεθεί “… πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους 2023-2024”.
21 Απριλίου 2022, 11:28 | Στο άρθρο 126 θα μπορούσε να προστεθεί παράγραφος, όπως σχετικώς
προτάθηκε και από την ΕΕΕ, «Κάθε δικαστικός λειτουργός μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από την
υπηρεσία, σε περίπτωση που αδυνατεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα δικαστικά του
καθήκοντα ή δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων, εξαιτίας προβλημάτων
υγείας ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων και αντίστοιχα το διορισμό του στη γραμματεία των
δικαστηρίων ή των εισαγγελιών ή σε δημόσια διοικητική θέση, εφ’ όσον έχει τα προσόντα που
προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα και κρίνεται επαρκής προς τούτο με απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή κατατίθεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και
διαβιβάζεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο να κρίνει και να
αποφασίσει για την παραδοχή ή την απόρριψη της. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να διαφωνήσει
με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για την αποδοχή ή την απόρριψη των
αιτήσεων, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δικαίωμα προσφυγής, εντός της αυτής προθεσμίας από την
κοινοποίηση της αποφάσεως, έχει και εκείνος του οποίου απορρίφθηκε η αίτηση. Η διαφωνία του
Υπουργού και οι προσφυγές των ενδιαφερομένων εισάγονται, εντός μηνός από τη λήξη της
ανωτέρω προθεσμίας, στην Ολομέλεια του οικείου Ανώτατου Δικαστηρίου που αποφασίζει
οριστικά».
21 Απριλίου 2022, 11:56 | Για το άρθρο 127 (Όργανα και λειτουργία της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης)
πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα μέλη τόσο του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοίκησης Έργων Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης όσο και των Επιτροπών Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΕΝ ασκούν καθήκοντα
επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών, OYTE και προΐστανται
οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου μονάδας προμηθειών, διότι δεν έχουν τις γνώσεις για
άσκηση τέτοιου είδους καθηκόντων οι δικαστικοί λειτουργοί. Επιπλέον, η ιδιότητα του τακτικού ή
αναπληρωματικού μέλους επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών
και οι θέσεις Προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου μονάδας προμηθειών,
συνεπάγονται κατά νόμο σοβαρές συνέπειες και για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν
έσχες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,
όπως προκύπτει από τα άρθρα 1 παρ. 1 περ. ια και 3 παρ. 1 περ. α, αα του ν. 3213/2003.
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
- Παρ. 1 άρθρου 5 (επαγγελματική ελευθερία)
- Άρθρο 9Α (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
- Άρθρο 10 (δικαίωμα του αναφέρεσθαι)
- Παρ. 1 άρθρου 20 (δικαστή προστασία)
- Παρ. 1 άρθρου 21 (προστασία μητρότητας)
- Παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία δημόσια υγείας)
- Παρ. 5 άρθρου 22 (αρχή κοινωνικής ασφάλισης)
- Παρ. 2 άρθρου 23 (περιορισμοί του δικαιώματος απεργίας)
- Άρθρο 26 (διάκριση των λειτουργιών)
- Παρ. 3 άρθρου 29 (πολιτική ουδετερότητα δικαστικών λειτουργών)
Άρθρα 87 έως και 100Α του Συντάγματος (οργάνωση – διάρθρωση δικαστικής
λειτουργίας).

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


- άρθρο 81 (δικαστική συνεργασία σε αστικές
υποθέσεις)
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

- άρθρο 82 (δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις)
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
- Άρθρο 47 (αποτελεσματική δικαστική προστασία)



Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
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δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων)

Οδηγία



Απόφαση

26.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών «Εμπιστοσύνη στην πανευρωπαϊκή
δικαιοσύνη μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή
δικαστική κατάρτιση», διαθέσιμη σε: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0551

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 6 (δίκαιη δίκη)
Άρθρο 7 (εγγυήσεις ποινής)

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

27.

Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ολομέλεια (Ολομ.) ΣτΕ 105/1981
Ολομ. ΣτΕ 20/1983


ΣτΕ 1745/1990
ΣτΕ 205/2000
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Ολομ. ΣτΕ 11/2002 (και Συμβούλιο)
Ολομ. ΣτΕ 13/2004 (και Συμβούλιο)
Ολομ. ΣτΕ 9/2008 (και Συμβούλιο)
Ολομ. ΣτΕ 11/2008
Ολομ. ΣτΕ 1757/2008
ΣτΕ 3224/2008 επταμελής σύνθεση (7μ).
Πρακτικό Επεξεργασίας ΣτΕ174, 169/2012
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Ολομ. ΣτΕ 17/2013 (και Συμβούλιο)
Ολομ. ΣτΕ 19/2013 (και Συμβούλιο)
ΣτΕ 3974/2013 7μ.
Ολομ. ΣτΕ 2511/2016
ΣτΕ 3432/2017


28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

30.

Υφιστάμενες διατάξεις

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που
προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 130

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Καταργούμενες διατάξεις

Γενικές 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.

Κεφάλαιο
Έκταση εφαρμογής - ίδρυση, συγχώνευση,
κατάργηση,
περιφέρεια
και
έδρα
δικαστηρίων
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
Οι ρυθμίσεις του τμήματος αυτού διέπουν:
α. Τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια
(Άρειο Πάγο, εφετεία, μικτά ορκωτά
δικαστήρια,
δικαστήρια
ανηλίκων,
πλημμελειοδικεία,
πρωτοδικεία,
ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία).
β. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
(εφετεία και πρωτοδικεία) και τη γενική
επιτροπεία των δικαστηρίων αυτών.
Άρθρο 2
Ίδρυση,
συγχώνευση,
κατάργηση,
περιφέρεια
και έδρα δικαστηρίων
1.
Η ίδρυση, η συγχώνευση και η
κατάργηση δικαστηρίων, η επέκταση ή ο
περιορισμός της περιφέρειάς τους και η
μεταβολή της έδρας του γίνεται με
προεδρικό διάταγμα ύστερα από γνώμη της
ολομέλειας:
α. του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της
Επικρατείας, αν πρόκειται για εφετείο ή
διοικητικό εφετείο αντίστοιχα.
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β. του οικείου εφετείου ή διοικητικού
εφετείου αντίστοιχα, αν πρόκειται για
άλλο δικαστήριο.
Το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζει και το
δικαστήριο που θα εκδικάσει τις εκκρεμείς
υποθέσεις.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη:
α. του πρόεδρου πρωτοδικών ή του
δικαστή που διευθύνει το πρωτοδικείο και
του εισαγγελέα πρωτοδικών για τα
ειρηνοδικεία
και πταισματοδικεία της
περιφέρειας του πρωτοδικείου.
β. του προέδρου εφετών ή του δικαστή
που διευθύνει το εφετείο και του
εισαγγελέα εφετών για τα μονομελή και
πολυμελή
πρωτοδικεία
και
πλημμελειοδικεία της περιφέρειας του
εφετείου,
γ. του προέδρου και του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου για τα εφετεία,
δ. του δικαστή που διευθύνει το διοικητικό
εφετείο για τα μονομελή
και πολυμελή διοικητικά πρωτοδικεία της
περιφέρειάς του,
ε. του προέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας και του γενικού επιτρόπου
της Επικρατείας, για τα διοικητικά
εφετεία, μπορεί να οριστεί ως μεταβατική
έδρα:
αα. ειρηνοδικείου και πταισματοδικείου, ή
έδρα άλλου δήμου ή κοινότητας,
ββ. πρωτοδικείου και πλημμελειοδικείου,
η έδρα ειρηνοδικείου της περιφέρειάς του,
γγ. εφετείου, η έδρα πρωτοδικείου της
περιφέρειάς του,
δδ. διοικητικού εφετείου ή διοικητικού
πρωτοδικείου, πόλη της περιφέρειάς του
στην οποία έχει έδρα διοικητικό
πρωτοδικείο ή πολιτικό - ποινικό εφετείο ή
πρωτοδικείο.
3. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται
οι ημέρες κατά τις οποίες συνεδριάζουν τα
δικαστήρια στη μεταβατική τους έδρα, το
τμήμα της περιφέρειας του οποίου οι
υποθέσεις θα εκδικάζονται στη μεταβατική
έδρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
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4. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην
εκδικαστεί
ορισμένη
υπόθεση στη
μεταβατική έδρα, εισάγεται στην κύρια
έδρα με αιτιολογημένη πράξη, αν η
υπόθεση είναι ποινική, του αρμόδιου
εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου κα σε
κάθε άλλη περίπτωση του δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο.
5. Η υπαγωγή υπόθεσης στη μεταβατική
έδρα δεν ασκεί επίδραση στην τοπική
αρμοδιότητα του δικαστηρίου.
6. Αν σπουδαίος λόγος επιβάλλει να
συνεδριάζει το
πλημμελειοδικείο, 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.
7. Με την διαδικασία της παρ. 1 μπορούν
να
ιδρυθούν
αυτοτελή
μονομελή
πρωτοδικεία και πλημμελειοδικεία ή
διοικητικά πρωτοδικεία
με ορισμένη
περιφέρεια και μόνιμη έδρα άλλη από την
έδρα του αντίστοιχου
πολυμελούς
δικαστηρίου, στου οποίου τη δύναμη
ανήκει ο δικαστής, που υπηρετεί στο
αυτοτελές μονομελές δικαστήριο και η
οργανική του θέση.
Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα
καθορίζονται
και
οι
αναγκαίες
λεπτομέρειες, όπως η αναπλήρωση με
άλλο δικαστή του τοποθετουμένου σ` αυτό
από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με
πράξη του προέδρου του πολυμελούς
δικαστηρίου, ο τρόπος λειτουργίας του
αυτοτελούς δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια
των δικαστικών διακοπών, οι δυνατότητες
προσωρινής μετακίνησης του δικαστή για
συμμετοχή του στη σύνθεση του
πολυμελούς δικαστηρίου και ο τρόπος
γραμματειακής εξυπηρέτησης.
8. Καταργούνται οι τυχόν μεταβατικές έδρες
των Πρωτοδικείων, που λειτουργούσαν
στην έδρα των Ειρηνοδικείων, τα οποία
συγχωνεύθηκαν με το π.δ. 110/2012 (Α`
193).»
Κεφάλαιο Β`.
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Οργανικές
θέσεις
δικαστηρίων.

και

συγκρότηση

Άρθρο 3
Αριθμός και κατανομή οργανικών θέσεων.
1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων
της γραμματείας ορίζεται με νόμο.
2. Η κατανομή των οργανικών θέσεων των
δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών
υπαλλήλων
της
γραμματείας
στα
δικαστήρια και στις εισαγγελίες γίνεται
ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων και
τη
δικαστηριακή τους κίνηση, των μεν
δικαστικών λειτουργών με προεδρικό
διάταγμα, των δε υπαλλήλων με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδονται
κάθε δύο (2) χρόνια, κατά μήνα Ιούνιο ή
εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των
θέσεων.
Το διάταγμα αυτό εκδίδεται ύστερα από
γνώμη:
α. για τους δικαστικούς λειτουργούς:
αα. των πολιτών - 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,
ββ.
των
τακτικών
διοικητικών
δικαστηρίων, του γενικού επιτρόπου της
Επικρατείας που λαμβάνει υπόψη τις
αιτιολογημένες προτάσεις των
προέδρων εφετών ή των δικαστών που
διευθύνουν τα διοικητικά εφετεία,
β. για τους υπαλλήλους της γραμματείας:
αα.
των
πολιτικών
ποινικών
δικαστηρίων,
του προέδρου ή του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τους
υπαλλήλους της γραμματείας του Αρείου
Πάγου ή της εισαγγελίας του αντιστοίχως,
των δικαστών που διευθύνουν τα εφετεία
και πρωτοδικεία για τους υπαλλήλους
που υπηρετούν σ` αυτά και στα δικαστήρια
της περιφέρειάς τους, ύστερα από
προηγούμενη γνώμη των δικαστών που
διευθύνουν τα τελευταία, και των
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εισαγγελέων εφετών και πρωτοδικών για
τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις
αντίστοιχες εισαγγελίες.
ββ.
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 πρόταση των
δικαστών που διευθύνουν τα δικαστήρια
αυτά.
Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων,
οι οργανικές θέσεις των δικαστικών
λειτουργών διατηρούνται και μεταφέρονται
αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο
προκύπτει από την εν λόγο συγχώνευση. Οι
ως άνω θέσεις καταλαμβάνονται από τους
υπηρετούντες
στα
συγχωνευόμενα
δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς.
3. Το προεδρικό διάταγμα ως και η
υπουργική απόφαση κατανομής των
οργανικών θέσεων των δικαστικών
λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων,
αντίστοιχα ισχύουν έως την έκδοση
νεοτέρων.
Άρθρο 4
Συγκρότηση των δικαστηρίων - τμήματα.
1. Τα πολιτικά - ποινικά δικαστήρια
συγκροτούνται ως εξής: α. Το ειρηνοδικείο
και το πταισματοδικείο, από ειρηνοδίκη και
πταισματοδίκη
αντιστοίχως,
β.
το
μονομελές
πρωτοδικείο
ή
πλημμελειοδικείο,
από
πρόεδρο
πρωτοδικών ή πρωτοδίκη, γ. το πολυμελές
πρωτοδικείο ή τριμελές πλημμελειοδικείο,
από πρόεδρο πρωτοδικών και δύο
πρωτοδίκες, δ. το μονομελές εφετείο
(πολιτικό ή ποινικό) από πρόεδρο εφετών ή
εφέτη και το τριμελές εφετείο (πολιτικό ή
ποινικό) από πρόεδρο εφετών ή εφέτη και
δύο εφέτες, ε. το πενταμελές εφετείο
(πολιτικό ή ποινικό) από πρόεδρο εφετών
και τέσσερεις εφέτες, στ. το μονομελές
δικαστήριο ανηλίκων, από έναν πρόεδρο
πρωτοδικών σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος
ορίζεται μαζί με έναν αναπληρωτή,
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πρόεδρο ή πρωτοδίκη, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 26, ζ. το τριμελές
δικαστήριο ανηλίκων, από τον δικαστή
ανηλίκων του προηγούμενου εδαφίου και
δύο νεότερούς του, αν είναι δυνατόν,
πρωτοδίκες, η. το εφετείο ανηλίκων, από
έναν εφέτη ή τον αναπληρωτή του, που
ορίζονται σε κάθε εφετείο σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 26, και από δύο άλλους
νεότερούς του, αν είναι δυνατόν, εφέτες,
που ορίζονται εφέτες ανηλίκων από αυτόν
που διευθύνει το δικαστήριο, θ. το μικτό
ορκωτό
δικαστήριο,
από
πρόεδρο
πρωτοδικών, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις
ενόρκους, ι. το μικτό ορκωτό εφετείο, από
πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις
ενόρκους. Οι ένορκοι εκλέγονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 379- 400 του
κώδικα ποινικής δικονομίας.
2. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
συγκροτούνται ως εξής: α. το μονομελές
διοικητικό πρωτοδικείο, από πρόεδρο
πρωτοδικών ή πρωτοδίκη, ειδικώς τα
αυτοτελή
μονομελή
πρωτοδικεία
συγκροτούνται από πρωτοδίκη, β. το
τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, από
πρόεδρο πρωτοδικών και δύο πρωτοδίκες,
γ. Το μονομελές διοικητικό εφετείο, από
πρόεδρο εφετών ή εφέτη, δ. το τριμελές
διοικητικό εφετείο από πρόεδρο εφετών
και δύο εφέτες ε. Το πενταμελές διοικητικό
εφετείο, από πρόεδρο εφετών και τέσσερις
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, να
παρίσταται ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο
οποίος αναπτύσσει τη γνώμη του
τελευταίος, εκτός αν είναι διάδικος.
4. Στις συνεδριάσεις των ποινικών
δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο
αρμόδιος εισαγγελέας. Στα μονομελή και
τριμελή δικαστήρια ανηλίκων παρίσταται
πάντοτε
ένας
εισαγγελέας
ή
αντεισαγγελέας πρωτοδικών και στο
εφετείο ανηλίκων ένας αντεισαγγελέας
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εφετών ή ο αναπληρωτής του, που
ορίζονται εισαγγελείς ανηλίκων για μια
τριετία από εκείνον που διευθύνει την
αντίστοιχη εισαγγελία. Στο πταισματοδικείο
παρίσταται
ο
αρμόδιος
δημόσιος
κατήγορος, μπορεί όμως να παρίσταται και
ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του.
5. Τα δικαστήρια, αν το επιτρέπει ο αριθμός
των δικαστών που υπηρετούν σε αυτά,
διαιρούνται
σε
τμήματα.
Σχετική
γνωστοποίηση γίνεται στο χώρο των
ανακοινώσεων.
6. 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, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5
του άρθρου 17 του παρόντος, 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 διμήνου από την
υποβολή της. Τα ως άνω τμήματα
στελεχώνουν με 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 τίτλων
σπουδών είτε από προγενέστερη συναφή
δραστηριότητα.
7. Στα Ειρηνοδικεία, στο οποία λειτουργούν
τμήματα, μπορεί να συνιστώνται, με
απόφαση του τριμελούς συμβουλίου
διεύθυνσης ή του προϊσταμένου του
δικαστηρίου, ειδικό ή ειδικά τμήματα
εκδίκασης των υποθέσεων του ν.
3859/2010 «Ρύθμιση των οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και
άλλες διατάξεις», τα οποία στελεχώνονται
με δικαστές σε ποσοστό ανάλογο του
ποσοστού των σχετικών υποθέσεων που
εκκρεμούν σε κάθε δικαστήριο. Έως το
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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. 7 του
άρθρου 14 του παρόντος. Στην περίπτωση
που δεν εγκριθεί 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, εφ` όσον δεν
ορίζεται διαφορετικά, ως εξής:
Α. - Στα πολικά - 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 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 άλλο
ειρηνοδίκη οριζόμενο από τον πρόεδρο
του
πολυμελούς πρωτοδικείου, στην
περιφέρεια
του οποίου υπάγοντα 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 άλλου εφέτη του ίδιου
δικαστηρίου,
γ. ένας μόνο πρωτοδίκης τριμελούς
πρωτοδικείου, από πάρεδρο του ίδιου
δικαστηρίου,
δ. ο πρωτοδίκης που υπηρετεί στο
αυτοτελές μονομελές πρωτοδικείο, από
άλλο πρωτοδίκη οριζόμενο από τον
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πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου
στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το
μονομελές στο οποίο ανέκυψε η ανάγκη
της αναπλήρωσης.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο
αναπληρωτές ορίζονται με πράξη του
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο.
Άρθρο 6
Αδυναμία συγκρότησης.
1. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η
συγκρότηση:
α.
του
ειρηνοδικείου
ή
του
πταισματοδικείου,
ο
πρόεδρος
πρωτοδικών ή ο δικαστής που διευθύνει
το πρωτοδικείο παραγγέλει να μεταβεί για
την 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 εφετείο
παραγγέλει να μεταβούν για την σύνθεση
ορισμένων δικασίμων όσοι πρωτοδίκες
χρειάζονται, από αυτούς που υπηρετούν
στα πρωτοδικεία της περιφέρειας του
εφετείου,
γ. Των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων
και των μεικτών ορκωτών Εφετείων
Δωδεκανήσου,
Ναυπλίου,
Λαμίας,
Καλαμάτας, Ευβοίας, Κρήτης, Ανατολικής
Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Λάρισας,
Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κέρκυρας,
Ιωαννίνων και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ο
δικαστής ο οποίος διευθύνει το εφετείο:
αα) των Αθηνών για τα πέντε πρώτα, ββ)
του Πειραιώς για τα τέσσερα αμέσως
επόμενα, γγ) της Θεσσαλονίκης για τα πέντε
αμέσως επόμενα και δδ) 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
παραγγέλει
να
μεταβεί
για
την
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αναπλήρωσή του και
δικάσιμη:

για

ορισμένη

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 ανηλίκων ή μικτό
ορκωτό εφετείο.
3. Αν για οποιοδήποτε 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
συνεδρίαση:

ορίζονται

για

κάθε

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 διευθύνεται το οικείο
εφετείο.
Σε
περίπτωση αδυναμίας
ορισμού δικαστή περιφέρειας άλλου
εφετείου με πράξη του γενικού επιτρόπου
της επικρατείας.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι
δυνατή η συγκρότηση δικαστηρίου με
αναπλήρωση με αναπλήρωση δικαστών,
σύμφωνα με
όσα
ορίζονται
στις
προηγούμενες
παραγράφους,
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 θα διαρκέσει πολύ χρόνο,
μπορεί 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
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του κατά τη διάρκεια της δίκης. Συμμετέχει
στη διαδικασία, όχι όμως και στη διάσκεψη,
εκτός αν έγινε αναπλήρωση. Αν κωλυθεί ο
πρόεδρος, προεδρεύει ο αρχαιότερος από
τους άλλους δικαστές.
Οι
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται
αναλόγως και για τον εισαγγελέα του
δικαστηρίου.
Άρθρο 6Α
Σύμμετρη κατανομή πολιτικών υποθέσεων
μεταξύ των ειρηνοδικών της ίδιας
πρωτοδικειακής περιφέρειας
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 θέματα επείγοντα 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 τουλάχιστον ημέρες
πριν από την έναρξη ισχύος της. Για την
πιστοποίηση της ανάρτησης συντάσσεται
έκθεση στην οποία περιέχεται η όλη πράξη.
Οι εκθέσεις φυλάσσονται κατά σειρά σε
ιδιαίτερο φάκελο.
3. Οι ειρηνοδίκες, πέντε τουλάχιστον
ημέρες πριν αναλάβουν την υπηρεσία που
τους ανατίθεται, παραγγέλλονται να
μεταβούν στα οικεία ειρηνοδικεία.
4. Οι ήδη υπηρετούντες ειρηνοδίκες και
πταισματοδίκες οφείλουν, εντός τριάντα
ημερών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας ρύθμισης, να εμφανισθούν στο
ειρηνοδικείο της πόλης όπου εδρεύει το
πρωτοδικείο στο οποίο υπάγεται το
ειρηνοδικείο όπου υπηρετούν.
5. 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 των διατάξεων αυτών.
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6. Οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος
1 περίπτωση ε`, 6 παράγραφος 1 περίπτωση
α`, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη για
την αναπλήρωση ειρηνοδικών και τη
σχετική παραγγελία, δεν θίγονται"
Άρθρο 7
Γραμματέας
1. Για τη νόμιμη συγκρότηση του
δικαστηρίου απαιτείται η παρουσία του
γραμματέα του, εκτός αν ο νόμος ορίζει
διαφορετικά. Αν δεν υπάρχει ή
για
οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται
ο γραμματέας και ο νόμιμος αναπληρωτής
του, καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
παράγραφος 6.
2. Αν δεν υπάρχει ή για οποιοδήποτε λόγο
απουσιάζει ή κωλύεται ο γραμματέας
ειρηνοδικείου, το δικαστήριο συγκροτείται
και χωρίς αυτόν και τα πρακτικά τηρούνται
από τον ειρηνοδίκη.
3. Στις διασκέψεις του δικαστηρίου
μετέχει και ο γραμματέας του εκτός αν το
δικαστήριο δεν κρίνει αναγκαία την
παρουσία του.
Άρθρο 8
Κωλύματα - Τιμές
1. Δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι της
γραμματείας των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών και δικηγόροι δεν επιτρέπεται
να συμπράττουν στην ίδια διαδικαστική
πράξη ή ενέργεια, αν είναι σύζυγοι ή
συνδέονται
με συγγένεια αίματος ή
αγχιστείας μέχρι και τον τρίτο βαθμό.
Για τους δικηγόρους η απαγόρευση ισχύει
και όταν εκπροσωπούν αντίδικα μέρη.
2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη
παράγραφο οφείλουν να δηλώνουν το
κώλυμα στο δικαστή ή τον πρόεδρο του
συμβουλίου ή τον εισαγγελέα που
διευθύνει το δικαστήριο 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, δε συνεπάγεται
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όμως
ακυρότητα
της διαδικαστικής
πράξης ή ενέργειας, εκτός όπου το ορίζει ο
νόμος.
4. Με προεδρικό διάταγμα επιτρέπεται να
αναρτηθεί σε χώρους των δικαστηρίων η
εικόνα δικαστικού λειτουργού, που έχει
αποβιώσει πριν από τρία τουλάχιστον έτη
και είχε διακριθεί για τις δικαστικές του
αρετές.
Άρθρο 9
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 σ` αυτές,
β) να διευκολύνουν τους δικηγόρους στην
άσκηση του λειτουργήματός τους.
2. Υποχρέωση συνδρομής έχουν και τα
όργανα των ενόπλων δυνάμεων.
3. Η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων
του εδαφίου α` της παραγράφου 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
προηγούμενης παραγράφου 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
εξέδωκε την απόφαση επιμελείται στην
εκτέλεσή της.
7. Τυχόν κενά της εφαρμοστέας
πειθαρχικής νομοθεσίας, συμπληρώνονται
από την αντίστοιχη νομοθεσία των
δικαστικών υπαλλήλων.
Άρθρο 10
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Γραμματεία των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών
1. Σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία
λειτουργεί γραμματεία.
2. Της γραμματείας του δικαστηρίου
προΐστανται ο δικαστής ή ο πρόεδρος του
τριμελούς συμβουλίου που το διευθύνει και
της γραμματείας
της εισαγγελίας ο εισαγγελέας που τη
διευθύνει.
3. Ο γραμματέας του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας διευθύνει τις υπηρεσίες της
γραμματείας του και δίνει τις αναγκαίες
οδηγίες στο προσωπικό της. Μετέχει στις
συνεδριάσεις του
δικαστηρίου
του
δικαστικού
συμβουλίου
και της
ολομέλειας του δικαστηρίου, εκτός αν ο
νόμος ορίζει διαφορετικά. 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. Εκδίδει τα
απόγραφα
και
αντίγραφα,
τα
πιστοποιητικά και αποσπάσματα τηρεί και
ενημερώνει τα βιβλία και φυλάει το
αρχείο και τα άλλα αντικείμενα του
δικαστηρίου
ή
της
εισαγγελίας.
Διαχειρίζεται την πίστωση για τη γραφική
ύλη και παραλαμβάνει οτιδήποτε πρέπει
να παρακατατεθεί στο δικαστήριο. Οφείλει
να σημειώνει τα εισπρακτέα τέλη του
εκδιδόμενου απογράφου ή κατατιθέμενου
εγγράφου. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για
τη χορήγηση απογράφου, αντιγράφου,
πιστοποιητικού και άλλων εγγράφων,
αποφαίνεται
ο
προϊστάμενος
της
γραμματείας.
4. Αν δεν υπάρχει γραμματέας ή για
οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται,
τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των
υπηρεσιών της γραμματείας ο επόμενός
του ιεραρχικά, που ορίζεται από τον
προϊστάμενο της γραμματείας και στα
λοιπά καθήκοντά του ο υπάλληλος που
ορίζεται από το γραμματέα που διευθύνει
τη γραμματεία.
5. Αν η αναπλήρωση του γραμματέα δεν
είναι δυνατή από υπάλληλο του ίδιου
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δικαστηρίου ή της ίδιας εισαγγελίας,
αναπληρώνεται, ύστερα από παραγγελία
του προϊσταμένου της γραμματείας, 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
διοικητικά πρωτοδικεία της

τα

περιφέρειάς του,
δ.
της εισαγγελίας εφετών, για τις
εισαγγελίες της περιφέρειας
του εφετείου.
6. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει
γραμματέας
και
είναι αδύνατη
η
αναπλήρωση του από άλλο δικαστικό
υπάλληλο,
ο
προϊστάμενος
της
γραμματείας αναθέτει προσωρινά την
εκτέλεση
των
καθηκόντων
στον
γραμματέα σ` οποιοδήποτε ημεδαπό κρίνει
κατάλληλο.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση απεργίας των δικαστικών
υπαλλήλων, εφ` όσον έχει διατεθεί το
προσωπικό που ορίζεται στην παράγραφο
8 του παρόντος άρθρου.
Η ανάθεση των προσωρινών αυτών
καθηκόντων
γίνεται με πράξη που
κοινοποιείται στο διοριζόμενο ο οποίος
οφείλει να παρουσιαστεί αμέσως, σ` αυτόν
που τον διόρισε και αφού δώσει τον όρκο
της υπηρεσίας, να αναλάβει τα καθήκοντά
του. Για την ορκωμοσία και την ανάληψη
υπηρεσίας συντάσσεται έκθεση. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Οικονομικών ορίζονται η καταβλητέα
ημερήσια αποζημίωση και τα σχετικά με
αυτή ζητήματα.
7. Η μη αναγραφή, στην πράξη ανάθεσης
των προσωρινών καθηκόντων, του λόγου
αναπλήρωσης του γραμματέα,
δεν
συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης.
8. Σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών
υπαλλήλων η διοίκηση της συνδικαλιστικής
τους οργάνωσης, που έχει κηρύξει την
απεργία, οφείλει να διαθέτει σε κάθε
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γραμματεία δικαστηρίου και εισαγγελίας
τους απολύτως αναγκαίους υπαλλήλους
για την αντιμετώπιση
εξαιρετικώς
επειγουσών υποθέσεων.
9.
Οι έμμισθοι επιμελητές των
δικαστηρίων
και
των
εισαγγελιών
φροντίζουν για την ευταξία των
ακροατηρίων κάνουν τις επιδόσεις των
εγγράφων και εκτελούν τις υπηρεσίες του
δικαστηρίου ή της εισαγγελίας που
ανατίθεται σ` αυτούς από τον προϊστάμενο
της γραμματείας ή το γραμματέα που
διευθύνει της υπηρεσίες της γραμματείας.
Άρθρο 11
Δικαστικό έτος - Δικαστικές διακοπές
1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16
Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου
του επόμενου έτους.
2. Οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν την 1
Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου.
3. Κατά την περίοδο των δικαστικών
διακοπών
συγκροτούνται
ένα
ή
περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τις
ανάγκες του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.
Προκειμένου περί
ειρηνοδικείων
ή
πταισματοδικείων,
τα τμήματα
των
διακοπών συγκροτούνται για όλη την
περιφέρεια του οικείου πρωτοδικείου από
τους ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες που
υπηρετούν σ` αυτά και οι οποίοι
αναπληρούνται αμοιβαίως. Η κατάρτιση
των τμημάτων των διακοπών
των
ειρηνοδικών και πταισματοδικών γίνεται
στα μεν ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία
της περιφέρειας των Πρωτοδικών Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά από τις
ολομέλειες των
ειρηνοδικείων και
πταισματοδικείων της έδρας, στα δε λοιπά
από τις ολομέλειες των οικείων
πρωτοδικείων.
Άρθρο 12
Αρχείο
1. Στο αρχείο του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας φυλάσσονται οι αποφάσεις,
τα πρακτικά, τα βιβλία, οι δικογραφίες
και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα.
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2. Με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται 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,
καθώς και το περιεχόμενο τους. Τα βιβλία
αυτά πριν από τη χρήση τους πρέπει να
αριθμούνται και να μονογραφούνται κατά
φύλλο,
να
σφραγίζονται
και
να
υπογράφονται από τον προϊστάμενο της
γραμματείας.
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.
Κεφάλαιο Γ`
Δικαστικά συμβούλια και ολομέλειες
Άρθρο 13
Δικαστικά συμβούλια
1.
Τα
συγκροτούνται,
δικαστήρια:

δικαστικά
όπως τα

συμβούλια
αντίστοιχα

α. Του πρωτοδικείου και
του
πλημμελειοδικείου (άρθρο 4 παρ. 1
περίπτ. γ`),
β. του διοικητικού πρωτοδικείου (άρθρο 4
παρ. 2 περίπτ. β`),
γ. του εφετείου (άρθρο 4 παρ. 1 περίπτ. δ`
και ε`),
δ. του διοικητικού εφετείου (άρθρο 4 παρ.
2 περίπτ. γ` και δ`).
ε. του Αρείου Πάγου (άρθρο 23).
Οι διατάξεις των άρθρων 485 παρ. 1 του
κώδικα ποινικής δικονομίας και 565 παρ. 2
του κώδικα ποινικής δικονομίας δε
θίγονται.
Το συμβούλιο του Αρείου Πάγου του
άρθρου 529 του κώδικα του ποινικής
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δικονομίας συγκροτείται από τον πρόεδρό
του και δύο αρεοπαγίτες.
2. Στα δικαστικά συμβούλια παρίσταται
όπου προβλέπεται από το νόμο και ο
αρμόδιος
εισαγγελέας,
ο
οποίος
αναπτύσσει την
πρότασή
του
και
αποχωρεί.
Άρθρο 14
Ολομέλεια
1.
Η ολομέλεια του δικαστηρίου
αποτελείται από όλους τους δικαστές και
τους
δικαστικούς
προέδρους
που
υπηρετούν σ` 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,
μετέχει της συζητήσεως και αποχωρεί πριν
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 όταν:
α. ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των
μελών που κατά το χρόνο της αίτησης
συμμετέχουν σ` αυτή ή, σε περίπτωση που
στο δικαστήριο υπηρετούν περισσότεροι
από εξήντα δικαστές και δικαστικοί
πάρεδροι, από είκοσι τουλάχιστον μέλη της,
β. ζητηθεί από τον εισαγγελέα του
δικαστηρίου ή το 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 μέλος της
εναντίον πράξεως του προέδρου του
τριμελούς συμβουλίου ή του δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο,
δ. ζητηθεί με απόφαση του οικείου
δικηγορικού συλλόγου γα θέματα που
άπτονται της άσκησης του δικηγορικού
λειτουργήματος, κατά τη συζήτηση των
οποίων δικαιούται ο πρόεδρος ή
εκπρόσωπος του οικείου δικηγορικού
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συλλόγου να παρίσταται, να μετέχει της
συζητήσεως, αποχωρεί δε πριν την έναρξη
της ψηφοφορίας.
Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί η
ολομέλεια μέσα σε πέντε (5) ημέρες,
εκείνος που ζήτησε τη σύγκλησή της έχει
δικαίωμα να συγκαλέσει την ολομέλεια με
αίτηση που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη.
3. Η διαδικασία της σύγκλησης και της
διεξαγωγής των εργασιών της ολομέλειας
μπορεί να ρυθμιστεί από τον κανονισμό του
δικαστηρίου.
4. Η ολομέλεια μπορεί να συγκληθεί για ν`
ανταλλάξουν τα μέλη της απόψεις σε
νομικά ζητήματα. Τα πορίσματα των
σχετικών συζητήσεων δεν δεσμεύουν τα
δικαιοδοτικά όργανα του δικαστηρίου.
5. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά
κατά το χρόνο της σύγκλησης μέλη της, όχι
όμως λιγότερα από τρία. Αν ο αριθμός
των μελών της ολομέλειας υπερβαίνει τους
διακόσιους αρκεί η παρουσία των εκατό.
Στην περίπτωση της παραγράφου 7δ` αρκεί
η παρουσία του ενός τρίτου των μελών της
και, αν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα,
αρκεί η παρουσία των πενήντα.
Προκειμένου για τη δημοσίευση των
αποφάσεών της, η ολομέλεια του Αρείου
πάγου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα δώδεκα τουλάχιστον μέλη της.
6.
Οι
αποφάσεις της ολομέλειας
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών της. Αν, για κάποιο
θέμα, σχηματισθούν περισσότερες από
δύο
γνώμες,
επαναλαμβάνεται
η
ψηφοφορία για μία από τις
δύο
επικρατέστερες γνώμες. Οι αποφάσεις
της
ολομέλειας υπερισχύουν
των
αποφάσεων των άλλων οργάνων του
δικαστηρίου για το ίδιο θέμα.
7. 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
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και λειτουργίας του δικαστηρίου και
απονομής της δικαιοσύνης,
γ. η κατάρτιση
διακοπών,

των

τμημάτων

των

δ. η λήψη απόφασης ή η γνωμοδότηση για
όσα θέματα
έχουν
υπαχθεί στην
αρμοδιότητά της από τον κανονισμό ή από
ειδικές διατάξεις.
8. Οι συνεδριάσεις των δικαστικών
συμβουλίων και των ολομελειών των
δικαστηρίων δεν είναι δημόσιες, εκτός αν
ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4, 5 παρ. 1
και 7 παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως στα
δικαστικά συμβούλια και στις ολομέλειες
των δικαστηρίων.
Όταν απαιτείται από το νόμο απόφαση ή
γνωμοδότηση της ολομέλειας του Αρείου
Πάγου, αυτή συγκροτείται όπως ορίζει το
άρθρο 23.
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 14Α
Ολομέλεια εισαγγελίας
1. Σε κάθε εισαγγελία στην οποία
υπηρετούν τουλάχιστον πέντε εισαγγελικοί
λειτουργοί, συγκροτείται ολομέλεια, που
αποτελείται από τους εισαγγελείς,
αντεισαγγελείς και παρέδρους που
υπηρετούν σύ αυτήν.
2. Την ολομέλεια συγκαλεί αυτός που
διευθύνει την εισαγγελία και προεδρεύει
αυτής. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι
υποχρεωτική όταν : α) το ζητήσουν
εγγράφως τα 2/5 των εισαγγελικών
λειτουργών που κατά το χρόνο της αίτησης
υπηρετούν στην εισαγγελία, β) ζητηθεί από
τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον
πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου
διοίκησης και εφόσον η σύγκλησή της
αφορά
ζητήματα
γενικότερου
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ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας
της εισαγγελίας του δικαστηρίου.
γ` ζητηθεί με απόφαση του οικείου
δικηγορικού συλλόγου γα 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 μετέχει της
συζητήσεως και αποχωρεί πριν την έναρξη
της ψηφοφορίας.
3. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά
κατά το χρόνο της σύγκλησης μέλη της, όχι
όμως λιγότερα από τρία. Η Ολομέλεια της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου βρίσκεται σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον
πέντε μέλη της.
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
γνώμες, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία
μεταξύ των δύο επικρατέστερων γνωμών.
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 τμημάτων διακοπών.
Κεφάλαιο Δ`
Άρθρο 15
1. Τα δικαστήρια διευθύνονται: α) από τον
πρόεδρο του δικαστηρίου και αν οι
πρόεδροι είναι περισσότεροι από τον
αρχαιότερο, β) από 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
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Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και
Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τριμελές
συμβούλιο.
3. Το συμβούλιο αποτελείται: α) για το
πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών και
το πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, από
έναν πρόεδρο Εφετών ως πρόεδρο και δύο
Εφέτες ως μέλη, β) για τα πολιτικά και
διοικητικά
Πρωτοδικεία
Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά, από έναν
πρόεδρο Πρωτοδικών ως πρόεδρο και δύο
Πρωτοδίκες ως μέλη, και γ) για τα
Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
από έναν Ειρηνοδίκη Α’ τάξεως ως πρόεδρο
και δύο 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
συνέρχονται αυτοδικαίως για τον σκοπό
αυτόν ανά διετία την 11η πρωινή ώρα του
τρίτου Σαββάτου του μηνός Σεπτεμβρίου.
Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν υπάρχει η
απαρτία που προβλέπεται από τις διατάξεις
των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 5 του
άρθρου 14, 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 1/4 κατά σειρά αρχαιότητας από τους
υπηρετούντες προέδρους στο Πρωτοδικείο
Αθηνών και σε αριθμό ίσο με το 1/2 κατά
σειρά αρχαιότητας από τους υπηρετούντες
προέδρους ή Ειρηνοδίκες Α’ τάξεως στα
λοιπά δικαστήρια. Για τις θέσεις των μελών
του
συμβουλίου,
υποψήφιοι
είναι
υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι Εφέτες,
Πρωτοδίκες, Ειρηνοδίκες, που υπηρετούν
στα παραπάνω δικαστήρια και σε αριθμό
ίσο με το 1/2 των αντίστοιχων οργανικών
θέσεων. Η εκλογή διενεργείται από τριμελή
εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από
τον νεότερο πρόεδρο και τους δύο
νεότερους από τους υπηρετούντες
δικαστές, με χωριστά ψηφοδέλτια για τον
πρόεδρο και τα μέλη, στα οποία
αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα
ονόματα των εκλόγιμων. Κάθε μέλος της
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Ολομέλειας εκφράζει την προτίμησή του σε
έναν μόνο υποψήφιο πρόεδρο και σε έως
δύο 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 πρώτοι
κατά σειρά ψήφων και οι δύο επόμενοι
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 στις 30 Σεπτεμβρίου του
μεθεπόμενου έτους. Επανεκλογή του ίδιου
προσώπου ως προέδρου ή τακτικού μέλους
συμβουλίου στον ίδιο βαθμό ιεραρχίας
επιτρέπεται μία (1) μόνο φορά. 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 αν 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, αν 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
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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 τις διατάξεις του
άρθρου 57Α του παρόντος, 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
θα μετέχουν σε επιτροπές, συλλογικά
όργανα της Διοίκησης, συμβούλια ή άλλα
μη δικαιοδοτικά όργανα, που προβλέπονται
από τον νόμο ή τον κανονισμό του
δικαστηρίου, ββ) 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 που
λειτουργούν περισσότερα των δυο
τμημάτων, ο δικαστής δεν επιτρέπεται να
υπηρετεί στο ίδιο τμήμα του δικαστηρίου
πέραν της τετραετίας, γγ) παραπέμπει τα
σημαντικά θέματα στην ολομέλεια του
δικαστηρίου,
δδ)
αποφασίζει
για
οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν
υπάγεται ρητά από τον νόμο ή τον
κανονισμό στην αρμοδιότητα του προέδρου
του συμβουλίου ή της ολομέλειας
(τεκμήριο αρμοδιότητας), εε) τοποθετεί
δικαστικούς υπαλλήλους στα διάφορα
τμήματα και υπηρεσίες του δικαστηρίου,
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στστ) 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:
αα)
εκπροσωπεί
το
δικαστήριο και φροντίζει για την εύρυθμη
διεξαγωγή των εργασιών του, ββ)
αποφασίζει για τη σύγκληση της
ολομέλειας
του
δικαστηρίου
στις
προβλεπόμενες από τον νόμο ή τον
κανονισμό του δικαστηρίου περιπτώσεις,
καθορίζει την ημερήσια διάταξη και
διευθύνει τις εργασίες της, γγ) ορίζει τους
κατά το άρθρο 5 αναπληρωτές δικαστές, δδ)
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 20% του αριθμού
αυτού, εε) συγκαλεί το συμβούλιο με
πρόσκληση που επιδίδεται με απόδειξη στα
μέλη του συμβουλίου και εκτελεί τις
αποφάσεις του συμβουλίου και της
ολομέλειας του δικαστηρίου, στστ) έχει την
επιμέλεια
της
αλληλογραφίας
του
δικαστηρίου,
ζζ)
προΐσταται
της
γραμματείας του δικαστηρίου, ηη) εγκρίνει
τη χορήγηση αντιγράφων, θθ) βεβαιώνει
την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής
των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων,
ιι) 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, ιαια) 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: όλες τις αρμοδιότητες του
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τριμελούς συμβουλίου και του προέδρου
του.
8. 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
τη διάταξη του όρθρου 14 παρ. 2 περ. α’,
καθώς και αν ζητηθεί από το μέλος ή τα
μέλη της ολομέλειας, στα οποία αφορούν οι
πράξεις και οι αποφάσεις αυτές, όπως και
από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους
για θέματα που άπτονται της άσκησης του
δικηγορικού λειτουργήματος. Οι πράξεις
και αποφάσεις του προέδρου του τριμελούς
συμβουλίου κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του της παρ. 7 περ. α6,
καθώς και οι αντίστοιχες του δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο, υπόκεινται σε
προσφυγή
στην
ολομέλεια
του
δικαστηρίου, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 14 παρ. 2 περιπτ. α’.
9. 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 υπό στοιχεία
α’, β’, και γ’ κωλύματα της παρ. 6 του
παρόντος.».
Άρθρο 16
Διεύθυνση εισαγγελιών
1. Την εισαγγελία διευθύνει ο εισαγγελέας,
ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που
αναφέρονται στην παράγραφο 7 του
άρθρου 15.
Αν στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν
περισσότεροι εισαγγελείς, τη διεύθυνση
ασκεί ο αρχαιότερος, στο πρόσωπο του
οποίου δεν συντρέχουν τα κωλύματα που
προβλέπονται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 15.
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
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οικείων εισαγγελιών, οι οποίες συνέρχονται
αυτοδικαίως για το σκοπό αυτόν ανά διετία
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 1/2 κατά σειρά αρχαιότητας από τους
υπηρετούντες.
Η εκλογή διενεργείται από τριμελή
εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από
τον νεότερο εισαγγελέα και τους δύο
νεότερους από τους υπηρετούντες
αντιεισαγγελείς.
Τα ονόματα των εκλόγιμων αναγράφονται
κατ` 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.
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 την 30ή Σεπτεμβρίου του
μεθεπόμενου έτους. Επανεκλογή του ίδιου
προσώπου ως διευθύνοντος στον ίδιο
βαθμό ιεραρχίας επιτρέπεται μία φορά
μόνο. 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
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σε κάθε περίπτωση από τον αρχαιότερο
εισαγγελέα που υπηρετεί στην οικεία
εισαγγελία, για τον οποίο δεν συντρέχουν
τα κωλύματα της παραγράφου 6 του
άρθρου 15. Σε περίπτωση θανάτου,
παραίτησης ή καθ` οποιονδήποτε τρόπο
εξόδου από την υπηρεσία του διευθύνοντος
διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, στην
οποία εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Η
θητεία
του
εκλεγόμενου
με
αναπληρωματική εκλογή διαρκεί έως το
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
παράγραφο 6 του άρθρου 15 του παρόντος.
Άρθρο 16α
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δύναται με
απόφασή του να καθορίζει τα όργανα
διοίκησης και διαχείρισης των δικαστικών
μεγάρων, τα οποία κατά περίπτωση θα
επιμελούνται
στην
κατάρτιση
του
κανονισμού λειτουργίας του, σύμφωνα με
τις συγκεκριμένες ανάγκες των υπηρεσιών
που στεγάζονται στο κτίριο αυτό.
Αντίγραφο του κανονισμού κοινοποιείται
στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος εντός
μηνός μπορεί να τον αναπέμψει για
τροποποίηση ή διόρθωση. Οι αποφάσεις
που έχουν ήδη εκδοθεί πριν τη δημοσίευση
του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 17
Α. Κανονισμοί
1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, κάθε
δικαστήριο ή εισαγγελία, καθώς και οι
Γενικές Επιτροπείες του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων
καταρτίζουν
κανονισμό
εσωτερικής
υπηρεσίας,
ο
οποίος
συμπληρώνεται,
τροποποιείται
ή
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αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από
υπηρεσιακές ανάγκες.
2.
Ο
κανονισμός
καταρτίζεται,
συμπληρώνεται, τροποποιείται ή
αντικαθίσταται:
α. των δικαστηρίων, καθώς και των
εισαγγελιών στις οποίες υπηρετούν
τουλάχιστον πέντε εισαγγελικοί λειτουργοί,
από τις ολομέλειες αυτών,
β) των λοιπών εισαγγελιών από τους
εισαγγελικούς λειτουργούς που υπηρετούν
σε αυτές και της Γενικής Επιτροπείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων από τα μέλη
αυτών.
γ. των αυτοτελών μονομελών δικαστηρίων
από τον πρωτοδίκη,
δ. των ειρηνοδικείων ή πταισματοδικείων
στα οποία υπηρετεί ένας ειρηνοδίκης ή
πταισματοδίκης, από το δικαστή αυτόν.
4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 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, του οικείου
δικαστηρίου και δικαιοδοτικού κλάδου".
5. Οι ανωτέρω κανονισμοί ορίζουν τα
τμήματα των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, τον τρόπο συγκρότησης τους,
τον αριθμό των δικασίμων και των
υποθέσεων καθεμιάς δικασίμου, την
κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα, το
χρονικό διάστημα που θα υπηρετούν οι
δικαστές στα τμήματα, καθώς και
οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στην
εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών και
στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών
τους.
Ο προσδιορισμός δικασίμων των αγωγών,
αιτήσεων και εφέσεων που κατατίθενται
στα πολιτικά δικαστήρια γίνεται μέσα σε
εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες για τις ειδικές
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διαδικασίες και τους δώδεκα (12) μήνες για
την τακτική διαδικασία, με την επιφύλαξη
των
οριζομένων
στον
Κανονισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου.
6. Ένα μήνα πριν από την επικείμενη
κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση,
αντικατάσταση
ή
κατάργηση
του
κανονισμού
ή
διατάξεών
του
ειδοποιούνται εγγράφως η οικεία ένωση
δικαστικών λειτουργών, ο γραμματέας του
δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, ο
δικηγορικός σύλλογος της έδρας του
δικαστηρίου και η οικεία συνδικαλιστική
οργάνωση των δικαστικών υπαλλήλων για
να υποβάλλουν, αν επιθυμούν έγγραφες
προτάσεις για θέματα σχετιζόμενα με το
αντικείμενο του κανονισμού. Τις προτάσεις
αυτές καλούνται να αναπτύξουν αμέσως
μετά 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,
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
έγκριση τους από τις ολομέλειες των
ανώτατων
δικαστηρίων
και
αφού
διαβιβαστούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Β. Κλήρωση των συνθέσεων.
1. Σε όσα Πρωτοδικεία και Εφετεία, καθώς
και
στις
αντίστοιχες
εισαγγελίες,
προβλέπεται οργανικός αριθμός δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον Δικαστών, οι συνθέσεις
των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται με
κλήρωση.
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Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιτευχθεί
η επιτάχυνση της ποινικής δίκης, ορίζονται
από την Ολομέλεια των δικαστηρίων
αυτών, δικαστές με τον βαθμό του
Προέδρου Εφετών, που θα προεδρεύουν
αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια. Σε
κάθε περίπτωση, η θέση σε ισχύ του
άρθρου αυτού δεν επηρεάζει τις ποινικές
δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει κατά τον
χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ή έχουν
προσδιοριστεί «μέχρι τη 15η.9.2020.
Η Ολομέλεια μπορεί να ανανεώσει τη
θητεία των δικαστών για ένα (1) επιπλέον
έτος, εφόσον υπάρχει προς τούτο
συναίνεση των τελευταίων. Για την κάλυψη
των κενών που δημιουργούνται στους
δικαστές
που
θα
προεδρεύουν
αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια από
οποιεσδήποτε υπηρεσιακές μεταβολές, η
Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών μπορεί
οποτεδήποτε να τροποποιεί και να
συμπληρώνει τις ανωτέρω αποφάσεις της.
Στα Εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι
δικαστές,
που
θα
προεδρεύουν
αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια,
ορίζονται από την Ολομέλεια για μία διετία
με δυνατότητα παράτασης της θητείας τους
για δύο (2) ακόμα έτη. 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 τις επόμενες παραγράφους.
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 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
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περιλαμβάνουν κατ` αρχαιότητα και με
αριθμητική σειρά τα ονόματα:
Στο πρωτοδικείο:
α) 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,
β) των αρχαιότερων πρωτοδικών, από τους
οποίους κληρώνονται οι πρόεδροι των
υπόλοιπων τριμελών πλημμελειοδικείων,
γ) όλων των υπόλοιπων πρωτοδικών, από
τους οποίους κληρώνονται τα μέλη των
μικτών ορκωτών δικαστηρίων, των
τριμελών πλημμελειοδικείων και οι
δικαστές
των
μονομελών
πλημμελειοδικείων,
δ) των παρέδρων πρωτοδικών, από τους
οποίους κληρώνονται μέλη στις συνθέσεις
τριμελών πλημμελειοδικείων.
Στην εισαγγελία πρωτοδικών:
α) 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,
β) όλων των αντεισαγγελέων πρωτοδικών,
από τους οποίους κληρώνονται οι
εισαγγελείς των μονομελών και των
υπόλοιπων τριμελών πλημμελειοδικείων,
γ) των παρέδρων εισαγγελίας, από τους
οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς των
μονομελών πλημμελειοδικείων και, εφόσον
επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες,
ανάλογος αριθμός ως εισαγγελέων των
τριμελών πλημμελειοδικείων
Στο εφετείο:
α) των αρχαιοτέρων 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,
β) «των νεοτέρων προέδρων εφετών και
των αρχαιοτέρων εφετών, μέχρι τον
αναγκαίο αριθμό, ανάλογα με τις ανάγκες

245

του δικαστηρίου, από τους οποίους
κληρώνονται οι πρόεδροι των τριμελών και
μονομελών εφετείων.
γ) όλων των υπόλοιπων εφετών, από τους
οποίους κληρώνονται τα μέλη των μικτών
ορκωτών εφετείων, των πενταμελών και
τριμελών εφετείων.
Στην εισαγγελία εφετών:
α) 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,
β) όλων των αντεισαγγελέων, από τους
οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς των
υπόλοιπων τριμελών και των μονομελών
εφετείων.
4. Με βάση τους πιο πάνω πίνακες
ενεργείται η κλήρωση έως ότου
συγκροτηθούν όλα τα δικαστήρια του
μηνός. 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 προϊστάμενο της
εισαγγελίας την εξαίρεση 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 γραμματείς, οι
οποίοι τηρούν τα πρόχειρα πρακτικά
χωριστά με χρήση χημικού χάρτη σε δύο
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.
5. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι
αναπληρωματικοί δικαστές και εισαγγελείς
και οι σύνεδροι δικαστές και δεύτεροι
εισαγγελείς.
6. Ο κανονισμός του δικαστηρίου και, αν
δεν υπάρχει, η πράξη του προέδρου του
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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 μόνον από τον
αναπληρωματικό δικαστή και εισαγγελέα
αντιστοίχως, που ορίζεται κατά τη
διαδικασία των παραγράφων 4 και 5, για
λόγους ασθενείας ή ανυπέρβλητης
υπηρεσιακής ή προσωπικής ανάγκης του
κληρωθέντος μέλους της σύνθεσης του
δικαστηρίου. Ο λόγος της αναπλήρωσης
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 μπορεί με αιτιολογημένη
πράξη του να αντικαταστήσει τον
κληρωθέντα αναπληρωματικό δικαστή ή
εισαγγελέα αντιστοίχως 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. Σε υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί
αρμοδίως για να εκδικαστούν στο τριμελές
εφετείο κακουργημάτων και λόγω της
σοβαρότητας και του αντικειμένου τους
πρόκειται να διαρκέσουν επί μακρό χρόνο,
η ολομέλεια του δικαστηρίου των εφετών,
που συνέρχεται μετά από πρόσκληση του
διευθύνοντος
το
δικαστήριο,
δέκα
τουλάχιστον ημέρες πριν από την κλήρωση
της σύνθεσης, ορίζει από μεν τους
προέδρους εφετών αριθμό δεκαπλάσιο,
από
δε
τους
εφέτες
αριθμό
δεκαπενταπλάσιο του απαιτούμενου για τη
συγκρότηση του δικαστηρίου, μεταξύ των
οποίων θα κληρωθούν ο πρόεδρος του
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δικαστηρίου από τους προέδρους εφετών
και τα μέλη του δικαστηρίου από τους
εφέτες, οι οποίοι με τους αναπληρωτές
τους, έναν πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες,
που κληρώνονται από τον ίδιο αριθμό
δικαστών και συμπαρεδρεύουν (άρθρο 9
παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) θα
συγκροτήσουν το δικαστήριο του τριμελούς
εφετείου κακουργημάτων. Η απόφαση της
ολομέλειας ισχύει από τη δημοσίευση της.
Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια
ισχύουν και για τη συγκρότηση του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
«Ο εισαγγελέας της έδρας και ο
αναπληρωτής
του,
ο
οποίος
συμπαρίσταται, κληρώνονται από δέκα
εισαγγελείς εφετών ή αντεισαγγελείς
εφετών,
πενταετούς
τουλάχιστον
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, που έχουν
οριστεί από την ολομέλεια της οικείας
εισαγγελίας με την ίδια διαδικασία, ενώ
κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως όσα
προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια.
Η κλήρωση για τη συγκρότηση του
δικαστηρίου γίνεται την πρώτη ημέρα
συνεδρίασης του προηγούμενου της
δικασίμου μήνα από το Α` τριμελές εφετείο
πλημμελημάτων σε δημόσια συνεδρίαση.
Οι κληρωθέντες συμμετέχουν σε κάθε
επόμενη μετ` αναβολή δικάσιμο, εκτός αν
παύσουν για οποιονδήποτε λόγο να
ανήκουν στη δύναμη του δικαστηρίου,
οπότε τη θέση τους καταλαμβάνει το
αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Στην
περίπτωση
αυτή,
στη
θέση
του
αναπληρωματικού, εφόσον εξακολουθεί να
συντρέχει ο λόγος αναπλήρωσης, ορίζεται
με την ίδια διαδικασία από την ολομέλεια
νέο μέλος].
8 (9). Απαγορεύεται να προσδιοριστεί ή να
αναβληθεί υπόθεση σε δικάσιμο για την
οποία έχει γίνει η κλήρωση της σύνθεσης
του
δικαστηρίου.
Κατ`
εξαίρεση
επιτρέπεται:
α. Ο προσδιορισμός: αα) αν συμπληρώνεται
ο χρόνος της παραγραφής του εγκλήματος,
οπότε ο αρμόδιος εισαγγελέας εκδίδει
αιτιολογημένη πράξη, που παραμένει στη
δικογραφία, ββ) αν ο κατηγορούμενος
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κρατείται και συμπληρώνεται το ανώτατο
όριο της προσωρινής του κράτησης, γγ) αν
πρόκειται για υποθέσεις του άρθρου 27
παράγραφος 2 του παρόντος νόμου, δδ) αν
ο νόμος ορίζει προθεσμία προσδιορισμού.
β. Η αναβολή: αα) αν ο νόμος ορίζει
προθεσμία αναβολής, ββ) αν συντρέχει
λόγος αναβολής σε σύντομη ρητή δικάσιμο,
που αιτιολογείται ειδικά στην απόφαση.
9 (10). Ο προσδιορισμός των ποινικών
υποθέσεων γίνεται από τον αρμόδιο
εισαγγελέα με σημείωση της δικασίμου,
χρονολογία και υπογραφή του στους
φακέλους των δικογραφιών.
10 (11). Η μη τήρηση των διατάξεων των
παραγράφων 2 έως και 8 συνεπάγεται
ακυρότητα, που καλύπτεται αν δεν
προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική
διαδικασία της υπόθεσης.
11 (12). Οι διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή 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 αναγκαίοι προς τούτο. 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 κληρωτίδες. Αν δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές
μεταβολές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του
παρόντος Κώδικα, η κλήρωση μπορεί να
διενεργηθεί το αργότερο μέχρι τις 15
Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται
ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αμέσως
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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 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, μετά
των αναπληρωματικών τους. Ακολούθως,
εξάγει από τη δεύτερη κληρωτίδα, που
περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων
των Εφετών, αριθμό κλήρων ίσο προς το
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. Γ ια
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 και είναι διετής.
Βα. Καθορισμός υπηρεσίας και κλήρωση
προεδρευόντων
σε
τριμελή
πλημμελειοδικεία και σε ποινικά εφετεία.
1. Όταν για οποιονδήποτε λόγο
αναβάλλεται ή ματαιώνεται η ουσιαστική
εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το
τριμελές πλημμελειοδικείο ή από το ποινικό
εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιμο,
κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος
δικαστής. Για το σκοπό αυτό και ύστερα από
σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα, η
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υπηρεσία
των
προεδρευόντων
προκαθορίζεται για όσο χρόνο κρίνεται
αναγκαίο, από το τριμελές συμβούλιο ή το
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, με
βάση τον αριθμό των υποθέσεων, που είναι
κάθε φορά εκκρεμείς, σε κάθε δε
περίπτωση τουλάχιστον για τις δικασίμους
στις οποίες είναι ήδη προσδιορισμένες για
εκδίκαση υποθέσεις σε αριθμό ίσο ή
ανώτερο του προβλεπομένου, ως ανωτάτου
ορίου από τον οικείο εσωτερικό κανονισμό.
2. Η κλήρωση των προεδρευόντων γίνεται
κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε
έτους ή συμπληρωματικά κατά την
παράγραφο 5 και για όσο χρονικό διάστημα
κρίνεται αναγκαίο κατά την παράγραφο 1.
Συγχρόνως, για την περίπτωση, που θα
χρειαστεί
να
αντικατασταθούν
οι
προεδρεύοντες
λόγω
μεταθέσεως,
προαγωγής ή για άλλη νόμιμη αιτία,
κληρώνεται εύλογος, κατά την κρίση του
τριμελούς συμβουλίου ή του δικαστή που
διευθύνει
το
Δικαστήριο,
αριθμός
αναπληρωτών προεδρευόντων.
3. Ο εισαγγελέας οφείλει, δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την κλήρωση,
να αποστέλλει στον πρόεδρο του τριμελούς
συμβουλίου ή τον διευθύνοντα το
δικαστήριο δικαστή, αναλυτικό πίνακα,
στον οποίο να εμφαίνεται ο αριθμός των
υποθέσεων, που έχουν ήδη προσδιοριστεί
για εκδίκαση ανά ακροατήριο και ανά
δικάσιμο.
4. Το πρακτικό της κλήρωσης αποστέλλεται
αυθημερόν στον εισαγγελέα και δεν
επιτρέπεται έκτοτε ο προσδιορισμός από
αυτόν άλλων υποθέσεων στις δικασίμους
για τις οποίες έχει γίνει κλήρωση
προεδρευόντων, με την επιφύλαξη των
περιπτώσεων α` και β` της παρ. 9 στοιχείο
Β`.
5. Με πράξη του τριμελούς συμβουλίου ή
του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο
και μετά από σύμφωνη πρόταση του
εισαγγελέα, μπορεί: α) να εφαρμοσθεί η
ανωτέρω ρύθμιση αναλόγως και σε άλλα
ποινικά δικαστήρια, β) να αποφασίζεται η
διεξαγωγή συμπληρωματικής κλήρωσης
προεδρευόντων
και
αναπληρωτών
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προεδρευόντων,
αναγκαίο.

όποτε

αυτό

κρίνεται

6. Η ισχύς των διατάξεων των παραπάνω
παραγράφων αρχίζει την 1.1.2015.
Γ. Κλήρωση των συνθέσεων σε υποθέσεις
ασφαλιστικών μέτρων
1. Σε όσα Πρωτοδικεία προβλέπεται
οργανικός αριθμός δέκα τουλάχιστον
δικαστών, οι συνθέσεις για την εκδίκαση
των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων
(άρθρα 683, 684 Κ.Πολ.Δ.) καταρτίζονται με
κλήρωση.
2. Η κλήρωση για την κατάρτιση των
συνθέσεων στις δικασίμους αυτές γίνεται
από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, του οποίου
η σύνθεση ορίζεται για το σκοπό αυτόν από
το Συμβούλιο Διοίκησης, όπου αυτό
υπάρχει, ή το 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 ημέρες μετά την ημερομηνία της
επόμενης συνεδρίασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου. Αν η συνεδρίαση συμπέσει
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 θα διενεργήσουν την
κλήρωση τη συγκεκριμένη ημέρα.
3. Ο δικαστής ή το Συμβούλιο Διοίκησης
που διευθύνει το δικαστήριο καταρτίζουν
πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν κατ`
αρχαιότητα και με αριθμητική σειρά τα
ονόματα όλων των προέδρων πρωτοδικών
και των αναγκαιούντων 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 παράγραφο 2. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
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των παραγράφων 4, 5 και 6 του στοιχείου Β΄
του παρόντος άρθρου.
4. α. Κατά την περίοδο των δικαστικών
διακοπών η κλήρωση διενεργείται από το
Πολυμελές Πρωτοδικείο που συνεδριάζει
κατά τις οριζόμενες σε κάθε δικαστήριο
δικασίμους, και για χρονική περίοδο μέχρι
και τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία της
επόμενης
συνεδρίασης
του
ίδιου
δικαστηρίου.
β. Κατά την περίοδο του Πάσχα η κλήρωση
διενεργείται
από
το
Πολυμελές
Πρωτοδικείο, που συνεδριάζει για το σκοπό
αυτόν σε μία από τις αναφερόμενες στο
εδάφιο 2 ημερομηνίες, που απέχει δέκα
τουλάχιστον ημέρες πριν και δέκα
τουλάχιστον ημέρες μετά την ημερομηνία
της εορτής του Πάσχα.»
Δ. Κλήρωση προεδρευόντων σε τριμελή
πλημμελειοδικεία και ποινικά εφετεία.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της
συζήτησης ποινικής δίκης που εκκρεμεί
ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου
ή ποινικού εφετείου (μονομελούς,
τριμελούς
ή
πενταμελούς)
αυτή
προσδιορίζεται σε δικάσιμο στην οποία
προεδρεύει ο ίδιος δικαστής. Για το σκοπό
αυτόν:
α) Η υπηρεσία των προεδρευόντων σε
ποινικές υποθέσεις προκαθορίζεται από το
συμβούλιο ή τον δικαστή που διευθύνει το
δικαστήριο, ανάλογα με τον αριθμό των
υποθέσεων που είναι κάθε φορά εκκρεμείς.
β) Η κλήρωση των προεδρευόντων
διεξάγεται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο
κάθε έτους.
γ) Σε περίπτωση μετάθεσης, προαγωγής ή
αντικατάστασης για άλλη νόμιμη αιτία του
προεδρεύοντος, κληρώνεται εύλογος, κατά
την κρίση του συμβουλίου ή του δικαστή
που διευθύνει το δικαστήριο, αριθμός
αναπληρωτών προεδρευόντων. Εάν ο
αριθμός
των
προεδρευόντων
ή
αναπληρωτών προεδρευόντων δεν επαρκεί
για οποιονδήποτε λόγο, τότε διεξάγεται
συμπληρωματική κλήρωση ανάμεσα σε δύο
δικαστές για κάθε προεδρεύοντα και για
κάθε αναπληρωτή προεδρεύοντα.
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δ) Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου οφείλει
να αποστείλει στον πρόεδρο του
συμβουλίου ή στον δικαστή που διευθύνει
το δικαστήριο, αναλυτικό πίνακα στον
οποίο να εμφαίνεται ο αριθμός των
υποθέσεων, που έχουν ήδη προσδιορισθεί
για εκδίκαση ανά ακροατήριο και ανά
δικάσιμο, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν
από την κλήρωση.
ε) Το πρακτικό της κλήρωσης αποστέλλεται
αμέσως στον εισαγγελέα της έδρας του
δικαστηρίου.
στ) Μετά την κλήρωση προεδρευόντων, δεν
επιτρέπεται
προσδιορισμός
άλλων
υποθέσεων στις δικάσιμους για τις οποίες
έχει πραγματοποιηθεί κλήρωση. Εξαιρείται
η συζήτηση επί των αυτόφωρων
εγκλημάτων, καθώς και των υποθέσεων, για
τις οποίες ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος
του συμβουλίου κρίνουν ότι συντρέχει
σοβαρός λόγος σύντομου προσδιορισμού.
Η παραβίαση των διατάξεων του στοιχείου
Δ` του παρόντος άρθρου δεν επάγεται
ακυρότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως
αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.
Άρθρο 18
Δικαστικό κατάστημα και συνεδριάσεις των
δικαστηρίων
1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή
του ορίζει τα δικαστικά καταστήματα.
2. Τις αίθουσες του καταστήματος στις
οποίες
συνεδριάζουν
τα δικαστήρια
ορίζουν με πράξη τους:
α. του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του,
β. των δικαστηρίων της έδρας του
εφετείου ή του διοικητικού εφετείου
αντίστοιχα, ο δικαστής που το διευθύνει,
γ. των άλλων δικαστηρίων, οι δικαστές που
τα διευθύνουν.
Η πράξη γνωστοποιείται με κοινοποίηση
στους δικηγορικούς συλλόγους της
περιφέρειας του δικαστηρίου και με
επικόλλησή της στην είσοδο
του
δικαστικού καταστήματος.
3. Αν για οποιοδήποτε λόγο η συνεδρίαση
του δικαστηρίου στην αίθουσα που έχει
οριστεί είναι αδύνατη, ο δικαστής που
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διευθύνει το δικαστήριο 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 διαρκής αντικειμενική
αδυναμία
πραγματοποίησης
των
συνεδριάσεων του δικαστηρίου, ορίζεται,
ύστερα από αίτηση του δικαστή που το
διευθύνει, από τον Υπουργό, η αίθουσα
άλλου
δικαστηρίου
για
την
πραγματοποίηση των συνεδριάσεων. Το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2
εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
4. 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.
5. Η θέση του δικαστή που διευθύνει τη
συνεδρίαση είναι στο μέσο των άλλων
δικαστών. Η θέση του γενικού επιτρόπου
ή του αναπληρωτή του, όταν παρίσταται,
του εισαγγελέα ή
του
δημόσιου
κατήγορου είναι το δεξιό και του
γραμματέα στο αριστερό μέρος. Οι
εισαγγελείς
δημόσιοι
κατήγοροι,
δικηγόροι,
διάδικοι,
μάρτυρες
και
κατηγορούμενοι απευθύνονται προς το
δικαστήριο όρθιοι.
6. Τα δικαστήρια συνεδριάζουν τις
εργάσιμες ημέρες. Η συνεδρίαση μπορεί να
διακοπεί και για ημέρα που είναι αργία.
Τα δικαστήρια μπορούν να συνεδριάζουν
και σε ημέρα αργίας για να δικάσουν:
α. υποθέσεις ποινικές, με τη διαδικασία
των άρθρων 409-427 του Κ.Π.Δ.
β. υποθέσεις που εισάγονται να δικαστούν
με τη διαδικασία των ασφαλιστικών
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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,
δημόσιος
κατήγορος,
γραμματέας και επιμελητής ακροατηρίου
οφείλει να εμφανίζεται κατά την ορισμένη
ώρα στο τόπο της συνεδρίασης.
7. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή
του ορίζει τις ώρες εργασίες των δικαστικών
γραφείων και της εισόδου σ` αυτά του
κοινού.
Αν τοπικές ή άλλες συνθήκες επιβάλλουν
ειδική ρύθμιση, εξουσιοδοτεί το όργανο
που διευθύνει το δικαστήριο ή την
εισαγγελία να ρυθμίσει το ωράριο εργασίας
με πράξη του που γνωστοποιείται με το
προσφορότερο μέσο.
8. Τα μέλη του Αρείου Πάγου και της
εισαγγελίας του και ο γραμματέας του
φορούν στις δημόσιες συνεδριάσεις
τήβεννο που καθορίζει ο Υπουργός της
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 υπουργική
απόφαση που θα καθορίζει το ύφασμα, το
σχήμα και τον τρόπο ραφής, το χρώμα, την
ανάληψη της σχετικής δαπάνης και κάθε
άλλη λεπτομέρεια για κάθε κατηγορία.
9. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
ευταξία και ευπρέπεια της συνεδρίασης του
δικαστηρίου.
Άρθρο 19
Εποπτεία
1. Ασκούν εποπτεία:
α. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην 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
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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.
ζ. Ο εισαγγελέας που διευθύνει την
εισαγγελία εφετών στις εισαγγελίες και τις
γραμματείες της περιφέρειάς της.
η. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο
δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο στα
δικαστήρια
της
περιφέρειας
του
πρωτοδικείου και τις γραμματείες του.
θ. Ο εισαγγελέας που διευθύνει την
εισαγγελία πρωτοδικών στους ανακριτικούς
υπαλλήλους, δημόσιους
κατήγορους,
συμβολαιογράφους,
φύλακες
μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων,
νηολογίων και υποθηκολογίων πλοίων και
αεροσκαφών, ληξιάρχους, υπαλλήλους
και επιμελητές
της
εισαγγελίας
πρωτοδικών και τους άμισθους δικαστικούς
επιμελητές.
2. Η εποπτεία συνίσταται στην επίβλεψη
και στην 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 τη
δικαστική συνεργασία των Κρατών - Μελών
στους
τομείς
της
πρόληψης
και
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καταπολέμησης
του
οργανωμένου
εγκλήματος, της εμπορίας και διακίνησης
ναρκωτικών της διεθνούς τρομοκρατίας,
της σύστασης συμμοριών και εγκληματικών
οργανώσεων
για
τη
διάπραξη
ανθρωποκτονιών, 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 20
Γραφείο νομολογίας και έρευνας
1.
Σε κάθε δικαστήριο, στο οποίο
υπηρετούν περισσότεροι από δύο (2)
πρόεδροι, λειτουργεί γραφείο νομολογίας
και έρευνας. 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 και
β. η οργάνωση της βιβλιοθήκης του
δικαστηρίου.
2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο
γραφείο 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.
Άρθρο 21
Υπηρεσιακή σφραγίδα
Τα δικαστήρια και οι γραμματείς τους
χρησιμοποιούν, για την εγκυρότητα των
εγγράφων που εκδίδουν, υπηρεσιακή
σφραγίδα, που αποτελείται από τρεις
ομόκεντρους κύκλους, με διάμετρο του
εξωτερικού κύκλου 0.04 μ. Αυτή, στον
εσωτερικό κύκλο φέρει το έμβλημα της
Ελληνικής Δημοκρατίας, στο ενδιάμεσο
κυκλικό διάστημα την ονομασία του
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δικαστηρίου, και στον εξωτερικό κύκλο
τις λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".
Άρθρο 22
Αλληλογραφία - Αντίγραφα
1. Οι δικαστικές αρχές αλληλογραφούν
μεταξύ τους και με άλλες αρχές, καθώς και
με οποιοδήποτε πρόσωπο, απευθείας,
εκτός αν ο νόμος επιβάλλει να τηρηθεί
ορισμένη διαδικασία.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του
μπορεί να ορίσει 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 ή άλλα
έγγραφα.
2. Έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση,
αντίγραφα ή αποσπάσματα:
α) των 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.
β)
των εγγράφων, της ποινικής
διαδικασίας, όσοι και όπως ορίζει το άρθρο
147 του κώδικα ποινικής δικονομίας.
Με τους ίδιους όρους χορηγούνται
πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το χρόνο
δημοσίευσης και το διατακτικό των
αποφάσεων των πολιτικών και τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ειδικές διατάξεις.
Κεφάλαιο Ε`
Άρειος Πάγος.
Άρθρο 23
Ολομέλεια - τμήματα.
1. Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου δικάζει
σε τμήματα και σε Ολομέλεια. Κάθε τμήμα
συγκροτείται από τον πρόεδρό του και
τέσσερις αρεοπαγίτες. Η Ολομέλεια
συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Αρείου
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Πάγου ή το 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 δικάζει
πολιτικές ή ποινικές υποθέσεις, αποτελείται
από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και
εναλλάξ, κατά δικάσιμο, από τους
αντιπροέδρους και τους αρεοπαγίτες που
κληρώνονται κατά 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 κληρώσεώς τους.
Στην πλήρη Ολομέλεια υπάγονται:
α) αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόμου και
β) αιτήσεις
αναίρεσης που παραπέμπονται σε αυτήν
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. Η παραπομπή μπορεί
να γίνει για όλους ή ορισμένους μόνο
λόγους αναίρεσης, αν πρόκειται για ζήτημα
εξαιρετικής σημασίας. Η τακτική Ολομέλεια
οφείλει να παραπέμψει την εκδίκαση της
υπόθεσης στην πλήρη Ολομέλεια, αν
σχηματισθεί πλειοψηφία με διαφορά μιας
μόνον ψήφου.
Η απόφαση της Ολομέλειας λαμβάνεται
μετά από διάσκεψη στην οποία αρκεί να
παρίστανται τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
μέλη (τακτική Ολομέλεια) ή είκοσι εννέα
(29) μέλη (πλήρης Ολομέλεια) εκ των
συμμετασχόντων στη συζήτηση της
υπόθεσης μελών αυτής, εφόσον τα
ελλείποντα μέλη έχουν αποβιώσει ή
αποχωρήσει από την υπηρεσία ή συντρέχει
στο πρόσωπο τους σοβαρό κώλυμα, που
αναφέρεται στο πρακτικό της διάσκεψης.
3.(2). Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη
της ολομέλειας του Αρείου Πάγου,
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ορίζονται τα πολιτικά και ποινικά
τμήματα,
η
συγκρότησή τους, οι
αρμοδιότητες κάθε τμήματος
και
ρυθμίζεται η εσωτερική οργάνωση, ο
τρόπος διεξαγωγής των εργασιών και κάθε
άλλη λεπτομέρεια που αφορά την εύρυθμη
λειτουργία του Αρείου Πάγου και της
Εισαγγελίας του.
Εφόσον στον Άρειο Πάγο λειτουργούν τρία
ποινικά τμήματα, στο προηγούμενο κατά τη
σειρά της αρίθμησης τμήμα εισάγονται οι
αιτήσεις αναίρεσης, στις οποίες κατά την
προσβαλλόμενη απόφαση ή κατά το
προσβαλλόμενο βούλευμα το επώνυμο του
κατηγορουμένου
(αναιρεσείοντος
ή
αναιρεσιβλήτου) ή του πρώτου από αυτούς,
αρχίζει από τα γράμματα Α μέχρι και ΚΑ, στο
δεύτερο εισάγονται όσων το επώνυμο
αρχίζει από τα γράμματα KB μέχρι και ΠΑ
και στο επόμενο τμήμα εισάγονται οι
υπόλοιπες υποθέσεις. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και
στις περιπτώσεις των άρθρων 451, 528 και
529 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, επιτρέπεται
να μεταβάλλεται ο τρόπος κατανομής των
αιτήσεων αναιρέσεων μεταξύ των ποινικών
τμημάτων του ίδιου δικαστηρίου.
4. Με απόφαση της Ολομέλειας σε
συμβούλιο, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται 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
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του Προέδρου έχει προσωρινή ισχύ μέχρι
να ληφθεί σχετική απόφαση από την
Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί
προς τούτο μέσα σε τριάντα ημέρες και η
απόφαση 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.
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
και αναπτύσσει προφορικά.
6. Αν δεν υπάρχει,κωλύεται ή είναι απών, ο
εισαγγελέας
του
Αρείου Πάγου
αναπληρώνεται από αντεισαγγελέα κατά
τη σειρά της αρχαιότητάς του. Αν οι
αντεισαγγελείς κωλύονται ή είναι απόντες,
ο εισαγγελέας αναπληρώνεται από το
νεότερο αρεοπαγίτη.
Κεφάλαιο ΣΤ`
Εισαγγελία
Άρθρο 24
Ανεξάρτητη δικαστική αρχή
1. Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή
ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την
εκτελεστική εξουσία.
2. Δρα ενιαία και αδιάκριτα 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 του δικαστηρίου στο οποίο
λειτουργεί.
4. Τους εισαγγελικούς λειτουργούς
συνδέει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης.
Προϊστάμενος όλων είναι ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου.
Οι 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,
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υπακούοντας
στο
συνείδησή του.

νόμο

και στην

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, δημόσιους
κατηγόρους,
συμβολαιογράφους,
υπαλλήλους
εισαγγελίας,
φύλακες
μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων,
νηολογιών, υποθηκολογίων πλοίων και
αεροσκαφών, ληξιάρχους υπαλλήλους και
επιμελητές και άμισθους δικαστικούς
επιμελητές,
της
περιφέρειας
της
εισαγγελίας
εφετών ο πρώτος και
πρωτοδικών ο δεύτερος.
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 το
δικαστή που ορίζει ο προϊστάμενος του
δικαστηρίου.
Άρθρο 25
Αρμοδιότητες
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 ένδικων μέσων,
ζ. η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και
η παροχή συνδρομής για την εκτέλεση
εκτελεστών τίτλων,
η. η εποπτεία και ο έλεγχος
σωφρονιστικών καταστημάτων,

των
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θ. ο έλεγχος των δημόσιων κατηγόρων,
των συμβολαιογράφων, των φυλάκων
μεταγραφών, υποθηκών,
νηολογίων,
κτηματολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και
αεροσκαφών, των ληξιάρχων και των
υπαλλήλων, επιμελητών και άμισθων
δικαστικών επεμελητών,
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 στο προηγούμενο
άρθρο παράγραφος 5β,
β. οι υπηρεσίες του δημοσίου και των
νομικών προσώπων δημόσιου
δικαίου σχετικά με την ερμηνεία και
εφαρμογή του ποινικού νόμου.
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 υπογραφής
των προσώπων που αναφέρονται στο
προηγούμενο άρθρο παράγραφος 5β.
4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών:
α) έχει δικαίωμα να συνιστά σε όσους
φιλονικούν να αποφύγουν της τέλεση
αξιόποινων πράξεων και να επιδιώξουν
την ειρηνική λύση της διαφοράς τους,
β) δικαιούται
να
παραγγέλει
στις
υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, των
οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων
γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου
τομέα, 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 261 του Κ.Π.Δ.
Κεφάλαιο Ζ`
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Πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.
Άρθρο 26
Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων
1. Ανακριτές [και δικαστές ανηλίκων ] στα
πλημμελειοδικεία ορίζονται για μια διετία
ένας ή περισσότεροι πρωτοδίκες με
προεδρικό
διάταγμα, που
εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του συμβουλίου ή του
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, και
πρόταση του οικείου εισαγγελέα εφετών.
Με την ίδια διαδικασία ορίζεται ο
ανακριτής και ο δικαστής ανηλίκων του
εφετείου.
Ειδικά στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης ως ανακριτές ορίζονται
για μία τριετία 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
το διορισμό αρχαιότεροι.
Στα λοιπά δικαστήρια πλημμελειοδικών οι
ανακριτές
ορίζονται
μεταξύ
των
αρχαιότερων πρωτοδικών, εφόσον δεν
έχουν ασκήσει στο παρελθόν
καθήκοντα ανακριτή στο ίδιο δικαστήριο.
2.
Σε υποθέσεις επείγουσες ή που
απαιτούν ιδιαίτερη ή μακρόχρονη έρευνα,
το συμβούλιο και ο δικαστής που
διευθύνει το δικαστήριο μπορεί, με
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα εφετών,
να ορίσει επίκουρο ανακριτή έναν ή
περισσότερους πρωτοδίκες, [προκειμένου
να βοηθηθεί ο ανακριτής], αν αυτός το
ζητήσει. Σε περίπτωση που τον ανακριτή
έχει διορίσει η ολομέλεια, αυτή ορίζει και
τον επίκουρο.
3. Δικαστές ανηλίκων στα πλημμελειοδικεία
ορίζονται για μια τριετία ένας ή
περισσότεροι πρόεδροι πρωτοδικών ή
πρωτοδίκες με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του
συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει
το δικαστήριο και πρόταση του οικείου
εισαγγελέα εφετών. Με την ίδια διαδικασία
ορίζεται ο δικαστής ανηλίκων του εφετείου.
Σε
όσα
δικαστήρια
υπηρετούν
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περισσότεροι από είκοσι δικαστές, οι
δικαστές ανηλίκων ορίζονται από την
ολομέλεια του δικαστηρίου. Για το διορισμό
στη θέση του δικαστή και του εισαγγελέα
ανηλίκων αξιολογείται η προηγούμενη
συμμετοχή
σε
ειδικό
πρόγραμμα
επιμόρφωσης που οργανώνει η Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ή η κατοχή
διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού
τίτλου στο ειδικό αντικείμενο.
4. 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 πρωτοδίκη για διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες.
5. Αν συντρέχει επείγουσα
ανακριτικά καθήκοντα εκτελεί
πρόεδρος πρωτοδικών.

ανάγκη,
και ο

6. Ο ανακριτής και ο δικαστής ανηλίκων
ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη
συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο
ορίστηκαν, μέχρι την αντικατάσταση τους ή
την ανανέωση της θητείας τους. Πριν από
την πάροδο του παραπάνω χρονικού
διαστήματος απαλλάσσονται από τα
καθήκοντα τους με τη διαδικασία της
παραγράφου 1, ή κατά περίπτωση της
παραγράφου 3, αν συντρέχει σπουδαίος
λόγος. Η θητεία του ανακριτή, του δικαστή
ανηλίκων και του εισαγγελέα ανηλίκων
μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο
για μια ακόμη διετία ή τριετία αντίστοιχα.
Άρθρο 27.
Εκδίκαση υποθέσεων κατά τις δικαστικές
διακοπές από τα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια.
1. Στην περίοδο των διακοπών (1 Ιουλίου
έως 15 Σεπτεμβρίου) 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 τη
διάρκεια των διακοπών, απόδειξη που δεν
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έχει αρχίσει, αν από
κινδυνεύει να ματαιωθεί.

την αναβολή

γ. υποθέσεις που αφορούν:
αα. ασφαλιστικά μέτρα και αναστολή
εκτέλεσης,
ββ. διαταγές πληρωμής και πιστωτικούς
τίτλους,
γγ. εργατικές διαφορές και
δδ. απόδοση της χρήσης του μισθίου.
2. Κατά το μήνα Αύγουστο τα πολιτικά και
ποινικά δικαστήρια δικάζουν μόνο:
αα. ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται με
τη διαδικασία των άρθρων 417-427 του
κώδικα ποινικής δικονομίας, 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.
ββ. 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 το διάστημα των διακοπών, ανάλογα με
την κίνησή τους και τον αριθμό των
λειτουργών τους. Η απόφαση υποβάλλεται
το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου στον
Υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος έχει
δικαίωμα,
εντός
προθεσμίας πέντε
ημερών από την ημέρα που έχει
περιέλθει σ` αυτόν, να την παραπέμψει για
συμπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση στο
αντίστοιχο όργανο του αμέσως ανωτέρου
δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Προκειμένου
για διοικητικά εφετεία ο Υπουργός της
Δικαιοσύνης
έχει
δικαίωμα
να
παραπέμψει για μία μόνο φορά την
απόφαση με τις υποδείξεις του για
συμπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση
στην ολομέλεια αυτού του δικαστηρίου.
4. Η αναπλήρωση του ανακριτή κατά το
διάστημα των διακοπών γίνεται με πράξη
του προέδρου του δικαστηρίου.
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5. Οι δικαστικοί λειτουργοί που
απομακρύνονται από την έδρα τους κατά τη
διάρκεια των διακοπών, οφείλουν να
δηλώνουν στο δικαστή ή τον εισαγγελέα
που διευθύνει το δικαστήριο ή την
εισαγγελία αντιστοίχως τον τόπο της
διαμονής τους.
6. Αν κατά τη διάρκεια των διακοπών
ανακύψει αναπόφευκτη
υπηρεσιακή
ανάγκη, μπορεί να ανακληθούν από τις
διακοπές τους:
α. οι δικαστές, από το δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο.
β. οι εισαγγελικοί λειτουργοί, από τον
εισαγγελέα που διευθύνει την οικεία ή την
αμέσως ανώτερη εισαγγελία.
Κεφάλαιο Η`
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 28
Ίδιος κλάδος.
1. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας 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 θέση
γενικού επιτρόπου, β. μία θέση επιτρόπου
και γ. τρεις θέσεις αντεπιτρόπων. Τους
δικαστικούς αυτούς λειτουργούς συνδέει
σχέση
υπηρεσιακής
εξάρτησης
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 αντιεπιτρόπους
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.
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4. Ο γενικός επίτροπος μπορεί να αναθέτει
οποιαδήποτε αρμοδιότητά του, με πράξεις
του ανακαλούμενες ή τροποποιούμενες
οποτεδήποτε, σε άλλο μέλος της Γενικής
Επιτροπείας, ή να κατανέμει τις
αρμοδιότητές του μεταξύ των μελών της
Γενικής Επιτροπείας.
5. Στη Γενική Επιτροπεία μπορεί να
αποσπάται για διάστημα δύο (2) ετών ένας
δικαστικός λειτουργός με βαθμό εφέτη των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται, αναλόγως, τα άρθρα
49 παρ. 1 και 51 παρ. 1 έως και 5. Την
ανάκληση της απόσπασης μπορεί να
ζητήσει για σπουδαίο λόγο και ο Γενικός
Επίτροπος.
Άρθρο 29
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 τις τυχόν
υπάρχουσες ελλείψεις και προβαίνει στις
απαιτούμενες, ενέργειες για τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων προς εξασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της δικαστικής
υπηρεσίας.
γ) Υποβάλλει έγγραφες αιτιολογημένες
προτάσεις προς το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιου, όταν αυτό πρόκειται να
αποφασίσει για θέματα που αφορούν την
υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών
λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας και
ενεργεί κατά τους ορισμούς της
παραγράφου 8 του άρθρου 67 τους
παρόντος.
δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα
στατιστικά στοιχεία της κίνησης των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλης
της χώρας και υποβάλλει κατά το μήνα
Μάρτιο
κάθε έτους στον Υπουργό
Δικαιοσύνης γενική έκθεση, με την οποία
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επισκοπείται η πορεία των εργασιών τους,
επισημαίνονται οι ελλείψεις και οι
αδυναμίες και προτείνονται συγκεκριμένα
μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους.
ε) Προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης με
έγγραφη
αιτιολογημένη έκθεση
του
συγκεκριμένες λύσεις για την επιμόρφωση
των δικαστικών λειτουργών και των
υπαλλήλων της γραμματείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής
Επιτροπείας.
Η έκθεση αυτή, εφόσον αφορά δικαστικούς
λειτουργούς, κοινοποιείται στην Εθνική
Σχολή Δικαστών.
ζ` Διενεργεί μετά από παραγγελία του
Υπουργού Δικαιοσύνης ή αυτεπαγγέλτως
διοικητική εξέταση όταν, σε αυτόν ή στον
Υπουργό, υποβληθούν 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 τα άρθρα 53 παράγραφος 5, όπως η
παράγραφος αυτή προστέθηκε με την
παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν.
3038/2002 (ΦΕΚ 180 Α`), και 58
παράγραφος 4 του π.δ. 18/1989, όπως η
παράγραφος αυτή προστέθηκε με την
παράγραφο 9 του άρθρου 14 του ν.
3038/2002. Για το σκοπό αυτό, δικαιούται
να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από κάθε
αρχή και δικαστήριο.
Προκειμένου για δίκες που έχουν
προκληθεί κατ` εφαρμογή της περίπτωσης
θ` του παρόντος άρθρου, το ένδικο μέσο
ασκείται σε κάθε περίπτωση. Τα έγγραφα
και η όλη διαδικασία της αιτήσεως
αναιρέσεως ή εφέσεως υπέρ του νόμου δεν
υπόκεινται σε κανένα τέλος, εισφορά ή
παράβολο."
θ) Ζητεί κατά προτίμηση προσδιορισμό
δικασίμου, αυτεπαγγέλτως ή μετά από
αίτημα που μπορεί να υποβληθεί από τους
διευθύνοντες τα δικαστήρια, τους οικείους
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δικηγορικούς συλλόγους και τον Πρόεδρο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για
την εκδίκαση υπόθεσης που εκκρεμεί σε
πρώτο ή δεύτερο βαθμό, στην οποία
ανακύπτει νομικό ζήτημα που παρουσιάζει
μείζονα σημασία ή τίθεται σε μεγάλο
αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν στα
διοικητικά δικαστήρια.
Στην περίπτωση αυτή, η δικάσιμος δεν
μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο
μήνες από την περιέλευση στο δικαστήριο
του σχετικού εγγράφου. Η απόφαση
δημοσιεύεται μέσα σε δύο μήνες από τη
συζήτηση της υπόθεσης.
Η εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων ή
μέσων, στα οποία τίθεται το ίδιο νομικό
ζήτημα, αναστέλλεται έως τη δημοσίευση
οριστικής απόφασης από το Συμβούλιο της
Επικρατείας. Η αναστολή της διαδικασίας
δεν
καταλαμβάνει
την
προσωρινή
δικαστική προστασία.
ι)
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 βαθμό οργανικών συνθηκών
λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων.
Οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν δεσμεύουν τα
αρμόδια δικαστήρια.
ια) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που
παρέχεται σ` αυτόν από τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 30
Γραμματεία Γενικής Επιτροπείας.
1. Στη Γενική Επιτροπεία λειτουργεί
γραμματεία.
Προϊστάμενος
της
γραμματείας αυτής είναι ο γενικός
επίτροπος.
2. Τη γραμματεία της Γενικής Επιτροπείας
διευθύνει ο γραμματέας ο οποίος
α. δίνει τις αναγκαίες
προσωπικό της,

οδηγίες

στο

β. συντάσσει τα έγγραφα που προβλέπει ο
νόμος για την πιστοποίηση διαδικαστικών
ενεργειών,
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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 ο γραμματέας δεν υπάρχει,
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
στην άσκηση των καθηκόντων από άλλον
υπάλληλο της γραμματείας της Γενικής
Επιτροπείας οριζόμενο από το γενικό
επίτροπο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
εκάστοτε από τις ειδικές διατάξεις για την
υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών
υπαλλήλων.
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 προβλεπόμενο από το
άρθρο 21 ενδιάμεσο κυκλικό διάστημα
φέρει,
αντί για την ονομασία του
δικαστηρίου, τις λέξεις "ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ
ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Άρθρο 31
Εκκαθάριση αρχείου
1. Οι φάκελοι των δικαστικών λειτουργών
καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων της
Γενικής Επιτροπείας και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, που τηρούνται
στη Γενική Επιτροπεία, καταστρέφονται
μετά την παρέλευση πενταετίας από τη
λήξη
της
υπαλληλικής
σχέσης με
οποιονδήποτε τρόπο.
2. Κάθε φορά που οι ανάγκες το
επιβάλλουν γίνεται εκκαθάριση των
αρχείων της Γενικής Επιτροπείας, και τα
επουσιώδη
έγγραφα
ή
έντυπα
καταστρέφονται. Σε κάθε όμως περίπτωση
καταστρέφονται τα έγγραφα και έντυπα
μετά την παρέλευση δεκαετίας, από τότε
που περιήλθαν στη Γενική Επιτροπεία,
εκτός αν πρόκειται για έγγραφα που
αφορούν την προσωπική και υπηρεσιακή
κατάσταση δικαστικών λειτουργών και

272

δικαστικών
υπαλλήλων,
τα
οποία
ακολουθούν την τύχη του οικείου φακέλου.
3. Η καταστροφή γίνεται με πράξη του
Γενικού
Επιτρόπου
από
επιτροπή
αποτελούμενη από ένα μέλος της Γενικής
Επιτροπείας και δύο υπαλλήλους της που
ορίζονται με την ίδια πράξη.
Κεφάλαιο Θ`
Διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 32
Εκδίκαση υποθέσεων κατά τις διακοπές
από τα διοικητικά δικαστήρια.
1. Κατά την περίοδο των θερινών
διακοπών τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
δικάζουν
α. υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους που
εκκρεμούν σε αυτά πάνω από έξι μήνες σε
αριθμό ίσο προς το ήμισυ του συνήθους
των συζητούμενων κατά μήνα υποθέσεων,
β. αιτήσεις αναστολής
εκτέλεσης
αποφάσεων (άρθρο 159 ΚΦΔ. και
διοικητικών πράξεων (άρθρο 31 π.δ.
341/78) η είσπραξης ποσού φόρου που έχει
βεβαιωθεί (άρθρο 2 ν. 820/1978),
γ. υποθέσεις εισαγόμενες κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
δ. ανακοπές κατά διοικητικής εκτέλεσης
(άρθρο 73 ΚΕΔΕ),
ε. υποθέσεις τις οποίες, ο δικαστής που
διευθύνει
το
δικαστήριο, κρίνει ως
κατεπείγουσες.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι
διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του
άρθρου 27.
Κεφάλαιο Γ
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 32Α
Ανεξάρτητη δικαστική αρχή
Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ανεξάρτητη
δικαστική αρχή, η οποία δρα ενιαία και
αδιαίρετα.
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Άρθρο 32Β
Διάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας
1. Επικεφαλής της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως
γενικός δημοσιονομικός εισαγγελέας είναι
ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελείται από: α)
Τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, β) Τον
Επίτροπο Επικρατείας, γ) Τρεις (3)
Αντεπιτρόπους Επικρατείας, δ) Δύο (2)
Παρέδρους, ε) Οκτώ (8) Εισηγητές.
3. Οι ανωτέρω θέσεις Εισηγητών και
Παρέδρων συνιστώνται με προεδρικό
διάταγμα με πρόταση του Υπουργού
Οικονομικών
και
του
Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και πάντως μετά την 1.1.2018.
Μέχρι τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων, οι
σχετικές ανάγκες καλύπτονται, με απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με
απόσπαση, χρονικής διάρκειας δύο ετών
που μπορεί να παραταθεί, ισάριθμων
Παρέδρων και Εισηγητών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
4. Στο βαθμό του Επιτρόπου Επικρατείας
προάγεται Αντεπίτροπος Επικρατείας, ο
οποίος έχει συμπληρώσει τρία έτη
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν και κρίνεται
προακτέος από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Στο βαθμό του Αντεπιτρόπου Επικρατείας
προάγεται
Πάρεδρος
της
Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας, ο οποίος έχει
συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν και κρίνεται
προακτέος από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι
διατάξεις των άρθρων 71 Α του παρόντος
νόμου, 79 παρ. 3 του π.δ. 774/1980
(Οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Α`
189) και 58 παρ. 7 του ν. 3160/2003 (Α` 165)
εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς και η
διάταξη του άρθρου 79 παρ. 3 του π. δ.
774/1980.
6. Στο βαθμό του Παρέδρου της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας προάγεται
Εισηγητής
αυτής,
ο
οποίος
έχει
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συμπληρώσει επτά χρόνια υπηρεσίας στο
βαθμό αυτόν και κρίνεται προακτέος από το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Ως εισαγωγικός βαθμός στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας προβλέπεται
αυτός του Εισηγητή. Σε θέσεις Εισηγητών
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
διορίζονται απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών κατεύθυνσης
Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι έχουν
ευδοκίμως διανύσει περίοδο δοκιμαστικής
υπηρεσίας, κατ` ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων που ισχύουν για τους Εισηγητές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας
συγκροτείται
Ολομέλεια,
η
οποία
αποτελείται από τον Γενικό Επίτροπο
Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας,
τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας και τους
Παρέδρους που υπηρετούν σε αυτή. Οι
Πάρεδροι μετέχουν στην Ολομέλεια με
συμβουλευτική ψήφο. Με την επιφύλαξη
των αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιτρόπου
Επικρατείας, η Ολομέλεια είναι αρμόδια για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στη
διοίκηση της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας. Συγκαλείταί: α) από τον Γ ενικό
Επίτροπο Επικρατείας, β) από τον Πρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η
σύγκλησή της αφορά ζητήματα σχετικά με
τη λειτουργία του Δικαστηρίου και γ) από
τουλάχιστον τρία από τα έχοντα
αποφασιστική ψήφο μέλη αυτής.»
Άρθρο 32Γ
Αρμοδιότητες
1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του
Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
Α. Ασκεί εποπτεία, με την έννοια ότι μπορεί
να λαμβάνει γνώση, να παρακολουθεί την
πορεία και να δίνει οδηγίες: α) στους
Οικονομικούς Επιθεωρητές του Δημοσίου ή
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
Οικονομικοί Επιθεωρητές των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού,
αναφορικά με υποθέσεις διαχείρισης

275

δημοσίου χρήματος, β) στους Επιθεωρητές
Δημόσιας Διοίκησης, αναφορικά με
υποθέσεις
ελέγχου
περιουσιακής
κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και
λειτουργών
Β. Ασκεί αιτήσεις, για τις οποίες
καθιδρύεται δικαιοδοτική αρμοδιότητα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταλογισμού εις
βάρος των υπαλλήλων εν γένει, που
αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν.
3213/2003 (Α` 309), όπως ισχύει, με
χρηματικό ποσό ίσης αξίας με το
περιουσιακό όφελος που απέκτησε ο ίδιος,
η σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του, εφόσον η
απόκτηση του οφέλους αυτού δεν
δικαιολογείται.
Γ. θέτει στο αρχείο αναφορές, αιτήσεις ή
καταγγελίες για τις οποίες κρίνει ότι είναι
απαράδεκτες ή νόμω ή ουσία αβάσιμες.
2. Ο Επίτροπος Επικρατείας αναπληρώνει
τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας. Με
πράξη του τελευταίου, ασκεί οποιαδήποτε
αρμοδιότητα Αντεπιτρόπου Επικρατείας ή
Παρέδρου της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας.
3. Οι Αντεπίτροποι Επικρατείας:
Α. Αναπληρώνουν τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας και τον Επίτροπο Επικρατείας.
Β. Μετέχουν σε υπηρεσιακά συμβούλια και
επιτροπές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Οι Πάρεδροι της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας:
Α. Αναπληρώνουν τους Αντεπιτρόπους
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 άλλο φορέα, εφόσον οι
ανακύπτουσες από την απονομή σύνταξης
ή βοηθήματος διαφορές υπάγονται στη
δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Γ. Επικουρούν τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας και
τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας στο έργο
τους.
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5. Οι δόκιμοι Εισηγητές και οι Εισηγητές της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας:
Α. Επικουρούν τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας,
τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας και τους
Παρέδρους της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο έργο τους.
Β. Μπορούν να παρίστανται και να
προτείνουν σε υποθέσεις στα Κλιμάκια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Γ. Δύναται να τους ανατεθεί η αρμοδιότητα
της περίπτωσης Β` της παραγράφου 4 του
άρθρου αυτού"
Άρθρο 32Δ
Διεθνής συνεργασία
Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας
δύναται να συνεργάζεται με ευρωπαϊκές
και
διεθνείς
υπηρεσίες
για
την
καταπολέμηση της διαφθοράς".
Τμήμα δεύτερο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις
Κεφάλαιο Α`
Έκταση εφαρμογής - διορισμός, ανάληψη
υπηρεσίας
Άρθρο 33
Πεδίο εφαρμογής
Το τμήμα αυτό 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.
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γ) Στο Πρόεδρο, στο γενικό επίτροπο της
Επικρατείας,
στους αντιπροέδρους,
συμβούλους, αντεπίτροπο, παρέδρους,
εισηγητές και δόκιμους εισηγητές του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ) Στο 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 34
Διορισμός
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αφού
προηγηθεί ο έλεγχος των προσόντων και
η διαδικασία επιλογής που καθορίζονται
από τις διατάξεις αυτού του κώδικα.
2. Το διάταγμα του διορισμού δημοσιεύεται
περιληπτικά
στην
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαμβάνει:
α) τη χρονολογία του διατάγματος,
β) όλα το 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) το βαθμό.
3. Ο διορισμός ανακοινώνεται στο
διοριζόμενο με έγγραφο του Υπουργού
Δικαιοσύνης, το οποίο επιδίδεται από
δικαστικό επιμελητή μέσα σε τριάντα
ημέρες
από τη δημοσίευση του
διατάγματος. Στο έγγραφο πρέπει να
αναφέρεται και ο αριθμός και η χρονολογία
του φύλλου της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύτηκε η
περίληψη του διατάγματος διορισμού.
Στο έγγραφο ορίζεται και προθεσμία
εύλογη, μέχρι τριάντα ημέρες από την
επίδοση, για την ορκωμοσία και την
ανάληψη υπηρεσίας από το διοριζόμενο.
Αν δεν έχει οριστεί, η προθεσμία αυτή
είναι τριάντα ημερών.
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Ύστερα από αίτηση του διοριζόμενου,
είναι δυνατό να παραταθεί η προθεσμία
αυτή, και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις,
μέχρι τριάντα ακόμη ημέρες.
4. Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του
δικαστικού λειτουργού καταρτίζεται με το
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, και μετά
τη δοκιμαστική υπηρεσία, ως ισόβιος, σε
δημόσια συνεδρίαση του. Οι αντεπίτροποι
της επικρατείας, των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων ορκίζονται ενώπιον της
ολομέλειας
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας. Οι διοριζόμενοι δικαστικοί
λειτουργοί στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ορκίζονται ενώπιον της ολομέλειας του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Οι
δόκιμοι
εισηγητές
και οι εισηγητές του Συμβουλίου της
Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ορκίζονται ενώπιον της ολομελείας 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:
Ορκίζονται
να φυλάττω πίστη στην
πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους
νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα
καθήκοντά μου.
8. Η ανάληψη των καθηκόντων του
δικαστικού λειτουργού βεβαιώνεται με
έκθεση. Αυτή συντάσσεται από το
γραμματέα
του
δικαστηρίου,
της
εισαγγελίας ή της γενικής Επιτροπείας
όπου τοποθετήθηκε και υπογράφεται και
από το διοριζόμενο.
Άρθρο 35
Ανάκληση του διορισμού.
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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 κώδικα αυτού, είναι
δυνατό να ανακληθεί μέσα σε δύο χρόνια
από τη δημοσίευση του διατάγματος. Αν
τον παράνομο διορισμό προκάλεσε ή
υποβοήθησε
ο
ενδιαφερόμενος,
η
ανάκληση χωρίς και μετά την πάροδο
αυτής της προθεσμίας.
3. Παρά την ανάκληση:
α) εκείνος που διορίστηκε παράνομα έχει
τις ευθύνες του δικαστικού λειτουργού για
όσο χρονικό διάστημα άσκησε τα
καθήκοντά του,
β) οι πράξεις του είναι έγκυρες,
γ) δεν αναζητούνται οι αποδοχές που του
καταβλήθηκαν μέχρι την ανάκληση του
διορισμού.
Άρθρο 36
Προσόντα
1. Δικαστικός λειτουργός δε διορίζεται
όποιος δεν έχει ελληνική
ιθαγένεια.
2. Έλληνας το γένος που δεν έχει την
ελληνική ιθαγένεια είναι δυνατό να
διοριστεί δικαστικός λειτουργός σύμφωνα
με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από
ειδικούς νόμους.
3. Αλλογενείς δεν μπορούν να διοριστούν
δικαστικοί λειτουργοί προτού παρέλθουν 5
έτη από την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας.
4. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος
που συμπλήρωσε το 28ο έτος και δεν έχει
υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
5. Για την εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου, ως ημέρα
γέννησης,
λαμβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από
ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί
μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από της
ημέρα της γέννησης.
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6. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική
πράξη, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται η
30η Ιουνίου του έτους γέννησης. Τότε το
έτος γέννησης αποδεικνύεται για τους
άνδρες από το μητρώο των δημοτών. Αν
υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα
μητρώα,
επικρατεί
η
χρονικά
προγενέστερη.
7. Δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν
την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές
εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη.
8. Για το διορισμό σε θέση δικαστικού
λειτουργού απαιτείται πτυχίο νομικού
τμήματος
ανώτατου
εκπαιδευτικού
ιδρύματος.
9. Τα απαιτούμενα προσόντα, για το
διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού,
πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της
έναρξης του
διαγωνισμού και κατά το χρόνο
διορισμού. Μόνο το προσόν της

του

ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο
έναρξης του διαγωνισμού.
10. Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν
προνόμια για την κατά προτίμηση
κατάληψη θέσεων δεν έχουν εφαρμογή για
το διορισμό σε θέση
δικαστικού
λειτουργού.
Άρθρο 37
Κωλύματα διορισμού
1. Δε διορίζεται δικαστικός λειτουργός:
α) Εκείνος που δεν έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει
απαλλαγεί απ` αυτές νόμιμα, καθώς επίσης
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 μήνες για αδίκημα
που τελέστηκε με δόλο.
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ε) Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα
σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα
372 - 374 Π.Κ.), απάτη (άρθρο 386 Π.Κ.),
υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα
375, 258 Π.Κ.), εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.),
πλαστογραφία
(άρθρο
216
Π.Κ.),
πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217
Π.Κ.), πλαστογραφία και κατάχρηση
ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), ψευδή
βεβαίωση (άρθρο 242 Π.Κ.), ψευδορκία και
ψευδή ανωμοτί κατάθεση (άρθρα 224, 225
Π.Κ.), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο
228 Π.Κ.), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229
Π.Κ.), απιστία δικηγόρου (άρθρο 235 Π.Κ.),
απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256
Π.Κ.), δωροδοκία (άρθρα 235 - 237 Π.Κ.),
καταπίεση (άρθρο 244 Π.Κ.), παράβαση
καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), συκοφαντική
δυσφήμηση (άρθρο 363 Π.Κ.), υφαρπαγή
ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.),
υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.),
παραβίαση
υπηρεσιακού
απορρήτου
(άρθρο 252 Π.Κ.), έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα
336 - 353 Π.Κ.), έκδοση ακάλυπτης
επιταγής, καθώς και για παράβαση της
νομοθεσίας
περί
ναρκωτικών,
λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών".
στ) Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση
ή δικαστική αντίληψη,
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
νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου 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 το
χαρακτήρα που αρμόζουν σε δικαστικό
λειτουργό. Γιο το ήθος και το χαρακτήρα
του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού
αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή
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του,
ύστερα
από
αίτηση
του
ενδιαφερομένου που υποβάλλεται δύο
μήνες τουλάχιστον πριν από την ημέρα
έναρξης του διαγωνισμού:
αα) για τους δικαστικούς λειτουργούς των
πολιτικών - ποινικών και διοικητικών
δικαστηρίων το δικαστικό συμβούλιο του
οικείου πρωτοδικείου του τόπου της
κατοικίας τους και
ββ) για τους δικαστικούς λειτουργούς
του Συμβουλίου της Επικρατείας και του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου
τριμελές
συμβούλιο αποτελούμενο
από
τον
πρόεδρο του δικαστηρίου και δύο μέλη
που ορίζονται από την ολομέλεια για ένα
έτος.
Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση αύξησης του
αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κατά
τροποποίηση
της
προκήρυξης
του
εισαγωγικού διαγωνισμού, η ανωτέρω
αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι
(20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης
του διαγωνισμού.
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 παραπάνω
περίπτωση ε, καθώς και εκείνος που έχει
καταδικαστεί με οριστική απλώς απόφαση
για ένα απ` αυτά τα αδικήματα. Το
κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί
αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή
αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
ια) Εκείνος που δεν είναι υγιής σωματικά ή
ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των
υποψηφίων
δικαστικών λειτουργών
γίνεται, κατά το σύστημα που ισχύει για
τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους,
από επιτροπή στην οποία μετέχει
υποχρεωτικώς ένας ψυχολόγος και ένας
ψυχίατρος διευθυντής κλινικής κρατικού ή
πανεπιστημιακού νοσοκομείου,
που
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ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης. Με διάταγμα καθορίζονται οι
παθήσεις και βλάβες που εμποδίζουν της
είσοδο στη δικαστική υπηρεσία, ο τρόπος
εξέτασης της υγείας των υποψηφίων και
κάθε άλλη, αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Τα παραπάνω κωλύματα πρέπει να μην
υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού
και κατά το χρόνο του διορισμού.
Άρθρο 38.
Άρση κωλυμάτων
1.
Η παραγραφή κακουργήματος ή
πλημμελήματος
από
εκείνα
που
αναφέρονται στην περίπτωση ε της
παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου
δεν αίρει το κώλυμα.
Επίσης
δεν
αίρουν
το κώλυμα η
αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή
εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε 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 παρ. 1 δεν αίρει
το κώλυμα.
Άρθρο 39
Αναδιορισμός
1. Επιτρέπεται ο αναδιορισμός του
δικαστικού λειτουργού που παραιτήθηκε
ή
απολύθηκε
λόγω
σωματικής
ανικανότητας μέχρι και το βαθμό του
παρέδρου
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
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. Πρέπει όμως εκείνος που
παραιτήθηκε ή απολύθηκε,
α) να ζητήσει τον αναδιορισμό του μέσα
σε πέντε χρόνια από την έξοδό του από την
υπηρεσία,
β) να έχει όλα τα προσόντα που
απαιτούνται για το διορισμό δικαστικού
λειτουργού πλην της ηλικίας,
γ) να μην έχει κώλυμα διορισμού και
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δ) να 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 και ένας
ψυχολόγος και ένας 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 επιτυχίας του στο διαγωνισμό
πρόσληψης και τον τυχόν, στο μεταξύ,
διορισμό ή επαναδιορισμό τους ως
δικηγόρου.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 34, 35 κα 36
παρ. 2 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και
στην περίπτωση του αναδιορισμού.
Κεφάλαιο Β`
Καθήκοντα, ασυμβίβαστα, κωλύματα.
Άρθρο 40
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 Συντάγματος.
2. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να
τηρεί εχεμύθεια για τα απόρρητα που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες που
γνωρίζει από την
εκτέλεση
των
καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του.
3. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να
διαμένει στην πόλη, όπου είναι η έδρα του
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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, όπως αυτή
καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις,
τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας,
τις πράξεις των οργάνων που διευθύνουν τα
δικαστήρια και τις εισαγγελίες και τις
γενικές οδηγίες που εκδίδονται από τα
όργανα των περιπτώσεων β` , γ` και δ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 19.
5. Η απεργία, με οποιαδήποτε μορφή,
απαγορεύεται
στους
δικαστικούς
λειτουργούς.
6. Απαγορεύονται στους δικαστικούς
λειτουργούς κάθε είδους εκδηλώσεις
υπέρ 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 41
Ασυμβίβαστα
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 θα μετάσχει υποδεικνύεται
από το δικαστή ή τον εισαγγελέα ή το
τριμελές συμβούλιο που διευθύνει το
πολιτικό ή το διοικητικό δικαστήριο ή την
εισαγγελία, ύστερα από ερώτημα του
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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, δεν
μπορεί να μετέχει ως μέλος δικαστικός
λειτουργός στο πρόσωπο του οποίου
συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των
περ. α`, β` και γ` της παρ. 6 του άρθρου 15.
Εφόσον, στις ανωτέρω επιτροπές, δεν
συμμετέχει δικαστικός λειτουργός με το
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 τις διατάξεις των
άρθρων 871Α, 882Α και 902 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και τις σχετικές
διατάξεις των ν. 2331/1995 και 1816/1988.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή δικαστικών
λειτουργών στην Κυβέρνηση.
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.»
Άρθρο 42
Κωλύματα εντοπιότητας
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1. Οι πρόεδροι εφετών, εφέτες ποινικών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων,
εισαγγελείς και αντεισαγγελείς εφετών δεν
επιτρέπεται να υπηρετούν στην πόλη που
είναι η έδρα του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας και έχουν γεννηθεί αυτοί ή
οι σύζυγοι τους ή ήταν μόνιμα
εγκαταστημένοι κατά την τελευταία
δεκαετία πριν από το διορισμό τους επί
μία τουλάχιστον τριετία ή ήταν ή
εξακολουθούν να είναι εγκαταστημένοι
αυτοί ή οι σύζυγοί τους.
2. Οι πρόεδροι πρωτοδικών, πρωτοδίκες και
πάρεδροι πρωτοδικείου των πολιτικών ποινικών και των διοικητικών δικαστηρίων,
οι
εισαγγελείς,
αντεισαγγελείς
και
πάρεδροι εισαγγελίας, καθώς και οι
ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες
δεν
επιτρέπεται να υπηρετούν σε δικαστήρια
ή εισαγγελίες, στην περιφέρεια
των
οποίων αυτοί ή οι σύζυγοί τους
γεννήθηκαν
ή
ήταν
μόνιμα
εγκατεστημένοι κατά την τελευταία
δεκαετία πριν από το διορισμό τους επί
μία τουλάχιστον τριετία ή ήταν ή
εξακολουθούν να είναι εγκαταστημένοι
αυτοί ή οι σύζυγοί τους. Για τους
ειρηνοδίκες
και
πταισματοδίκες τα
κωλύματα αυτά ισχύουν για ολόκληρη την
περιφέρεια του πρωτοδικείου, στο οποίο
υπάγεται το ειρηνοδικείο ή
πταισματοδικείο.
Κατ` εξαίρεση, για τους προέδρους
πρωτοδικών, πρωτοδίκες και παρέδρους
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
ισχύει μόνο το κώλυμα της προηγούμενης
παραγράφου
προκειμένου
για
τα
Διοικητικά Πρωτοδικεία Ιωαννίνων και
Κοζάνης.
3. Δεν επιτρέπεται η υπηρεσία δικαστικού
λειτουργού σε δικαστήριο ή εισαγγελία,
στην περιφέρεια του οποίου ήταν
διορισμένος ως δικηγόρος, πριν περάσουν
δέκα χρόνια από το διορισμό του ως
δικαστικού λειτουργού.
4. Από τις διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων εξαιρούνται οι δικαστικοί
λειτουργοί που υπηρετούν σε δικαστήρια
των
πόλεων
Αθηνών,
Πειραιώς,
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Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λαρίσης, Βόλου,
Ηρακλείου, Ρόδου, Χανίων και Ιωαννίνων.
5. Δεν επιτρέπεται η υπηρεσία δικαστικού
λειτουργού σε δικαστήριο ή εισαγγελία
στην
περιφέρεια του οποίου είναι
διορισμένος ως δικηγόρος σύζυγος ή
συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού.
Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τα
δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης.
6.
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.
Κεφάλαιο Γ`
Δικαιώματα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 43
Μισθός
1. Η αξίωση του δικαστικού λειτουργού για
τη λήψη του μισθού αρχίζει σε περίπτωση
διορισμού, από την ανάληψη των
καθηκόντων που βεβαιώνεται από την
οικεία
έκθεση
εμφάνισης και, σε
περίπτωση προαγωγής από τη δημοσίευση
του σχετικού διατάγματος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης από τη
διαθεσιμότητα ή την αργία, η αξίωση για
καταβολή του μισθού αρχίζει από την
ανάληψη
των
καθηκόντων
που
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 επομένη
παράγραφο, 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
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αδικαιολόγητη μη εκτέλεση υπηρεσίας που
του ανατέθηκε αρμοδίως.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης
παραγράφου ο μισθός περικόπτεται με
πράξη του δικαστικού λειτουργού που
διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή
τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή με
πράξη του προϊσταμένου του αμέσως
ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Για
την περικοπή του μισθού του εκκαθαριστή δικαστικού λειτουργού, αρμόδιος είναι ο
προϊστάμενος του αμέσως ανώτερου
δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Ο αρμόδιος για
την περικοπή του μισθού πριν προβεί στην
έκδοση της πράξης καλεί εγγράφως τον
δικαστικό λειτουργό να εκφράσει τις
απόψεις του, ενώ τάσσει σε αυτόν και
προθεσμία για την περαίωση της
εκκρεμότητας.
Η πράξη της περικοπής τίθεται στον ατομικό
φάκελο του δικαστικού λειτουργού και
συνεκτιμάται για την προαγωγή του.
Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον του οικείου Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία
δέκα ημερών από την επίδοση της στον
ενδιαφερόμενο δικαστικό λειτουργό, χωρίς
να αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο η
εκτέλεση της. Το συμβούλιο αποφαίνεται
αμετάκλητα και, αν αποδεχθεί την
προσφυγή, εξαφανίζει την πράξη περικοπής
και η πράξη αυτή αφαιρείται από τον
ατομικό φάκελο του δικαστικού λειτουργού
και δεν λαμβάνεται υπόψη για την
προαγωγή του, ενώ διατάσσεται η απόδοση
του μισθού που περικόπηκε.
5. Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η
διαδικασία απόλυσης του δικαστικού
λειτουργού
λόγω
νόσου που δε
θεραπεύεται, συνεχίζεται να καταβάλλεται
ο μισθός ενέργειας ή διαθεσιμότητας 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 τη λύση της
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υπηρεσιακής σχέσης, αντί για σύνταξη, δε
θίγεται από τη διάταξη της προηγούμενης
παραγράφου.
8. Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας για
εκτέλεση υπηρεσίας δικαστικοί λειτουργοί
δικαιούνται εκτός από τα οδοιπορικά
έξοδα και ημερήσια αποζημίωση που
καθορίζεται σε ποσοστό των μηνιαίων
ακαθάριστων αποδοχών τους με κοινή
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Οικονομικών.
Άρθρο 44
Κανονική άδεια
1. Στο δικαστικό λειτουργό, ύστερα από
αίτησή του και εφ` όσον το επιτρέπουν οι
ανάγκες της υπηρεσίας, είναι δυνατό να
χορηγηθεί άδεια
α) μέχρι ένα μήνα, αν έχει δημόσια
υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους και
β) μέχρι δεκαπέντε ημέρες, αν έχει δημόσια
υπηρεσία τουλάχιστον δύο 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 το 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 των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ` όσον
το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας,
είναι δυνατό να χορηγηθεί στο δικαστικό
λειτουργό, ύστερα από αίτησή του,
κανονική άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα
μήνα κάθε ημερολογιακό έτος από την
άδεια που προβλέπεται στην πρώτη
παράγραφο.
5. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών
διακοπών δε χορηγείται κανονική άδεια
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στο
δικαστικό
λειτουργό που έχει
δικαίωμα διακοπών. Επίσης δε χορηγείται
τέτοια άδεια τριάντα ημέρες πριν από τη
έναρξη των διακοπών και τριάντα ημέρες
μετά τη λήξη τους, εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις.
6. Στους δικαστικούς λειτουργούς μπορεί,
ύστερα από αίτησή τους, να χορηγείται
ειδική κανονική 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 στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής `Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισμών, για
παροχή νομικών
υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση. Η
άδεια αυτή μπορεί να παραταθεί για
χρονικό διάστημα τριών (3) ακόμη ετών.
α) διατηρείται
υπεράριθμος

στην

υπηρεσία

ως

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 στο βαθμό
της
οργανικής του θέσης. Ο τρόπος
καταβολής των κρατήσεων και των
εισφορών καθορίζεται με απόφαση του
αρμόδιου υπουργού.
7. Η κανονική άδεια χορηγείται από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, ύστερα από αίτηση
του δικαστικού λειτουργού και γνώμη του
προϊσταμένου του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας η της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, στην οποία υπάγεται.
Αν πρόκειται για δικαστή που υπηρετεί
σε αυτοτελές μονομελές πρωτοδικείο η
άδεια χορηγείται ύστερα από γνώμη του
δικαστή που διευθύνει το πολυμελές
πρωτοδικείο.
8. Σε επείγουσες περιπτώσεις είναι
δυνατό να χορηγηθεί κανονική άδεια, μέχρι
δεκαπέντε ημέρες, από τον προϊστάμενο
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της
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Γενικής
Επιτροπείας
των
διοικητικών δικαστηρίων.

τακτικών

Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος είναι
υποχρεωμένος να αναφέρει αμέσως στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης τη χορήγηση της
άδειας, που συνυπολογίζεται στην άδεια
της παραγράφου 1.
9. Στους ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες η
άδεια της προηγούμενης παραγράφου
χορηγείται:
1) από τον πρόεδρο του τριμελούς
συμβουλίου για το ειρηνοδικείο Αθηνών,
2) από το διευθύνοντα το δικαστήριο, αν
υπηρετούν πέντε τουλάχιστον ειρηνοδίκες
ή πταισματοδίκες σ` αυτό και
3) από τον πρόεδρο του οικείου
πρωτοδικείου στις λοιπές περιπτώσεις.
10. Η κανονική άδεια που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 χορηγείται από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη
του
οικείου
Ανώτατου
Δικαστικού
Συμβουλίου.
11. Δικαστικός λειτουργός δεν έχει
δικαίωμα να κάνει χρήση δικαστικών
διακοπών ή κανονικής αδείας, εφόσον,
κατά την κρίση του οικείου προϊσταμένου,
υπάρχει
κίνδυνος
ουσιώδους
καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων ή
βουλευμάτων σε επείγουσες υποθέσεις,
εκτός αν συντρέχουν λίαν σοβαροί λόγοι
υγείας.
12. Η κανονική άδεια ανακοινώνεται στο
δικαστικό λειτουργό με επίδοση του
σχετικού εγγράφου, το αργότερο μέσα σε
ένα μήνα από την έγκρισή της.
13. Αυτός που πήρε κανονική άδεια είναι
υποχρεωμένος να κάνει χρήση της μέσα
σε είκοσι μέρες από την ανακοίνωση της
προηγούμενης παραγράφου, 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.
14. Ο προϊστάμενος του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων είναι δυνατό να αναβάλει την
έναρξη της άδειας το πολύ επί δέκα ημέρες,
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αν συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής
υπηρεσιακής ανάγκης ή ύστερα από
αίτηση του δικαστικού λειτουργού.
15. 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.
16. Η κανονική άδεια είναι δυνατό να
ανακληθεί από εκείνον που τη χορήγησε,
πριν από τη λήξη της, εφ` όσον συντρέχει
περίπτωση
εξαιρετικής
υπηρεσιακής
ανάγκης.
17. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι δυνατό
να ανακαλέσει, σε κάθε περίπτωση, την
κανονική άδεια δικαστικού λειτουργού
λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης.
18. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι
δυνατό να απαγορεύσει, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, τη Χορήγηση κανονικών
αδειών σε δικαστικούς λειτουργούς για
ορισμένο χρονικό διάστημα.
19. 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.
20. Η δικαστική λειτουργός που κυοφορεί
έχει δικαίωμα άδειας πριν και μετά τον
τοκετό, κατά τις διατάξεις που ισχύουν για
τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους
του κράτους.
21. Στο γονέα δικαστικό λειτουργό
χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και ύστερα από αίτηση του,
άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για
ανατροφή
τέκνου.
Σε
περίπτωση
πολύδυμης
κύησης,
η
παραπάνω
προβλεπόμενη άδεια εννέα (9) μηνών για
ανατροφή
τέκνου
με
αποδοχές
προσαυξάνεται, κατά έξι (6) μήνες για κάθε
τέκνο πέραν του ενός. Η ημερομηνία
έναρξης της ορίζεται: α) από τον Πρόεδρο
του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, σε
όσα Δικαστήρια διευθύνονται από Τριμελές
Συμβούλιο, β) από τον Προϊστάμενο του
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Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας ή της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων σε κάθε άλλη
περίπτωση και πρέπει να 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 πιο πάνω άδειας σε πατέρα
δικαστικό λειτουργό, για την ανατροφή του
τέκνου του, πρέπει να υποβάλλεται το
συντομότερο δυνατόν μετά τη λήξη της
άδειας μητρότητας που έχει χορηγηθεί στην
εργαζομένη μητέρα του παιδιού του. Αν η
σύζυγος του δικαστικού λειτουργού δεν
έχει λάβει άδεια μητρότητας, η αίτηση
πρέπει να υποβάλλεται το συντομότερο
δυνατόν μετά την ημερομηνία κατά την
οποία θα έληγε η άδεια μητρότητας, την
οποία, με βάση το χρόνο τοκετού, θα
ελάμβανε μητέρα δικαστική λειτουργός.
Β. Στους δικαστικούς λειτουργούς, στους
οποίους, κατ` εφαρμογή της διατάξεως του
άρθρου 89 του ν. 4055/2012 (Α` 51),
χορηγήθηκε άδεια ανατροφής τέκνου πέντε
(5) μηνών, χορηγείται επιπροσθέτως άδεια
χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
κατόπιν αιτήσεως τους, μέχρι τη
συμπλήρωση του τρίτου έτους ηλικίας του
τέκνου με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, η ημερομηνία έναρξης της
οποίας καθορίζεται, το αργότερο εντός έξι
(6) μηνών από την υποβολή της σχετικής
αιτήσεως: α) από τον Πρόεδρο του
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, σε όσα
Δικαστήρια διευθύνονται από Τριμελές
Συμβούλιο, β) από τον Προϊστάμενο του
Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας ή της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων. Σε περίπτωση
πολύδυμης κύησης, χορηγείται στους
δικαστικούς λειτουργούς, κατόπιν αιτήσεως
τους, μέχρι τη συμπλήρωση του τρίτου
έτους ηλικίας των τέκνων κατά τα ανωτέρω,
πλην της άδειας εννέα (9) μηνών για
ανατροφή παιδιού, και η προβλεπόμενη
στην παρ. 21 του άρθρου 44 του ν.
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1756/1988
επαύξηση
ανατροφής των τέκνων.

της

άδειας

22. Στους ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες η
άδεια της προηγούμενης παραγράφου
χορηγείται: 1) από τον Πρόεδρο του
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης για το
Ειρηνοδικείο Αθηνών, 2) από τον
διευθύνοντα το δικαστήριο, αν υπηρετούν
πέντε (5) τουλάχιστον ειρηνοδίκες ή
πταισματοδίκες σε αυτό, και 3) από τον
Πρόεδρο του οικείου Πρωτοδικείου στις
λοιπές περιπτώσεις. Οι παραπάνω ορίζουν
και την ημερομηνία έναρξης της άδειας.
23. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαστικοί
λειτουργοί, με κοινή τους δήλωση που
κατατίθεται
στις
υπηρεσίες
τους
καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει
χρήση άδειας ανατροφής παιδιού.
24. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
Αρθρου 5 του Ν. 1483/1984, όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
Άρθρου 25 του Ν. 2639/1998, ισχύουν και
για τους δικαστικούς λειτουργούς.
24. Αν ο σύζυγος δικαστικού λειτουργού δεν
εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε
επάγγελμα, ο δικαστικός λειτουργός δεν
δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας
ανατροφής παιδιού, εκτός αν λόγω
σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ο
σύζυγος του δικαστικού λειτουργού
ανίκανος να αντιμετωπίζει τις ανάγκες
ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με
βεβαίωση
της
Δευτεροβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα
της οποίας υπάγεται ο δικαστικός
λειτουργός.
25. Αν ο σύζυγος δικαστικού λειτουργού
εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και
δικαιούται αντίστοιχης της παραγράφου 21
άδειας ανατροφής παιδιού, ο δικαστικός
λειτουργός δικαιούται να κάνει χρήση της
άδειας ανατροφής παιδιού κατά το μέρος
που ο σύζυγος αυτού δεν κάνει χρήση των
δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος
που αυτά υπολείπονται της ανατροφής
παιδιού.
26. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου,
χηρείας ή γέννησης παιδιού χωρίς γάμο των
γονέων του, την παραπάνω άδεια
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ανατροφής παιδιού δικαιούται ο γονέας
που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.
Άρθρο 45
Αναρρωτική άδεια - περίθαλψη δικαστικών
λειτουργών
1. Στους δικαστικούς λειτουργούς που
ασθενούν ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης
χορηγείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές.
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
πολιτικές δικάσιμους, ο δικαστικός
λειτουργός παραπέμπεται υποχρεωτικά για
εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή.
Σε περίπτωση ανίατων ασθενειών η άδεια
μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όσο χρονικό
διάστημα κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
3. Το δημόσιο έχει υποχρέωση να παρέχει
νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμακευτική
περίθαλψη καθώς και να καταβάλλει τα
έξοδα
κηδείας
των δικαστικών
λειτουργών,
των συζύγων, και των
παιδιών τους "κατά τις οικείες διατάξεις.
Οι λεπτομέρειες ορίζονται με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης
και Οικονομικών. Ωσότου εκδοθεί το
διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις
που ισχύουν.
Άρθρο 46
Εκπαιδευτική άδεια
1. Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής
άδειας απουσίας στην αλλοδαπή:
α) στους εισηγητές και παρέδρους του
Συμβουλίου της Επικρατείας και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου,
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β) στους δικαστικούς λειτουργούς των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων από το
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 το
βαθμό του πρωτοδίκη μέχρι του εφέτη.
Εκπαιδευτική άδεια δεν επιτρέπεται να
χορηγηθεί μετά τη συμπλήρωση του
τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) 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.
2. Ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών
που αποστέλλονται στην αλλοδαπή με
εκπαιδευτική άδεια κάθε εκπαιδευτικό έτος
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων που εκδίδεται μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
3. Οι άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων το αργότερο έως το τέλος
Μαρτίου του έτους έναρξης της άδειας,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου
δικαστικού λειτουργού και απόφαση του
αρμόδιου
Ανώτατου
Δικαστικού
Συμβουλίου. Το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο αποφαίνεται ύστερα από
ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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 δικαιολογητικά. Ο
Υπουργός έχει δικαίωμα να διαφωνήσει με
την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή
αποφαίνεται η ολομέλεια του οικείου
ανώτατου δικαστηρίου.
4. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για ένα
έτος και είναι δυνατόν να παραταθεί, με την
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ίδια διαδικασία, για ένα ακόμη έτος, αν
υπάρχει σπουδαίος λόγος, 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 να ολοκληρώσει το πρόγραμμα των
μεταπτυχιακών του σπουδών. Στην
περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της
εκπαιδευτικής άδειας εφαρμόζονται όσα
ορίζονται στο άρθρο 44 παράγραφος 19.
5. Αυτός που πήρε εκπαιδευτική άδεια
οφείλει να αναφέρει με δήλωση του στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την ημερομηνία
αναχώρησης και εγκατάστασης του στην
αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσης
του, καθώς και τον τόπο και τη διεύθυνση
της διαμονής του. Οφείλει επίσης, στο τέλος
κάθε εξαμήνου, να υποβάλει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στον πρόεδρο του οικείου
Ανώτατου
Δικαστικού
Συμβουλίου
λεπτομερή έκθεση για τη συντελεσθείσα
εργασία και για την πορεία της εκπαίδευσης
του, με τα αποδεικτικά των σπουδών του.
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής είναι
δυνατόν να επιφέρει την ανάκληση του
υπολοίπου της εκπαιδευτικής άδειας.
6. Στον δικαστικό λειτουργό που
αποστέλλεται με εκπαιδευτική άδεια
παρέχεται επιπλέον το 50% των αποδοχών
της οργανικής του θέσης, καθώς και τα
έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Στον
δικαστικό λειτουργό που πήρε υποτροφία
από το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών ή από
οποιονδήποτε άλλο ημεδαπό οργανισμό, οι
επιπλέον
αποδοχές
καταβάλλονται
μειωμένες κατά το ποσό της υποτροφίας.
7. Η εκπαιδευτική άδεια διακόπτεται
ύστερα από απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου, αν οι ανάγκες της
υπηρεσίας το επιβάλλουν ή αν ο δικαστικός
λειτουργός
δεν
παρουσιάζει
την
αναμενόμενη επίδοση ή υπέπεσε σε
πειθαρχικό παράπτωμα.
8. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή ο πρόεδρος
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
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μπορεί να αναθέσει σε δικαστικό
λειτουργό, που βρίσκεται με εκπαιδευτική
άδεια στην αλλοδαπή, τη μελέτη ή έρευνα
ορισμένων ζητημάτων που αφορούν τη
λειτουργία των δικαστηρίων ή των
φυλακών και τη σχετική με τη δικαιοσύνη
νομοθεσία ή άλλα ειδικά θέματα.
9. Οι δικαστικοί λειτουργοί που έλαβαν
εκπαιδευτική άδεια είναι υποχρεωμένοι,
μετά την επιστροφή τους, να υπηρετήσουν
επί χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της
άδειας τους.
10. Αν οι δικαστικοί λειτουργοί αθετήσουν
την υποχρέωση τους αυτή, οφείλουν να
επιστρέψουν στο Δημόσιο, μέσα σε τρεις
μήνες, τις επιπλέον αποδοχές που έλαβαν
κατά το χρόνο της άδειας, καθώς και τα
έξοδα μετάβασης και επιστροφής, με το
νόμιμο τόκο από τη λήψη τους. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις
του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.
11. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη του
προέδρου
του
οικείου
ανώτατου
δικαστηρίου του κλάδου στον οποίο ανήκει
ο δικαστικός λειτουργός ή, αν πρόκειται για
μέλη της Γενικής Επιτροπείας, του γενικού
επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, 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
καθήκοντα του δεν μπορεί να υπερβεί το
μήνα.
12. Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην
ημεδαπή μπορεί να χορηγηθεί στους
δικαστικούς λειτουργούς που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 μόνο για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής, εφόσον αυτοί
έχουν ήδη γίνει δεκτοί από Νομικό Τμήμα
Νομικής Σχολής, έχει ορισθεί από τον
αρμόδιο Τομέα η σχετική τριμελής
συμβουλευτική
επιτροπή
που
θα
παρακολουθεί τον υποψήφιο διδάκτορα
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και έχει ορισθεί και το θέμα της διατριβής.
Η εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να
υπερβεί σε καμία περίπτωση τους έξι (6)
μήνες. Χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις
των προηγούμενων παραγράφων, οι οποίες
εφαρμόζονται αναλόγως, στον δικαστικό
λειτουργό που δεν έχει συμπληρώσει το 48°
έτος της ηλικίας του. Στον δικαστικό
λειτουργό δεν χορηγούνται άλλες αποδοχές
ή παντός είδους επιμίσθιο ή έξοδα.
13. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, 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 πέντε μηνών στην
αλλοδαπή σε: α) δύο κατ` έτος παρέδρους
και εισηγητές του Συμβουλίου της
Επικρατείας, β) τρεις κατ` έτος δικαστικούς
λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων από το βαθμό του πρωτοδίκη
μέχρι και του εφέτη και γ) τρεις κατ` έτος
δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων από το βαθμό του
πρωτοδίκη μέχρι και του εφέτη,
προκειμένου αυτοί να ασκηθούν για
επιμορφωτικούς λόγους στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και σε εθνικά αλλοδαπά δικαστήρια.
Οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως, οι δε
επιπλέον
των
τακτικών
αποδοχές
καταβάλλονται μειωμένες κατά το ποσό της
αμοιβής που λαμβάνουν από τα ευρωπαϊκά
και αλλοδαπά εθνικά δικαστήρια για τη
συμμετοχή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Οι
ανωτέρω
δικαστικοί
λειτουργοί
οφείλουν να γνωρίζουν άριστα μία εκ των
επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας 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
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δικαστικούς λειτουργούς
δικαιοδοτικού κλάδου".

του

οικείου

14. Η εκπαιδευτική άδεια απουσίας που
έχει, ήδη κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου, χορηγηθεί, για το
ακαδημαϊκό
έτος
2011-2012,
σε
δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν
γίνει
δεκτοί
και
παρακολουθούν
αναγνωρισμένο
πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών διετούς διάρκειας
σε νομική σχολή της ημεδαπής,
παρατείνεται αυτοδικαίως και υπό τους
ίδιους όρους για ένα ακόμη έτος
(ακαδημαϊκό έτος 2012-2013), για την
ολοκλήρωση
του
προγράμματος
μεταπτυχιακών τους σπουδών.
Κεφάλαιο Δ`
Ατομικοί φάκελοι και
δικαστικών λειτουργών

μητρώο

των

Άρθρο 47
Ατομικοί φάκελοι
1. Για κάθε δικαστικό λειτουργό τηρείται
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ατομικός
φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται όλα
τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται
στο διορισμό και στην προσωρινή και
υπηρεσιακή του κατάσταση, οι εκθέσεις
των επιθεωρητών, οι πειθαρχικές και
ποινικές διώξεις και οι αποφάσεις που
εκδόθηκαν σχετικά με αυτές.
2. Ατομικοί φάκελοι που περιέχουν τα πιο
πάνω στοχεία τηρούνται επίσης:
α) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
διοικητικής
δικαιοσύνης
για
τους
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 Ανώτατα Δικαστικό Συμβούλιο του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου
για τους
δικαστικούς λειτουργούς του και για το
γενικό επίτροπο και τον αντεπίτροπο,
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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 φάκελου:
α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
β) τα μέλη του οικείου
Δικαστικού Συμβουλίου,

Ανώτατου

γ) τα μέλη του οικείου πειθαρχικού
συμβουλίου ή δικαστηρίου,
δ) οι επιθεωρητές,
ε) τα μέλη της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας των διοικητικών δικαστηρίων
για τους δικαστικούς λειτουργούς των
δικαστηρίων αυτών και
στ) ο ίδιος δικαστικός λειτουργός.
Ανακοίνωση στοιχείων του φακέλου σε
άλλα πρόσωπα απαγορεύεται.
4. Οι λεπτομέρειες τήρησης των ατομικών
φακέλων ρυθμίζονται με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης. Έως ότου εκδοθεί
η απόφαση αυτή
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 48
Μητρώο
1. Μητρώο των δικαστικών λειτουργών
τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2. Στο μητρώο αυτό, σε ξεχωριστό φύλλο
για
κάθε
δικαστικό
λειτουργό,
αναγράφονται η οικογενειακή κατάσταση
του δικαστικού λειτουργού, τα προσόντα,
τα του διορισμού, οι μεταβολές της
κατάστασης, οι ηθικές αμοιβές, οι
Πειθαρχικές ποινές και κάθε άλλο στοιχείο
που
αφορά
την υπηρεσιακή του
δραστηριότητα.
3. Η παράγραφος 4 του προηγούμενου
άρθρου εφαρμόζεται και για τον τύπο του
μητρώου.
Κεφάλαιο Ε`
Υπηρεσιακές μεταβολές.
Άρθρο 49
Τοποθετήσεις - προαγωγές.
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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 το βαθμό του
συμβούλου Επικρατείας, του αρεοπαγίτη
και του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
του συμβούλου και του αντεπιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, του επιτρόπου της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων καθώς και ο διορισμός σε θέση
αντεπιτρόπου της Επικρατείας των
τακτικών
διοικητικών
δικαστηρίων
ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα,
ύστερα από απόφαση του
οικείου
Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου. Η
απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού
Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του
Υπουργού, μέσα σε δύο μήνες από την
κένωση ή την κατανομή νέων θέσεων στα
οικεία δικαστήρια ή εισαγγελίες και η
προαγωγή του δικαστικού λειτουργού
ανατρέχει
στη λήξη της δίμηνης
προθεσμίας από την κατανομή ή αφότου
κενωθεί η θέση. Ειδικά για την πλήρωση
των κενών που προβλέπεται ότι θα
προκύψουν στις 30 Ιουνίου κάθε έτους το
ερώτημα αποστέλλεται το αργότερο εντός
του Μαΐου.
3. α) Οι προαγωγές στις θέσεις του
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας,
του Προέδρου και του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, του Προέδρου και του
Γενικού Επιτρόπου του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό
διάταγμα μετά από πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό
Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και
εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
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επιλέγει τους προαγόμενους μεταξύ
εκείνων που έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η
γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων
ζητείται από τον παραπάνω Υπουργό και
δεν τον δεσμεύει κατά τη διατύπωση της
εισήγησης του προς το Υπουργικό
Συμβούλιο.
β) Πριν ζητηθεί η γνώμη της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής, το Υπουργικό
Συμβούλιο με εισήγηση του ως άνω
Υπουργού προεπιλεγεί έξι από τους
δικαστικούς λειτουργούς που έχουν τα
τυπικά προσόντα κατά περίπτωση.
Όταν ενεργούνται προαγωγές δικαστικών
λειτουργών ταυτόχρονα για τις θέσεις του
Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου ή του Προέδρου και του Γενικού
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
μπορεί να προεπιλέγονται οι ίδιοι
δικαστικοί λειτουργοί σε αριθμό όχι
μεγαλύτερο των τριών.
Στη
συνέχεια,
ο
ίδιος
Υπουργός
απευθύνεται στη Διάσκεψη των Προέδρων
της Βουλής, η οποία μετά από ακρόαση των
υποψηφίων, με επιδίωξη ομοφωνίας ή
πάντως με πλειοψηφία τουλάχιστον των
τεσσάρων πέμπτων των μελών της,
εκφράζει γνώμη προτείνοντας τρεις
δικαστικούς λειτουργούς μεταξύ των έξι
προεπιλεγέντων κατά περίπτωση.
γ) Η διάταξη της περίπτωσης α` της
παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για τις
προαγωγές στις θέσεις των Αντιπροέδρων
του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Πριν ζητηθεί η γνώμη της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, το
Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από
εισήγηση του ως άνω Υπουργού,
προεπιλεγεί, όταν η προς πλήρωση θέση
είναι μία, έξι από τους δικαστικούς
λειτουργούς που έχουν τα τυπικά
προσόντα. Για καθεμία επιπλέον θέση, ο
αριθμός των προεπιλεγόμενών αυξάνεται
κατά δύο.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός απευθύνεται στη
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η
οποία, μετά από ακρόαση των υποψηφίων,
εκφράζει, με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως
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με πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων
πέμπτων των μελών της, γνώμη
προτείνοντας
αριθμό
δικαστικών
λειτουργών ίσο προς το ήμισυ των
προεπιλεγέντων.
δ) Για την πλήρωση των θέσεων, οι οποίες
πρόκειται να μείνουν κενές στις 30 Ιουνίου
κάθε έτους, ο ως άνω Υπουργός κινεί τις
διαδικασίες που ορίζονται στις διατάξεις
των προηγούμενων περιπτώσεων της
παραγράφου αυτής το αργότερο ως το
τέλος Απριλίου. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο κενωθεί κάποια από τις
παραπάνω θέσεις κατά τη διάρκεια του
δικαστικού έτους, η διαδικασία κινείται
μέσα σε δύο μήνες από την κένωση της
θέσης και η προαγωγή του δικαστικού
λειτουργού ανατρέχει στη λήξη της δίμηνης
αυτής προθεσμίας.
ε) Η γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων
της Βουλής παρέχεται μέσα σε δύο μήνες
από τότε που ζητήθηκε και αφορά πάντοτε
αριθμό δικαστικών λειτουργών που δεν
μπορεί να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος
του αριθμού που ορίζεται από τις διατάξεις
των περιπτώσεων β ` και γ ` της
παραγράφου αυτής.
Η διαδικασία για την προαγωγή δικαστικού
λειτουργού μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς
την παραπάνω γνώμη, αν για οποιονδήποτε
λόγο παρέλθει άπρακτη η δίμηνη
προθεσμία.
Η γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων
μπορεί να παραλειφθεί, αν δεν είναι
δυνατή η σύγκληση της λόγω διάλυσης της
Βουλής ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο
λόγο.»
4.
Για
την προαγωγή δικαστικού
λειτουργού
σε
ανώτερο
βαθμό
απαιτούνται:
α) Η ύπαρξη κενής θέσης ανώτερου
βαθμού, εφ` όσον οι θέσεις είναι οργανικά
διακεκριμένες.
β) Η συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου
παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Στο
χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος
διαθεσιμότητας, προσωρινής παύσης,
αδικαιολόγητης
αποχής
από
τα
καθήκοντα λόγω της οποίας επιβλήθηκε
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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 και αντεπιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του επιτρόπου
και αντεπιτρόπου 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 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 επιστημονική κατάρτιση και η
κοινωνική παράσταση.
6. Κατ` απόλυτη εκλογή κρίνονται και οι
λοιποί δικαστικοί λειτουργοί, εκτός από
αυτούς
που
αναφέρονται
στην
προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι
συγκεντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό
τα πιο πάνω 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 και κάθε άλλο πρόσφορο
στοιχείο.
8. Οι αποφάσεις του οικείου ανωτάτου
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
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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 έξι
μηνών από τη συζήτηση ή μέσα στις
ειδικότερες προθεσμίες που ορίζει ο
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Κώδικας
Διοικητικής Δικονομίας ή οι οικείες ειδικές
διατάξεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας
και το Ελεγκτικό Συνέδριο, β) προκειμένου
για υποθέσεις ασφαλιστικών, όταν οι
αποφάσεις δεν εκδίδονται μέσα σε ένα
μήνα, γ) προκειμένου για θεωρήσεις όταν
αυτές γίνονται πέρα από ένα μήνα, δ)
προκειμένου
για
εισαγγελικούς
λειτουργούς όταν η επεξεργασία και μη
επιστροφή των δικογραφιών καθυστερεί
πέρα από τέσσερις μήνες.
10. Μη προακτέος κρίνεται ο δικαστικός
λειτουργός ο οποίος έχει τιμωρηθεί
πειθαρχικά σε οποιαδήποτε ποινή για
καθυστέρηση στην εν γένει εκτέλεση των
καθηκόντων του, τουλάχιστον δύο φορές
την τελευταία επταετία.».
Άρθρο 50
Μεταθέσεις - Αποσπάσεις
1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για τις
προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών
λειτουργών συνεδριάζει κατά το χρονικό
διάστημα από 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου. Οι
προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί
λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να
εμφανισθούν στις θέσεις τους έως τις 15
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ`
εξαίρεση, για την πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, που δημιουργούνται
κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει
για προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών
λειτουργών και κατά τους μήνες Οκτώβριο
και Ιανουάριο. Οι κατά το προηγούμενο
εδάφιο προαγόμενοι και μετατιθέμενοι
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δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι
να εμφανισθούν στις θέσεις τους εντός ενός
(1) μηνός 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 όσα
ορίζονται στο άρθρο 51.
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
πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην
απόφαση ή αν 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 να αποφασισθεί
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 Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου,
καθυστέρηση
στην
εκτέλεση
των
καθηκόντων του.
5.
Δικαστικός
λειτουργός
σύζυγος
δικαστικού λειτουργού μετατίθεται ύστερα
από αίτηση του στην περιφέρεια που
υπηρετεί ο άλλος σύζυγος, εφόσον δεν
υπάρχει κώλυμα συνυπηρέτησης. Δημόσιος
υπάλληλος και υπάλληλος νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου σύζυγος
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δικαστικού
λειτουργού
μπορεί
να
μετατίθεται ύστερα από αίτηση του στην
περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγος του,
εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη
υπηρεσία.
Άρθρο 51.
Αποσπάσεις
1. Επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικών
λειτουργών, αν υπάρχει υπηρεσιακή
ανάγκη. Η διάρκεια της απόσπασης δεν
είναι δυνατό να υπερβεί το 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 τακτικούς διοικητικούς
δικαστικούς λειτουργούς,
δ) του πρόεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
προκειμένου για παρέδρους και εισηγητές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε) 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 χρόνια από την πρώτη, ανεξάρτητα
από το βαθμό που είχε όταν αποσπάστηκε.
5. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της
απόσπασης ο δικαστικός λειτουργός
επανέρχεται
αυτοδικαίως
και
υποχρεωτικώς στην οργανική του θέση.
6. Δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό: εφέτη
των πολιτικών και ποινικών και των
τακτικών
διοικητικών
δικαστηρίων,
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παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
και
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου,
αντεισαγγελέα εφετών και ανωτέρων,
καθώς και δικαστικοί λειτουργοί της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, είναι δυνατόν να
αποσπαστούν στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης
και
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 ισόχρονων παρατάσεων.
7. Δικαστικοί λειτουργοί είναι δυνατόν να
αποσπώνται και να αναλαμβάνουν
καθήκοντα
στη
Μόνιμη
Ελληνική
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις Βρυξέλλες ή σε όργανα, σε
οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της
Ευρώπης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
Διεθνούς Οργανισμού με κοινή απόφαση
των
Υπουργών
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 όχι μεγαλύτερο της
τριετίας.
Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρόνου
και σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι
δυνατή η εκ νέου απόσπαση του ίδιου
δικαστικού λειτουργού.
8. 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
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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 (Ε.Ε.) ή σε όργανα,
σε οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της
Ε.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς
και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς
οργανισμού.
β)
Η
απόσπαση
της
παρούσας
πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των
αρμοδίων 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
δικαιούνται
επιδόματος
υπηρεσίας
αλλοδαπής.
Η
απόσπαση
γίνεται
αποκλειστικά για εκτέλεση ειδικής
υπηρεσίας σε αντικείμενα συναφή με τη
δικαστική ιδιότητα για χρόνο όχι
μεγαλύτερο της τριετίας. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης δύναται
να παραταθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα
τρία (3) ακόμη έτη.».
Άρθρο 52
Εμφάνιση
1. Κάθε προαγόμενος, μετατιθέμενος,
αποσπώμενος ή επανερχόμενος δικαστικός
λειτουργός οφείλει μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού
εγγράφου ή τη λήξη της απόσπασής του
να βρίσκεται στη θέση του. Ο Υπουργός
Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να συντέμνει
την προθεσμία αυτή αλλά όχι κάτω από
πέντε ημέρες. Μέσα στην ίδια προθεσμία
οφείλουν να εμφανίζονται στις θέσεις
τους και οι απολυόμενοι από τις τάξεις του
στρατού.
2. Ο δικαστικός λειτουργός που δεν θα
εμφανιστεί στη θέση του αδικαιολόγητα
μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες στερείται
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τις αποδοχές του, ανεξάρτητα από την
πειθαρχική του ευθύνη. Οι διατάξεις της
παραγράφου
4
του
άρθρου
43
εφαρμόζονται 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, στο γενικό επίτροπο της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.
Κεφάλαιο ΣΤ`
Ισοβιότητα,
προβάδισμα.

αρχαιότητα,

βαθμοί,

Άρθρο 53
Ισοβιότητα
Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι ισόβιοι. Πριν
από το διορισμό τους ως τακτικών
δικαστικών
λειτουργών
διανύουν
εκπαιδευτική και δοκιμαστική περίοδο με
τις προϋποθέσεις και τους όρους που
ορίζονται στις επόμενες διατάξεις.
Άρθρο 54
Αρχαιότητα
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 απόφαση 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.
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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
αποφάσεων 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 του Κράτους, 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.
5. Τους πίνακες κυρώνει ο Υπουργός
Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης
αποστέλλει μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε
έτους αντίτυπα των πινάκων αυτών στους
προϊσταμένους
των
δικαστηρίων,
εισαγγελιών και της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας, αντίστοιχα, για να
κοινοποιηθούν
στους
δικαστικούς
λειτουργούς.
6. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να
ασκήσουν ένσταση κατά των πινάκων
αρχαιότητας μέσα σε ένα μήνα αφ` ότου
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 παραδοχής της ένστασης
τροποποιείται ο πίνακας με πράξη του
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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.
Άρθρου 55
Βαθμοί ιεραρχίας
προβάδισμα.

-

αντιστοιχία

-

1. Οι βαθμοί της ιεραρχίας των δικαστικών
λειτουργιών είναι οι εξής:
Α. Του Συμβουλίου της Επικρατείας:
πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σύμβουλος,
πάρεδρος, εισηγητής, δόκιμος εισηγητής.
Β. Των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων:
α) πρόεδρος, εισαγγελέας, αντιπροέδρος
του
Αρείου
Πάγου, αρεοπαγίτης,
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
β) πρόεδρος, εισαγγελέας εφετών, εφέτης,
αντεισαγγελέας εφετών,
γ) πρόεδρος, εισαγγελέας πρωτοδικών,
πρωτοδίκης, αντεισαγγελέας πρωτοδικών,
πάρεδρος
πρωτοδικείου,
πάρεδρος
εισαγγελίας,
δ) ειρηνοδίκης Α`, Β`, Γ`, Δ` τάξης.
Γ. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
πρόεδρος,
γενικός
επίτροπος,
αντιπρόεδρος, σύμβουλος, αντεπίτροπος,
πάρεδρος, εισηγητής, δόκιμος εισηγητής.
Δ. Της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων:
γενικός
επίτροπος,
αντεπίτροπος.

επίτροπος,

Ε. Των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων:
πρόεδρος
εφετών,
εφέτης,
εφέτης
πρόεδρος πρωτοδικών, πρωτοδίκης και
πάρεδρος
πρωτοδικείου
διοικητικών
δικαστηρίων,
2. Εξομοιώνονται βαθμολογικά:
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α) ο πρόεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας,
ο
πρόεδρος
και
ο
εισαγγελέας
του
Αρείου Πάγου, ο
πρόεδρος και ο γενικός επίτροπος της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο
γενικός επίτροπος της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
β) οι αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο επίτροπος της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.
γ) οι σύμβουλοι της Επικρατείας, οι
αρεοπαγίτες, οι αντεισαγγελείς του Αρείου
Πάγου, οι σύμβουλοι και ο αντεπίτροπος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 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 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 και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
οι
πρωτοδίκες,
οι
αντεισαγγελείς
πρωτοδικών, οι
πρωτοδίκες των
διοικητικών δικαστηρίων, οι ειρηνοδίκες Β`
τάξης,
η) οι δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου
της Επικρατείας και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, 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 στο βαθμό με την
εξής σειρά:
α) δικαστές, πλην ειρηνοδικών,
β) εισαγγελείς,
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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, εισαγγελέας και
οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, ο
πρόεδρος, ο γενικός επίτροπος και οι
αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ο γενικός επίτροπος και ο επίτροπος της
Επικρατείας των τακτικών 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. Τις 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
στο
εδάφιο
γ` της
παραγράφου 2 του παρόντος.
Κεφάλαιο Ζ`
Διαθεσιμότητα
λειτουργών.

και

Αργία

δικαστικών

Άρθρο 56
Διαθεσιμότητα
1. Ο δικαστικός λειτουργός που έχει τρία
χρόνια τουλάχιστον πραγματική δημόσια
υπηρεσία τίθεται, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα
από αίτησή του, σε διαθεσιμότητα λόγω
νόσου, η οποία είναι δυνατό να
θεραπευτεί, παρατείνεται όμως και μετά το
χρόνο της αναρρωτικής άδειας του άρθρου
45.
2. Η θέση σε διαθεσιμότητα και η επάνοδος
στην υπηρεσία γίνεται με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
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απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου.
3. Η διαθεσιμότητα λόγω νόσου δεν είναι
δυνατό να υπερβεί το ένα έτος και, αν η
νόσος δε θεραπεύεται εύκολα, τα δύο έτη.
Αρχίζει μόλις λήξει η αναρρωτική άδεια.
Μετά την πάροδο του έτους ή των δύο
ετών αντιστοίχως, η αρμόδια επιτροπή η
προβλεπόμενη από τον υπαλληλικό κώδικα
στην οποία υποχρεωτικώς συμμετέχουν
ένας ψυχολόγος και ένας 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 κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 60.
4. Ο δικαστικός λειτουργός είναι δυνατό να
παραπεμφθεί για εξέταση στην επιτροπή
της προηγούμενης παραγράφου 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 παίρνει τα τρία
τέταρτα (3/4) του συνόλου τω αποδοχών
του.
Άρθρο 57
Αργία
1. Ο δικαστικός λειτουργός που στερήθηκε
την προσωπική του ελευθερία με ένταλμα
προσωρινής κράτη σης, με βούλευμα ή με
δικαστική απόφαση, έστω και αν
απολύθηκε προσωρινά από τις φυλακές,
τίθεται αυτοδίκαια σε κατάσταση αργίας.
Αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ο
δικαστικός λειτουργός τέθηκε σε αργία,
επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία. Αν
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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 θα κενωθεί. Σε περίπτωση που
αμετάκλητα αθωωθεί 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
ανωτάτου
δικαστικού
συμβουλίου:
2. Ο δικαστικός λειτουργός μπορεί να τεθεί
σε προσωρινή αργία, αν ασκήθηκε εναντίον
του:
α) ποινική δίωξη για έγκλημα που αποτελεί
κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του
άρθρου 37, με εξαίρεση τα εγκλήματα της
ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης
κατάθεσης (άρθρα 224, 225 Π.Κ.),
παραπλάνησης σε ψευδορκία (άρθρο 228
Π.Κ.), ψευδούς καταμήνυσης (άρθρο 229
Π.Κ.), συκοφαντικής δυσφήμισης (άρθρο
363 Π. Κ.) και της έκδοσης ακάλυπτης
επιταγής,
β) πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που
μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής
παύσης.
3. Η θέση σε προσωρινή αργία, κατά την
προηγούμενη παράγραφο, γίνεται με
προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη
απόφαση του οικείου ανωτάτου δικαστικού
συμβουλίου. Μετά την πάροδο εξαμήνου
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 διετίας από
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
περί θέσεως του δικαστικού λειτουργού σε
αργία, εφόσον δεν έχει εκδοθεί
παραπεμπτικό βούλευμα ή καταδικαστική
απόφαση και εφαρμόζονται ανάλογα τα
τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.
Μπορεί όμως το μέτρο να ληφθεί εκ νέου
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στην περίπτωση της υποβολής αίτησης
επανάληψης της πειθαρχικής διαδικασίας
κατά το άρθρο 105.
4. Για τον δικαστικό λειτουργό που τελεί σε
κατάσταση αργίας ή προσωρινής αργίας,
αναβάλλεται η κρίση του οικείου ανωτάτου
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 παραγράφου 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, επίσης, αυτοδίκαια στην
υπηρεσία και εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της
παραγράφου 1. Επανέρχεται, επίσης,
αυτοδίκαια 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 ανάλογα οι διατάξεις των
δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου
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 ανωτάτου δικαστικού
συμβουλίου να διαταχθεί η απόδοση, εν
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όλω ή εν μέρει,
παρακρατήθηκε".

του

ποσού

που

Άρθρο 57Α
Θέση 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 ανωτάτου 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 εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 57. Αν η υπόθεση
τεθεί στο αρχείο, ο δικαστικός λειτουργός
επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του
προηγούμενου άρθρου".
Κεφάλαιο Η`
Λύση της υπηρεσιακής σχέσης
Άρθρο 58
Παραίτηση
1.
Ο δικαστικός λειτουργός έχει το
δικαίωμα να παραιτηθεί εγγράφως.
Αίρεση, όρος ή προθεσμία, που τέθηκαν
στο έγγραφο της παραίτησης, θεωρούνται
ότι δεν γράφτηκαν.
2. Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να
γίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή
της. Μέσα στην ίδια προθεσμία αυτός που
παραιτήθηκε έχει το δικαίωμα να
ανακαλέσει εγγράφως την παραίτησή του,
εφ` όσον το διάταγμα της αποδοχής δεν
έχει ακόμη δημοσιευθεί.
3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό
Δικαιοσύνης η αποδοχή της παραίτησης και
δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 5, αν
κατά το χρόνο υποβολής της παραίτησης
είναι
εκκρεμής
σε
βάρος
του
παραιτουμένου:
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α) ποινική δίωξη για κακούργημα ή για
πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στο
άρθρο 37 παράγραφος 1 περίπτ. ε` ή
β) πειθαρχική δίωξη.
4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης
επέρχεται από τη στιγμή που θα
ανακοινωθεί σ` αυτόν που παραιτήθηκε το
προεδρικό
διάταγμα
αποδοχής της
παραίτησης.
5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η
παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η
υπηρεσιακή σχέση ενενήντα ημέρες μετά
την υποβολή της, εφ` όσον μέχρι την ημέρα
αυτή δεν έχει δημοσιευθεί και ανακοινωθεί
το διάταγμα της αποδοχής της παραίτησης.
Άρθρο 59
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί μέχρι και το
βαθμό του εφέτη ή αντεισαγγελέα εφετών
και των αντίστοιχων βαθμών αποχωρούν
υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις
συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας
τους. Όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί των
ανώτερων βαθμών αποχωρούν μόλις
συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας
τους. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης
ως ημέρα συμπλήρωσης του ορίου
ηλικίας θεωρείται η 30η Ιουνίου του έτους
αποχώρησης, κατά την οποία λύνεται η
υπηρεσιακή σχέση.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου η ηλικία των δικαστικών
λειτουργών αποδεικνύεται κατά το άρθρο
36.
3. Το προεδρικό διάταγμα που βεβαιώνει
την αποχώρηση από την υπηρεσία πρέπει
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στο
δικαστικό λειτουργό που αποχωρεί έως την
20ή Ιουλίου του έτους αποχώρησης.
4. Ο δικαστικός λειτουργός, που
συμπλήρωσε τριάντα 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
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στο προεδρικό διάταγμα αποχώρησης από
την υπηρεσία.
5. Ο δικαστικός λειτουργός, που παύεται
οριστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώματος
ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 60
παράγραφος 1 και παράγραφος 2
περίπτωση β`, στερείται τον τίτλο της
προηγούμενης
παραγράφου.
Επίσης
στερείται τον τίτλο αυτός που τιμωρήθηκε
στο βαθμό εξόδου από την υπηρεσία με
πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης.
6. Από τον τίτλο αυτόν εκπίπτει
αυτοδικαίως εκείνος που καταδικάστηκε
αμετάκλητα για μια από τις πράξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1
περίπτ. ε`.
Άρθρο 60
Οριστική παύση.
1. Εκτός από την περίπτωση της επιβολής
πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης λόγω
πειθαρχικού παραπτώματος, ο δικαστικός
λειτουργός παύει οριστικά:
α) αν στερήθηκε τα πολιτικά του
δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης,
β) αν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή
στερητική της ελευθερίας ανώτερη των
τριών μηνών για αδίκημα που τελέστηκε με
δόλο,
γ) αν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε
οποιαδήποτε ποινή, για αδίκημα από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 37 παράγραφος 1
περίπτ. ε`.
2. Είναι δυνατό να παυθεί οριστικά ο
δικαστικός λειτουργός:
α)
για
ανικανότητα εκτέλεσης των
υπηρεσιακών του καθηκόντων, λόγω νόσου
ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής,
εφ` όσον η ανικανότητα αυτή διαρκεί και
πέρα από το 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 προηγούμενες
παραγράφους αποφασίζει το δικαστήριο
που είναι κατά περίπτωση αρμόδιο για την
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επιβολή της πειθαρχικής
οριστικής παύσης.

ποινής

της

4. Η διαδικασία για την 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 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 παύσης και μπορεί να
εξετάσει μάρτυρες και να διατάξει
πραγματογνωμοσύνη, κατά τις διατάξεις
του
Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.
Ορισμένες από τις πράξεις αυτές μπορεί να
τις αναθέσει και σε άλλο δικαστικό
λειτουργό αν υπάρχει λόγος. Επίσης ο
εισηγητής καλεί το δικαστικό λειτουργό που
εισάγεται για οριστική παύση, να δώσει
εξηγήσεις. Τέλος συντάσσει και υποβάλλει
στον πρόεδρο του δικαστηρίου έκθεση
που περιέχει και την γνώμη του ως προς την
ουσία της υπόθεσης. Ο δικαστικός
λειτουργός που εισάγεται για παύση έχει
δικαίωμα να λάβει γνώση των στοιχείων
του φακέλου οποτεδήποτε.
6. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει
δικάσιμο στην οποία καλείται ο δικαστικός
λειτουργός με κλήση που περιέχει το λόγο
της εισαγωγής του για παύση, καθώς και
λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά
που συνιστούν το λόγο αυτόν. Η κλήση
επιδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
τουλάχιστον
δεκαπέντε 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 γενικότερα την
καθόλου υπηρεσία
του δικαστικού
λειτουργού και τη χρησιμότητά του ή όχι
στην υπηρεσία. Η απόφαση του
δικαστηρίου επιδίδεται σ` αυτό που
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παύθηκε και υποβάλλεται στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Αν με τη απόφαση
απαγγέλεται 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 στο 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
Ειδικές διατάξεις
Κεφάλαιο Θ`
Δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Άρθρο 61
Διορισμός-Προαγωγή
Άρθρο 62
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 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).
2. Σε σύμβουλο της Επικρατείας προάγεται
κατ` απόλυτη εκλογή πάρεδρος με πέντε (5)
έτη υπηρεσίας στο βαθμό του παρέδρου.
3. Σε αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας προάγεται σύμβουλος με τρία
(3) έτη υπηρεσίας στον βαθμό του
συμβούλου.
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4. Σε πρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας προ-άγεται αντιπρόεδρος ή
σύμβουλος που έχει τέσσερα (4)
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό του
συμβούλου.
5. Οι δόκιμοι εισηγητές, που κρίνονται
ικανοί από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο, προάγονται σε εισηγητές του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν η
συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής
υπηρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από
τον δικαστικό λειτουργό άδειας, λόγω
ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής
τέκνου, ο εκ των υστέρων διορισμός του σε
θέση εισηγητή ενεργεί αναδρομικά ως προς
τον καθορισμό της κατά το άρθρο 54 σειράς
αρχαιότητας μόνο και ο δικαστικός
λειτουργός
αναγράφεται
στους
συντασσόμενους από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης πίνακες αρχαιότητας με τη
σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτησή
του από την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.».
Κεφάλαιο Ι`
Δικαστικοί λειτουργοί τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων
Άρθρο 63
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
1. Σε θέση αντεπιτρόπου διορίζεται, εφ’
όσον έχει είκοσι 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
δημιουργεί-ται 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
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υποβάλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
αίτηση διορισμού, συνοδευόμενη 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 θα προκύψουν την 30ή
Ιουνίου,
λόγω
συνταξιοδοτήσεως
Αντεπιτρόπων ένεκα συμπληρώσεως 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, που
ύστερα από σύγκριση των υποψηφίων,
προκρίνει με αιτιολογημένη απόφασή του
τον καταλληλότερο για διορισμό. Η
αρχαιότητα στο 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 του που κατείχε και επέρχεται
αυτοδικαίως λύση της υπηρεσιακής σχέσης
χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
6. Στο βαθμό του επιτρόπου προάγεται ο
αντεπίτροπος, εφ’ όσον έχει: α) υπηρεσία
ενός έτους στον βαθμό αυτόν ή β)
προϋπηρεσία τριών ετών στο βαθμό του
προέδρου εφετών διοικητικών δικαστηρίων
ή γ) προϋπηρεσία έξι ετών συνολικώς στους
βαθμούς του προέδρου εφετών και εφέτη
διοικητικών δικαστηρίων.
7. Η προαγωγή στο βαθμό του Γενικού
Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων
ενεργείται με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής και εισήγηση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
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Δικαιωμάτων, με επιλογή μεταξύ των μελών
της Γενικής Επιτροπείας που έχουν
συνολική τετραετή υπηρεσία στους
βαθμούς του Επιτρόπου, του Αντεπιτρόπου
και του Προέδρου Εφετών ή μεταξύ των
Προέδρων
Εφετών
Διοικητικών
Δικαστηρίων με τετραετή υπηρεσία στον
βαθμό αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται
οι διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ. 3 του
άρθρου 49 του παρόντος.
Άρθρο 64
Διορισμός
σε
θέσεις
παρέδρων
πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων
Άρθρο 65
Πάρεδροι
πρωτοδικείου
διοικητικών
δικαστηρίων και διορισμός τους σε θέση
πρωτοδίκη
1. Οι πάρεδροι πρωτοδικείου των
τακτικών
διοικητικών
δικαστηρίων
διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, στη
διάρκεια της οποίας αν και δεν έχουν
αποκτήσει ακόμη την ιδιότητα του
τακτικού δικαστικού λειτουργού, την οποία
αποκτούν με το διορισμό και την
ορκωμοσία 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
οργανισμού των δικαστηρίων.
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 την επιμέλεια, εργατικότητα και
την εκδηλούμενη έφεση προσαρμογής
τους στις απαιτήσεις του δικαστικού
λειτουργήματος, τους καθοδηγεί στην
τεχνική της εργασίας και τους βοηθεί στην
ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Για κάθε έτος υπηρεσίας του παρέδρου ο
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πρόεδρος συντάσσει ειδική έκθεση, στην
οποία γίνεται 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 διοριστεί
σε
θέση
πρωτοδίκη διοικητικών
δικαστηρίων. Ο πρόεδρος που μετακινείται
πριν συμπληρωθεί έτος
από
την
τοποθέτηση
του
παρέδρου
στο
δικαστήριο
συντάσσει υποχρεωτικά
έκθεση πριν από την μετακίνησή του, αν
έχει την εποπτεία του παρέδρου για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών
μηνών. Στις εκθέσεις που συντάσσουν οι
πρόεδροι των τμημάτων εκφέρει τη γνώμη
του και ο προϊστάμενος του δικαστηρίου.
4. Οι εκθέσεις των παρέδρων και κάθε
άλλο κρίσιμο στοιχείο ή πληροφορία για
την απόδοση ή την καταλληλότητά τους
τοποθετούνται σε ειδικό
για
κάθε
πάρεδρο φάκελο που στο τέλος της
δοκιμαστικής υπηρεσίας υποβάλλεται στο
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής
Δικαιοσύνης
δια
του
Υπουργού
Δικαιοσύνης και στο Γενικό Επίτροπο.
5. Μετά τη συμπλήρωση της διετούς
δοκιμαστικής υπηρεσίας το
Ανώτατο
Δικαστικό
Συμβούλιο
Διοικητικής
Δικαιοσύνης, αποφασίζει, ύστερα από
ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, για
το διορισμό των παρέδρων σε θέσεις
πρωτοδικών.
Η
απόφαση είναι
αιτιολογημένη και λαμβάνει υπόψη την
έκθεση του συμβουλίου των εφετών, για
την οποία γίνεται λόγος στην επόμενη
παράγραφο, 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 διοριστεί
πρωτοδίκης, λόγω έλλειψης ήθους ή
λόγω
ανεπάρκειας,
αποφασίζει
αιτιολογημένα την οριστική του απόλυση
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από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με
προεδρικό διάταγμα.
Αν η συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής
υπηρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από
το δικαστικό λειτουργό άδειας, λόγω
ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής
τέκνου, ο εκ των υστέρων διορισμός του σε
θέση πρωτοδίκη ενεργεί αναδρομικά ως
προς τον καθορισμό της κατά το άρθρο 54
σειράς αρχαιότητας μόνο και ο δικαστικός
λειτουργός
αναγράφεται
στους
συντασσόμενους από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων πίνακες αρχαιότητας με τη
σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτηση
του από την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.
6. Για την καταλληλότητα των παρέδρων
να διοριστούν πρωτοδίκες αποφαίνεται με
αιτιολογημένη έκθεσή του τριμελές
συμβούλιο
που συγκροτείται από τον
προϊστάμενο ή τον πρόεδρο του οικείου
διοικητικού εφετείου και δύο 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 για την
επιστημονική του κατάρτιση.
7. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί
επίσης με αιτιολογημένη απόφασή του να
παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία του
παρέδρου για ένα χρόνο, αν κρίνει ότι
αυτός δεν είναι ακόμα ώριμος να
διοριστεί πρωτοδίκης. Αν και μετά την
πάροδο του πρόσθετου αυτού χρόνου το
σύμβουλο κρίνει ότι δεν πρέπει να
διοριστεί
πρωτοδίκης,
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 Ε.Σ.Δ.Δ. ή
κατά τη σειρά επιτυχίας στον τυχόν
διεξαγόμενο κατά το άρθρο 110 σχετικό
διαγωνισμό. Ως κενές θέσεις πρωτοδικών
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θεωρούνται και οι κενές θέσεις των
ανώτερων βαθμών. Οι πάρεδροι που
κρίθηκαν διοριστέοι από το Ανώτατο
Δικαστικό
Συμβούλιο
διορίζονται
υποχρεωτικά πρωτοδίκες και δίνουν τον
κατά το άρθρο 34 όρκο. Ο όρκος αυτός, αν
ο διοριζόμενος έχει εκκρεμότητες, μπορεί
να δοθεί και στο δικαστήριο που υπηρετεί
κατά το διορισμό του.
9. Ο διορισμός παρέδρου σε θέση
πρωτοδίκη θεωρείται προαγωγή για την
λήψη οδοιπορικών και εξόδων πρώτης
εγκατάστασης.
Άρθρο 66
Προαγωγές δικαστών τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων
1. Σε πρόεδρο πρωτοδικών διοικητικών
δικαστηρίων προάγεται πρωτοδίκης με
πέντε
τουλάχιστον
έτη
υπηρεσίας
πρωτοδίκη, στην οποία συνυπολογίζεται
και
η
υπηρεσία
του
παρέδρου
πρωτοδικείου. Σε περίπτωση που δεν έχει
προαχθεί ακόμη σε πρόεδρο πρωτοδικών,
πρωτοδίκης διοικητικών δικαστηρίων με
δώδεκα έτη υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω,
τότε αυτός προάγεται σε προσωποπαγή
θέση προέδρου πρωτοδικών, με μεταφορά
της οργανικής θέσης που κατείχε ως
πρωτοδίκης. Την προσωποπαγή αυτή θέση
διατηρεί μέχρις ότου κενωθεί οργανική
θέση προέδρου πρωτοδικών, την οποία
καταλαμβάνει αυτοδικαίως, οπότε η
προσωποπαγής θέση επανέρχεται επίσης
αυτοδικαίως στις οργανικές θέσεις των
πρωτοδικών - παρέδρων πρωτοδικείου.
2. Σε εφέτη διοικητικών δικαστηρίων
προάγεται
πρόεδρος
πρωτοδικών
διοικητικών δικαστηρίων που έχει δύο
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας ως πρόεδρος
ή οκτώ έτη υπηρεσίας συνολικά ως
πρόεδρος και πρωτοδίκης.
3. Σε πρόεδρο εφετών διοικητικών
δικαστηρίων προάγεται εφέτης διοικητικών
δικαστηρίων που έχει τρία τουλάχιστον έτη
υπηρεσίας ως εφέτης ή επτά έτη υπηρεσίας
συνολικά ως εφέτης και πρόεδρος
πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων. Σε
περίπτωση που δεν έχει προαχθεί ακόμη σε
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πρόεδρο εφετών, εφέτης διοικητικών
δικαστηρίων με δέκα έτη υπηρεσίας στο
βαθμό του εφέτη, τότε αυτός προάγεται σε
προσωποπαγή θέση προέδρου εφετών, με
μεταφορά της οργανικής θέσης που κατείχε
ως εφέτης. Την προσωποπαγή αυτή θέση
διατηρεί μέχρις ότου κενωθεί οργανική
θέση προέδρου εφετών, την οποία
καταλαμβάνει αυτοδικαίως, οπότε η
προσωποπαγής θέση επανέρχεται επίσης
αυτοδικαίως στις οργανικές θέσεις των
εφετών.
4. Η προαγωγή στο βαθμό του προέδρου
πρωτοδικών και του εφέτη διοικητικών
δικαστηρίων γίνεται κατ` εκλογή.
5. Η προαγωγή στο βαθμό του προέδρου
εφετών διοικητικών δικαστηρίων γίνεται
μόνο κατ` απόλυτη εκλογή.
6. Αυτοί που προάγονται με την ίδια
απόφαση διατηρούν τη μεταξύ τους σειρά
αρχαιότητας.
Άρθρο 66Α
Προαγωγή διοικητικών δικαστών
Συμβούλιο της Επικρατείας

στο

1. Οι θέσεις των Συμβούλων της
Επικρατείας καλύπτονται κατά το ένα
πέμπτο με προαγωγή δικαστών των
τακτικών
διοικητικών
δικαστηρίων,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 2 και στα άρθρα 66Β και 66Γ.
2. Σε Σύμβουλο της Επικρατείας προάγεται,
ύστερα από αίτηση του, και εφόσον δεν
συμπληρώνει το εξηκοστό τρίτο έτος της
ηλικίας του έως την 31η Δεκεμβρίου του
έτους κενώσεως ή συστάσεως της θέσεως,
πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων
ή εφέτης διοικητικών δικαστηρίων, με επτά
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό του
εφέτη και συνολική πραγματική δικαστική
υπηρεσία είκοσι έξι τουλάχιστον ετών στα
διοικητικά δικαστήρια.
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
δίχως αίτηση του.»
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Άρθρο 66Β
Προαγωγή διοικητικών δικαστών
Συμβούλιο της Επικρατείας

στο

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 του 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
προβλέπεται ότι θα 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 αναρτήσεως
της ανακοινώσεως.
2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της
προηγούμενης παραγράφου, ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών
δικαστηρίων αποστέλλει στον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
τις
αιτήσεις
που
υποβλήθηκαν
σύμφωνα
με
την
προηγούμενη παράγραφο. Ο Υπουργός
υποβάλλει ερώτημα για την πλήρωση των
ανωτέρω θέσεων στον Πρόεδρο του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, διαβιβάζοντας και
τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Το
ερώτημα προκαλείται μέσα σε δύο 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.
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Άρθρο 66Γ
Προαγωγή διοικητικών δικαστών
Συμβούλιο της Επικρατείας

στο

1. Η προαγωγή γίνεται κατ` απόλυτη
εκλογή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 49.
2. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου της Διοικητικής Δικαιοσύνης
ορίζει έναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας ή σύμβουλο της
Επικρατείας από τα μέλη αυτού ως
εισηγητή, ο οποίος συντάσσει για τους
κρινόμενους 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
ακόμη να σχηματίσει και προσωπική
αντίληψη ως προς την ικανότητα των
κρινόμενων για την απονομή της
δικαιοσύνης και τα εν γένει προσόντα τους.
3. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου της Διοικητικής Δικαιοσύνης
διαβιβάζεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και στα διοικητικά εφετεία όπου υπηρετούν
οι δικαστικοί λειτουργοί που είχαν
υποβάλει σχετική αίτηση. Ο δικαστικός
λειτουργός που δεν κρίθηκε προακτέος έχει
δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της
απόφασης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 6.
Κεφάλαιο ΙΑ`
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής
Δικαιοσύνης
Άρθρο 67
Αρμοδιότητα - Συγκρότηση - λειτουργία
1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
Διοικητικής Δικαιοσύνης αποφασίζει για το
διορισμό
των
εισηγητών
και τις
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προαγωγές των 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 το
νόμο.
2.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
Διοικητικής Δικαιοσύνης
εδρεύει στο
κατάστημα
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας.
Συγκροτείται από έντεκα (11) μέλη, εκτός
αν πρόκειται για προαγωγή στο βαθμό του
συμβούλου επικρατείας ή προέδρου
εφετών
διοικητικών δικαστηρίων
ή
διορισμό αντεπιτρόπου της επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
οπότε συγκροτείται 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, όταν αρχίζει η θητεία 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 σφαιρίδια αδιαφανή. 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
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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 σειρά της κλήρωσής
τους. Για τα δύο 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. Σε αυτή μετέχουν
οι
αντιπρόεδροι
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας και οι σύμβουλοι με διετή
τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό, οι
οποίοι δεν αποτελούν ήδη τακτικά ή
αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου. Για τη διαδικασία
της κλήρωσης εφαρμόζεται η παράγραφος
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.

336

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,
αναπληρώνει
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 τους 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
πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αν πρόκειται για υπηρεσιακές μεταβολές
δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας
με βαθμό κατώτερο του συμβούλου, ή δύο
πρόεδροι εφετών, αν πρόκειται για
υπηρεσιακές μεταβολές προέδρων εφετών
και εφετών, ή δύο εφέτες, αν πρόκειται για
υπηρεσιακές μεταβολές δικαστών
βαθμό κατώτερο του εφέτη.

με

Αυτοί ορίζονται με κλήρωση μεταξύ των
δεκαπέντε αρχαιοτέρων 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 παράγραφο 3
μετά την κλήρωση των μετά ψήφου μελών
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
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Διοικητικής
Δικαιοσύνης.
Από
την
κληρωτίδα με τους παρέδρους του
Συμβουλίου της Επικρατείας ο Πρόεδρος
εξάγει έξι σφαιρίδια με τα ονόματα των
κληρωθέντων, από τους οποίους οι δύο
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 προέδρων εφετών και έξι
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 τη γνώμη τους για το
κρινόμενο ζήτημα, οφείλουν δε να
αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της
ψηφοφορίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως όσα
ορίζονται στις παραγράφους 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 68
Αποφάσεις, διαφωνία, προσφυγή.
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1.
Οι
αποφάσεις
του
Ανώτατου
Δικαστικού
Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης προκαλούνται 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 μορφώσει πληρέστερη γνώμη του
Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει πληροφορίες
και
στοιχεία
από
τους
γενικούς
επιθεωρητές συμβούλους Επικρατείας και
από όσους διατελούν ή διατέλεσαν
προϊστάμενοι του κρινόμενου δικαστικού
λειτουργού. Μπορεί επίσης να καλεί το
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, μπορεί
να κληθούν 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 αυτά που
ορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 3 και
4 του ν.δ. 170/1973.
5. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου εκδίδονται μέσα σε είκοσι
ημέρες από τη λήψη του σχετικού
ερωτήματος και διαβιβάζονται από τον
πρόεδρό του στον Υπουργό Δικαιοσύνης
μέσα σε πέντε ημέρες από την έκδοσή τους,
μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού
συνεδρίασης.
6. Στον κρινόμενο δίνεται, ύστερα από
αίτησή του, απόσπασμα του πρακτικού το
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οποίο εκδίδει
Συμβουλίου.

ο

γραμματέας

του

7. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσα σε
αποκλειστική
προθεσμία
δεκαπέντε
ημερών αφ` ότου περιέλθει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων η απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου, μπορεί, με τους
περιορισμούς της επόμενης παραγράφου,
να διαφωνήσει προς την απόφαση και να
παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας,
εκθέτοντας τους λόγους της διαφωνίας.
Η ολομέλεια δε δεσμεύεται από τους
λόγους της διαφωνίας, αλλά υποχρεούται
να εξετάσει στο σύνολό της την υπόθεση
που παραπέμφθηκε σ`
αυτή.
Κατ` εξαίρεση προσφυγή στην Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της
αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου που αφορά αρχικό διορισμό
παρέδρου έχει δικαίωμα να ασκήσει αυτός
που κρίθηκε και παραλείφθηκε εφόσον
έλαβε δύο τουλάχιστον ψήφους. Η
προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου
μέσα
σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από
τότε που γνωστοποιήθηκε εγγράφως το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το
Γραμματέα
του
Συμβουλίου
και
διαβιβάζεται αμέσως στην Ολομέλεια διά
του Υπουργού Δικαιοσύνης.
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 ως προς τις
λοιπές, πλην της προαγωγής, περιπτώσεις,
τρεις τουλάχιστον ψήφους στο 15μελές
Συμβούλιο και δύο στο 11 μελές
Η προσφυγή κατατίθεται στον πρόεδρο του
συμβουλίου ή στο δικαστή που διευθύνει
το δικαστήριο, στο οποίο υπηρετεί ο
δικαστικός
λειτουργός,
μέσα
σε
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αποκλειστική προθεσμία πέντε 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 προηγούμενης παραγράφου σε
συμβούλιο και μετέχουν σ` αυτήν όλα τα
μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε
περίπτωση κωλυμάτων η ολομέλεια μπορεί
να συγκροτηθεί 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, εφ` όσον δεν είναι
εισηγητής.
Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ως δευτεροβάθμιο ανώτατο
δικαστικό
συμβούλιο
διοικητικής
δικαιοσύνης για τα θέματα που αφορούν
τους 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 διατάξεις
των προηγούμενων παραγράφων 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 επίσης 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
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Συμβουλίου κατά των οποίων δεν ασκήθηκε
διαφωνία ή προσφυγή είναι υποχρεωτική
για τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
13. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας επιλύει τελειωτικώς το ζήτημα
που φέρεται ενώπιόν της και τα περαιτέρω
ζητήματα που δημιουργούνται από την
ολική ή μερική αποδοχή της διαφωνίας του
Υπουργού ή της προσφυγής δικαστικού
λειτουργού, αποκλείεται δε η οποιαδήποτε
αναπομπή
στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Κεφάλαιο ΙΒ`
Δικαστικοί
Συνεδρίου

λειτουργοί

του

Ελεγκτικού

Άρθρο 69
Διορισμός δόκιμων εισηγητών
Άρθρο 70
Διορισμός
1. Οι δόκιμοι εισηγητές διανύουν
δοκιμαστική υπηρεσία δύο ετών, στη
διάρκεια της οποίας, αν και δεν έχουν
αποκτήσει ακόμη την ιδιότητα του τακτικού
δικαστικού
λειτουργού,
την
οποία
αποκτούν με το διορισμό και την
ορκωμοσία τους ως εισηγητών, έχουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
δικαστικού
λειτουργού. Οι δόκιμοι
εισηγητές βοηθούν τους συμβούλους και
παρέδρους
στην
εκτέλεση
των
καθηκόντων τους σύμφωνα με τα
οριζόμενα με απόφαση της ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, μπορεί, με πράξη
του
προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να
ανατεθεί και σε δόκιμους εισηγητές η
προσωρινή αναπλήρωση παρέδρων του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου
για
χρονικό
διάστημα έως ένα έτος.
2. Μετά τη συμπλήρωση της διετούς
δοκιμαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αποφασίζει, ύστερα από
ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, για
το διορισμό των δόκιμων εισηγητών σε
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θέση εισηγητών. Η απόφαση πρέπει να
είναι αιτιολογημένη, λαμβάνεται υπόψη
το ήθος, η επιστημονική κατάρτιση, η
ποιοτική και ποσοτική απόδοση, η
φιλοπονία που επέδειξαν, καθώς και η
ικανότητα και καταλληλότητα τους για το
δικαστικό λειτούργημα.
Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι ο δόκιμος
εισηγητής δεν πρέπει να διοριστεί σε
θέση εισηγητή, λόγω έλλειψης ήθους ή
λόγω
ανεπάρκειας,
αποφασίζει
με
αιτιολογημένη απόφαση την οριστική του
απόλυση από την υπηρεσία, η οποία
γίνεται με προεδρικό διάταγμα.
Αν η συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής
υπηρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από
το δικαστικό λειτουργό άδειας, λόγω
ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής
τέκνου, ο εκ των υστέρων διορισμός του σε
θέση εισηγητή ενεργεί αναδρομικά ως προς
τον καθορισμό της κατά το άρθρο 54 σειράς
αρχαιότητας μόνο και ο δικαστικός
λειτουργός
αναγράφεται
στους
συντασσόμενους από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων πίνακες αρχαιότητας με τη
σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτηση
του από την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.
3. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
μπορεί επίσης με αιτιολογημένη απόφασή
του να παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία
του δόκιμου εισηγητή για ένα ακόμη έτος,
αν κρίνει ότι δεν είναι ώριμος να διοριστεί
σε θέση εισηγητή. Αν και μετά την
πάροδο του πρόσθετου χρόνου το
Συμβούλιο κρίνει ότι δεν μπορεί
να
διοριστεί
εισηγητής,
αποφασίζει
ταυτόχρονα με αιτιολογημένη απόφαση
την οριστική απόλυση από την υπηρεσία,
η οποία γίνεται με προεδρικό διάταγμα.
4. Οι δόκιμοι εισηγητές, που κρίθηκαν
ικανοί από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο, διορίζονται εισηγητές του
Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη
σειρά
επιτυχίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 69
ή κατά τη σειρά επιτυχίας στον τυχόν
διεξαγόμενο κατά το άρθρο 111 σχετικό
διαγωνισμό.
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5. Οι εισηγητές ασκούν ελεγκτικά
καθήκοντα παρέδρου και βοηθούν τους
συμβούλους στην εκτέλεση του έργου τους.
Με πράξη του προέδρου μπορεί να
μετέχουν και στη συγκρότηση των
κλιμακίων.
6. Ως πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
διορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, που
έχουν
συμπληρώσει
τα
προσόντα
προαγωγής τους σε πάρεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, εφέτη και
αντεισαγγελέα εφετών, εφέτη τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και
πρωτοδίκες
και αντεισαγγελείς
πρωτοδικών
με
8ετη
τουλάχιστον
υπηρεσία.
7. Ως σύμβουλοι του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
μπορούν να διοριστούν
δικαστικοί
λειτουργοί
που
έχουν
συμπληρώσει τα προσόντα προαγωγής
τους
σε
σύμβουλο
Επικρατείας,
αρεοπαγίτη, πρόεδρο και εισαγγελέα
εφετών και πρόεδρο εφετών διοικητικών
δικαστηρίων.
8. Ο διορισμός των
παρέδρων
και
συμβούλων
γίνεται
με
προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9.
Με
προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται
ύστερα
από
σύμφωνη
γνωμοδότηση
της
ολομέλειας
του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζονται η
διαδικασία πλήρωσης των θέσεων με
διορισμό, η σειρά αρχαιότητας των
διοριζομένων και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Άρθρο 71
Προαγωγές
1. Τα τρία πέμπτα τουλάχιστον του
συνολικού αριθμού των οργανικών
θέσεων των παρέδρων και συμβούλων
συμπληρώνονται,
αντιστοίχως,
με
προαγωγή εισηγητών και παρέδρων που
έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Στο
συνολικό αριθμό των
συμβούλων
συνυπολογίζονται και οι θέσεις του
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προέδρου και των αντιπροέδρων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Σε πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
προάγεται κατ` εκλογή εισηγητής που έχει
επτά τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο
βαθμό αυτόν, στην οποία συνυπολογίζεται
και ο χρόνο υπηρεσίας του ως δόκιμου
εισηγητή.
Για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, σε Πάρεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
προάγεται
κατ`
εκλογή
εισηγητής με πέντε (5) έτη υπηρεσίας, στην
οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του
ως δόκιμου εισηγητή.
3.
Σε σύμβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ή αντεπίτροπο της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο προάγεται, μόνο
κατ` απόλυτη εκλογή, πάρεδρος
του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει πέντε (5)
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό
αυτό.
4. Σε αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου προάγεται σύμβουλος ή
αντεπίτροπος που έχει τρία τουλάχιστον
έτη υπηρεσίας στο βαθμό του συμβούλου
ή αντεπιτρόπου αντίστοιχα.
5. Σε πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ή γενικό επίτροπο της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο προάγεται:
α) αντιπρόεδρος και
β) σύμβουλος ή αντεπίτροπος που έχει
τέσσερα τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο
βαθμό του συμβούλου ή του αντεπιτρόπου
αντίστοιχα.
Άρθρο 71Α
1. Οι κενές θέσεις του βαθμού του
Αντεπιτρόπου της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
πληρούνται με διορισμό από τους
υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Συμβούλους, καθώς και τους Παρέδρους, οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή
υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, ύστερα από
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατά της ανωτέρω απόφασης του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχει
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δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή αυτός τον
οποίο αφορά η κρίση, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου
73 του παρόντος.
2. Η διαδικασία πλήρωσης των ανωτέρω
θέσεων κινείται με ανακοίνωση του
Υπουργού
Δικαιοσύνης,
η
οποία
αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός
μηνός από την κένωση της θέσεως 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
αναρτήσεως της ανακοινώσεως.
3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας,
ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο αποστέλλει στον
Υπουργό Δικαιοσύνης τις υποβληθείσες
αιτήσεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
υποβάλλει προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικό ερώτημα διαβιβάζοντας
και τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν.
4. Το ερώτημα προκαλείται εντός δύο (2)
μηνών από την κένωση της θέσεως του
Αντεπιτρόπου. Για την πλήρωση των κενών
θέσεων που προβλέπεται ότι θα
προκύψουν την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, το
ερώτημα υποβάλλεται το αργότερο εντός
του μηνός Μαΐου.
5. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το
σύνολο
των
κενών
θέσεων
των
Αντεπιτρόπων, εφαρμόζεται, για τις
υπολειπόμενες θέσεις, η διάταξη της
παραγράφου 7 του άρθρου 58 του ν.
3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α`).
Κεφάλαιο ΙΓ`
Ανώτατο Δικαστικό
Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συμβούλιο

του

Άρθρο 72
Συγκρότηση, αρμοδιότητα, λειτουργία.
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1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει για τους
διορισμούς,
τις
τοποθετήσεις,
προαγωγές, μεταθέσεις, και αποσπάσεις
των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα
που ορίζεται από το νόμο.
2. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρεύει στο
κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκτός
αν πρόκειται για προαγωγή στο βαθμό
συμβούλου ή αντεπιτρόπου Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οπότε συγκροτείται 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 κλήρωση
μετέχουν οι αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και οι σύμβουλοι που έχουν
δύο (2) έτη υπηρεσίας στο βαθμό του
συμβούλου, όταν αρχίζει η θητεία 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
και
το
ενδεκαμελές από εννέα μέλη,
Στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν πρόκειται για
υπηρεσιακές μεταβολές δικαστών με
βαθμό κατώτερο του συμβούλου, μετέχουν
χωρίς ψήφο και δύο πάρεδροι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζονται με
κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν
τουλάχιστον δύο έτη υπηρεσίας στο βαθμό
του παρέδρου.
3. Η κλήρωση των μελών του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου γίνεται από το Α`
τμήμα στην πρώτη δημόσια συνεδρίαση
του μήνα Δεκεμβρίου. Για την κλήρωση
χρησιμοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια
αδιαφανή. Αμέσως πριν από τη διενέργεια
της κλήρωσης το τμήμα συνέρχεται σε
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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 έντεκα (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 αρχαιοτέρων 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
σφαιρίδια
με
τα
ονόματα
των
κληρωθέντων, από τους οποίους οι δύο
πρώτοι κατά σειρά κλήρωσης αποτελούντα
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, οφείλουν δε
να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της
ψηφοφορίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως όσα
ορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 7.
Για τα δύο στάδια
της
κλήρωσης
συντάσσεται πρακτικό που διαβιβάζεται
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
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4. Αυτοί που κληρώνονται γίνονται τακτικά
ή αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου χωρίς καμιά άλλη
διατύπωση και η θητεία του 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 νόμιμος 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
αντεπίτροπο ή 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 Α τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Σε
αυτήν
μετέχουν οι
αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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και οι σύμβουλοι με διετή τουλάχιστον
υπηρεσία στο βαθμό, οι οποίοι δεν
αποτελούν ήδη τακτικά ή αναπληρωματικά
μέλη
του
Ανώτατου
Δικαστικού
Συμβουλίου.
Για τη διαδικασία της
κλήρωσης εφαρμόζεται η παράγραφος 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. Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και στα
μέλη που μετέχουν στο Συμβούλιο χωρίς
ψήφο.
Άρθρο 73
Αποφάσεις, διαφωνία, προσφυγή
Προσφυγή στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κατά της απόφασης του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που
αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές της
παραγράφου 8 του άρθρου 68 του Κώδικα
έχει δικαίωμα να ασκήσει και αυτός τον
οποίο αφορά η κρίση, εφόσον όμως έλαβε
"ως προς τις λοιπές, πλην της προαγωγής,
περιπτώσεις δύο τουλάχιστον ψήφους.
Ως προς τη λειτουργία και τις αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη διαφωνία του
Υπουργού,
την
προσφυγή
του
ενδιαφερόμενου κ.λπ. ισχύουν αναλόγως
οι διατάξεις του άρθρου 68 με τις εξής
παραλλαγές:
α) στην παράγραφο 4 η παραπομπή στο
άρθρο 34 παράγραφο 3 και 4 του ν.δ.
170/1973 νοείται ότι γίνεται στον
οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Στην παράγραφο 9 προστίθεται το εξής
εδάφιο:
Στην Ολομέλεια ως δευτεροβάθμιο
ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν ο
γενικός επίτροπος της Επικρατείας ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του. Για την ύπαρξη
απαρτίας αρκεί η παρουσία ένδεκα μελών.
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Κεφάλαιο ΙΔ`
Άρθρο 74
Κέντρο Δικαστικών Σπουδών
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου
δικαίου υπό την επωνυμία "Κέντρο
Δικαστικών Σπουδών", εποπτευόμενο από
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με έδρα που θα
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
Σκοπός του είναι η
επαγγελματική εκπαίδευση των δικαστικών
και εισαγγελικών παρέδρων, η περιοδική
μετεκπαίδευση των
δικαστικών
και
εισαγγελικών λειτουργών και η οργάνωση
σεμιναρίων
για
τους
δικαστικούς
γραμματείς από ινστιτούτο διαρκούς
επιμόρφωσης και η διεξαγωγή δικαστικών
μελετών και ερευνών, καθώς και η
επιμέλεια συναφών εκδόσεων από
ινστιτούτο ερευνών.
Το επιμορφωτικό
ινστιτούτο και το ινστιτούτο ερευνών
αποτελούν μονάδες του Κέντρου.
2. Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια. Διοικείται από πενταμελές
διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) διοριζόμενο
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Το
διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον
προϊστάμενο
της
επιθεώρησης
δικαστηρίων, ως πρόεδρος, δύο ανώτατους
δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς,
προτεινόμενους με τους αναπληρωτές τους
από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, και
δύο καθηγητές του νομικού τμήματος
νομικής σχολής που προτείνονται με τους
αναπληρωτές τους από τον πρόεδρο του
νομικού τμήματος. Η θητεία του προέδρου
του Δ.Σ. του Κέντρου συμπίπτει με τη
θητεία του ως προϊσταμένου της
επιθεώρησης. Η θητεία των λοιπών μελών
του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να
ανανεωθεί για μια ακόμη τριετία με την
ίδια διαδικασία. Το κέντρο εκπροσωπείται
δικαστικώς και εξωδίκως από τον πρόεδρο
του διοικητικού συμβουλίου του.
3. Στο Κέντρο λειτουργεί γνωμοδοτικό
συμβούλιο συγκροτούμενο με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης. Το συμβούλιο
αυτό γνωμοδοτεί σχετικά με τις γενικές
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κατευθύνσεις
των
προγραμμάτων
σπουδών. Στο συμβούλιο αυτό μετέχουν
ο πρόεδρος του Κέντρου, ως πρόεδρος και
δύο ανώτατοι δικαστικοί ή εισαγγελικοί
λειτουργοί, οριζόμενοι με
τους
αναπληρωτές τους από το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο και από δύο
εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων
του Κράτους, από τους οποίους ένας
εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου
Αθηνών, καθώς και του Εθνικού
Συμβουλίου
Ανώτατης
Παιδείας,
οριζόμενους με τους αναπληρωτές τους
από την Ολομέλεια των δικηγορικών
συλλόγων του κράτους προκειμένου για
τους εκπροσώπους των δικηγορικών
συλλόγων και από τον αντίστοιχο φορέα
προκειμένου για τους εκπροσώπους του
Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας
ύστερα από ερώτημα του Υπουργού
Δικαιοσύνης. Αν οι εκπρόσωποι αυτοί δεν
οριστούν σε προθεσμία 30 ημερών από τη
λήψη του ερωτήματος, το συμβούλιο
συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή τους.
4.
Ως διευθυντές των ινστιτούτων
επιμόρφωσης και ερευνών τοποθετούνται
δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, με
απόφαση
του Ανώτατου
Δικαστικού
Συμβουλίου, για ορισμένο χρόνο που
μπορεί να παραταθεί.
5. Πόροι του Κέντρου είναι:
α) ετήσια τακτική επιχορήγηση που
εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Δικαιοσύνης με ιδιαίτερο
κωδικό αριθμό,
β) επιχορηγήσεις από το ΤΑΧΔΙΚ ή τον
προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και
κάθε είδους εισφορές νομικών ή φυσικών
προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών.
6. Οι μονάδες και οι υπηρεσίες του Κέντρου
λειτουργούν σε αίθουσες που ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
ύστερα από γνώμη του διοικητικού
συμβουλίου του Κέντρου.
7. Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα
με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Οικονομικών, μέσα σε δύο έτη από την
έναρξη ισχύος του κώδικα αυτού, και
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τροποποιούμενα με την ίδια διαδικασία,
κανονίζονται:
α) η διαδικασία διορισμού των μελών του
διοικητικού
και
του γνωμοδοτικού
συμβουλίου του Κέντρου, ο τρόπος
σύγκλισης και λειτουργίας τους,
οι
αρμοδιότητές του και οι αρμοδιότητες
του
προέδρου
του
διοικητικού
συμβουλίου,
β) το αναγκαίο για μόνιμο προσωπικό,
προερχόμενο από δημόσιους δικαστικούς
και πανεπιστημιακούς λειτουργούς, καθώς
και η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης
των σχετικών καθηκόντων από το
διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου,
γ) η διαδικασία συγκρότησης των
προγραμμάτων
εκπαίδευσης
και
μετεκπαίδευσης
στο
ινστιτούτο
επιμόρφωσης των λοιπών δικαστικών και
εισαγγελικών λειτουργών και η οργάνωση
σεμιναρίων
για
τους
δικαστικούς
γραμματείς,
δ) η διαδικασία σύστασης ομάδων στο
ινστιτούτο ερευνών για ειδικές μελέτες ή
εργασίες
ή
για
την
παροχή
συμβουλευτικής συνδρομής και νομικών
πληροφοριών και η επιμέλεια των
εκδόσεων του Κέντρου,
ε) η απόσπαση για ορισμένη χρονική
περίοδο, ανανεώσιμη με απόφαση του
οικείου
υπηρεσιακού
συμβουλίου,
υπαλλήλων της γραμματείας των πολιτικών
δικαστηρίων για τις ανάγκες του Κέντρου,
στ) η τυχόν ιδιαίτερη αποζημίωση για την
απασχόληση, έξοδα κίνησης υπερωριακή
εργασία κ.λπ. του διδακτικού προσωπικού
και των
υπαλλήλων του
Κέντρου,
κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού,
απολογισμού, και ισολογισμού και έγκρισης
των δαπανών,
ζ)
η
οργάνωση
μηχανογραφικής
τεκμηρίωσης,
βιβλιοθήκης
και
εκτυπωτικής μονάδας,
η) οι ειδικότεροι όροι και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση,
λειτουργία και επίτευξη των σκοπών του
Κέντρου και
θ) η έναρξη λειτουργίας του, που μπορεί να
είναι σταδιακή.
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Άρθρο 75
Διορισμός παρέδρων πρωτοδικείων και
εισαγγελίας
Άρθρο 76
Πρωτοδίκες
πρωτοδικών

και

αντεισαγγελείς

1. Μετά τη συμπλήρωση της διετούς
δοκιμαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει, ύστερα
από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης,
για
το
διορισμό
των
παρέδρων
πρωτοδικείου και εισαγγελίας σε θέσεις
πρωτοδικών
και
αντεισαγγελέων
αντίστοιχα. Η απόφαση πρέπει να είναι
αιτιολογημένη λαμβάνεται υπόψη η κατά
την παράγραφο 2 έκθεση του Συμβουλίου
των
Εφετών,
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 πάρεδρος δεν
πρέπει να διοριστεί
πρωτοδίκης
ή
αντεισαγγελέας, λόγω έλλειψης ήθους ή
λόγω
ανεπάρκειας,
αποφασίζει
αιτιολογημένα την οριστική του απόλυση
από την υπηρεσία, που γίνεται με
προεδρικό διάταγμα.
Αν η συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής
υπηρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από
το δικαστικό λειτουργό άδειας, λόγω
ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής
τέκνου, ο εκ των υστέρων διορισμός του σε
θέση
πρωτοδίκη
ή
αντεισαγγελέα
πρωτοδικών ενεργεί αναδρομικά ως προς
τον καθορισμό της κατά το άρθρο 54 σειράς
αρχαιότητας μόνο και ο δικαστικός
λειτουργός
αναγράφεται
στους
συντασσόμενους από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων πίνακες αρχαιότητας με τη
σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτηση
του από την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.
2. Για την καταλληλότητα των παρέδρων
πρωτοδικείου
και
εισαγγελίας
της
περιφέρειάς
του,
προκειμένου
να
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διοριστούν
πρωτοδίκες
και
αντεισαγγελείς αντίστοιχα, αποφαίνεται με
αιτιολογημένη έκθεσή του το Συμβούλιο
των Εφετών, που συγκροτείται από τον
πρόεδρο εφετών, τον εισαγγελέα εφετών
και
τρείς
εφέτες.
Το συμβούλιο
αποφαίνεται αφού ακούσει τον εισηγητή
εφέτη, που 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
ένα έτος, αν κρίνει ότι αυτός δεν είναι
ακόμα ώριμος να διοριστεί πρωτοδίκης ή
αντεισαγγελέας. Αν και μετά τη πάροδο του
πρόσθετου χρόνου το Συμβούλιο κρίνει ότι
δεν πρέπει να διοριστεί πρωτοδίκης ή
αντεισαγγελέας, αποφασίζει ταυτόχρονα
με αιτιολογημένη απόφαση την οριστική
του απόλυση από την υπηρεσία, η οποία
γίνεται με προεδρικό διάταγμα.
4.
Οι
πάρεδροι
πρωτοδικείου
ή
εισαγγελίας διορίζονται για την πλήρωση
κενών
θέσεων
πρωτοδικών
και
αντεισαγγελέων σύμφωνα με τη σειρά
επιτυχίας τους στο σχετικό διαγωνισμό. Ως
κενές
θέσεις
πρωτοδικών
και
αντεισαγγελέων θεωρούνται και οι κενές
θέσεις των ανωτέρων βαθμών. Οι πάρεδροι
πρωτοδικείου και εισαγγελίας που
κρίνονται διοριστέοι από το Ανώτατο
Δικαστικό
Συμβούλιο
διορίζονται
πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς.
5. Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης
μπορεί
να
ασκήσει προσωρινώς
καθήκοντα σε πρωτοδικείο ειρηνοδίκης ή
πταισματοδίκης οριζόμενος από τον
πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειάς του.
Άρθρο 77
Προαγωγές
δικαστικών
λειτουργών
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
1. Σε πρόεδρο πρωτοδικών προάγεται
πρωτοδίκης με πέντε τουλάχιστον έτη
υπηρεσίας πρωτοδίκη, στην οποία
συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του
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παρέδρου πρωτοδικείου. Σε περίπτωση που
δεν έχει προαχθεί ακόμη σε πρόεδρο
πρωτοδικών, πρωτοδίκης με δώδεκα έτη
υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, τότε αυτός
προάγεται
σε
προσωποπαγή
θέση
προέδρου πρωτοδικών, με μεταφορά της
οργανικής θέσης που κατείχε ως
πρωτοδίκης. Την προσωποπαγή αυτή θέση
διατηρεί μέχρις ότου κενωθεί οργανική
θέση προέδρου πρωτοδικών, την οποία
καταλαμβάνει αυτοδικαίως, οπότε η
προσωποπαγής θέση επανέρχεται επίσης
αυτοδικαίως στις οργανικές θέσεις των
πρωτοδικών - παρέδρων πρωτοδικείου.
2. Σε εισαγγελέα πρωτοδικών προάγεται
αντεισαγγελέας πρωτοδικών με πέντε
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας αντεισαγγελέα,
στην οποία υπολογίζεται και η υπηρεσία
του παρέδρου εισαγγελίας. Σε περίπτωση
που δεν έχει προαχθεί ακόμη σε εισαγγελέα
πρωτοδικών, αντεισαγγελέας με δώδεκα
έτη υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, τότε
αυτός προάγεται σε προσωποπαγή θέση
εισαγγελέα πρωτοδικών, με μεταφορά της
οργανικής θέσης που κατείχε ως
αντεισαγγελέας
πρωτοδικών.
Την
προσωποπαγή αυτή θέση διατηρεί μέχρις
ότου κενωθεί οργανική θέση εισαγγελέα
πρωτοδικών, την οποία καταλαμβάνει
αυτοδικαίως, οπότε η προσωποπαγής θέση
επανέρχεται επίσης αυτοδικαίως στις
οργανικές θέσεις των αντεισαγγελέων
πρωτοδικών - παρέδρων εισαγγελίας.
3.
Σε
εφέτη προάγεται πρόεδρος
πρωτοδικών που έχει δύο τουλάχιστον έτη
υπηρεσίας ως πρόεδρος ή οκτώ έτη
υπηρεσίας συνολικά ως πρόεδρος και
πρωτοδίκης.
4. Σε αντεισαγγελέα εφετών προάγεται
εισαγγελέας πρωτοδικών που έχει δύο
τουλάχιστον
έτη
υπηρεσίας
ως
εισαγγελέας πρωτοδικών ή οκτώ έτη
υπηρεσίας συνολικά ως εισαγγελέας και
αντεισαγγελέας πρωτοδικών.
5. Σε πρόεδρο εφετών προάγεται εφέτης
που έχει τρία τουλάχιστον έτη υπηρεσίας
ως εφέτης ή επτά έτη υπηρεσίας συνολικά
ως εφέτης και πρόεδρος πρωτοδικών. Σε
περίπτωση που δεν έχει προαχθεί ακόμη σε
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πρόεδρο εφετών, εφέτης με δέκα έτη
υπηρεσίας στο βαθμό του εφέτη, τότε
αυτός προάγεται σε προσωποπαγή θέση
προέδρου εφετών, με μεταφορά της
οργανικής θέσης που κατείχε ως εφέτης.
Την προσωποπαγή αυτή θέση διατηρεί
μέχρις ότου κενωθεί οργανική θέση
προέδρου εφετών, την οποία καταλαμβάνει
αυτοδικαίως, οπότε η προσωποπαγής θέση
επανέρχεται επίσης αυτοδικαίως στις
οργανικές θέσεις των εφετών.
6. Σε εισαγγελέα εφετών προάγεται
αντεισαγγελέας εφετών που έχει τρία
τουλάχιστον
έτη
υπηρεσίας
ως
αντεισαγγελέας εφετών ή επτά έτη
υπηρεσίας συνολικά ως αντεισαγγελέας
εφετών και εισαγγελέας πρωτοδικών. Σε
περίπτωση που δεν έχει προαχθεί ακόμη σε
εισαγγελέα εφετών, αντεισαγγελέας με
δέκα έτη υπηρεσίας στο βαθμό του
αντεισαγγελέα εφετών, τότε αυτός
προάγεται
σε
προσωποπαγή
θέση
εισαγγελέα εφετών, με μεταφορά της
οργανικής θέσης που κατείχε ως
αντεισαγγελέας εφετών. Την προσωποπαγή
αυτή θέση διατηρεί μέχρις ότου κενωθεί
οργανική θέση εισαγγελέα εφετών, την
οποία καταλαμβάνει αυτοδικαίως, οπότε η
προσωποπαγής θέση επανέρχεται επίσης
αυτοδικαίως στις οργανικές θέσεις των
αντεισαγγελέων εφετών.
7. Σε αρεοπαγίτη προάγεται πρόεδρος
εφετών ύστερα από αίτηση του. Πρόεδρος
εφετών, ο οποίος έχει συμπληρώσει τριετία
στο βαθμό του και του οποίου δεν
καθίσταται δυνατή η προαγωγή στο βαθμό
του αρεοπαγίτη αποκλειστικά και μόνο
λόγω ανυπαρξίας κενής οργανικής θέσης,
μπορεί, τρεις μήνες πριν από την
αποχώρηση του από το δικαστικό σώμα
λόγω ορίου ηλικίας, να υποβάλει αίτηση
προαγωγής του σε προσωποπαγή θέση
αρεοπαγίτη. Επί της αιτήσεως του
αποφαίνεται το ανώτατο δικαστικό
συμβούλιο και σε περίπτωση προαγωγής
του αυτός παραμένει στη θέση του μέχρι
την αποχώρηση του, χωρίς η προαγωγή του
στην προσωποπαγή αυτή θέση να
θεμελιώνει οποιοδήποτε μισθολογικής,
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συνταξιοδοτικής ή άλλης φύσεως δικαίωμα
αυτού.
8. Σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
προάγεται εισαγγελέας εφετών , ύστερα
από αίτηση του. Εισαγγελέας εφετών, ο
οποίος έχει συμπληρώσει τριετία στο
βαθμό του και του οποίου δεν καθίσταται
δυνατή η προαγωγή στο βαθμό του
αντεισαγγελέα
του
Αρείου
Πάγου
αποκλειστικά και μόνο λόγω ανυπαρξίας
κενής οργανικής θέσης, μπορεί, τρεις μήνες
πριν από την αποχώρηση του από το
δικαστικό σώμα, λόγω ορίου ηλικίας, να
υποβάλει αίτηση προαγωγής του σε
προσωποπαγή θέση αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου. Επί της αιτήσεως του
αποφαίνεται το ανώτατο δικαστικό
συμβούλιο και σε περίπτωση προαγωγής
του αυτός παραμένει στη θέση του μέχρι
την αποχώρηση του, χωρίς η προαγωγή του
στην προσωποπαγή αυτή θέση να
θεμελιώνει οποιοδήποτε μισθολογικής,
συνταξιοδοτικής ή άλλης φύσεως δικαίωμα
αυτού.
9. Σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου
προάγεται αρεοπαγίτης με δύο (2)
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό
αυτόν.
10. Σε πρόεδρο του Αρείου Πάγου
προάγεται αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου
ή αρεοπαγίτης που έχει τρία (3)
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό του
αρεοπαγίτη.
11. Σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
προάγεται αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου
και αρεοπαγίτης ή αντιεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου με δύο (2) τουλάχιστον έτη
υπηρεσίας στους βαθμούς αυτούς.
12. Η προαγωγή στους βαθμούς του
προέδρου και εισαγγελέα πρωτοδικών, του
εφέτη και αντεισαγγελέα εφετών γίνεται
κατ` εκλογή.
13. Η προαγωγή στους βαθμούς του
αρεοπαγίτη, του αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, του Προέδρου και εισαγγελέα
εφετών γίνεται μόνο κατ` απόλυτη εκλογή.
14. Αυτοί που προάγονται με την ίδια
απόφαση διατηρούν τη μεταξύ τους σειρά
αρχαιότητας.
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Άρθρο 77Α
Ειρηνοδίκες
1. Στη θέση ειρηνοδίκη Δ` τάξεως διορίζεται
αυτός που πέτυχε σε διαγωνισμό για
πρόσληψη ειρηνοδικών. Ο διαγωνισμός
γίνεται από επιτροπή, που αποτελείται από
τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον υπ`
αυτού οριζόμενο αντιπρόεδρο, από τον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ή τον υπ`
αυτού οριζόμενο αντεισαγγελέα του
Αρείου πάγου, από έναν αρεοπαγίτη που
ορίζει με τον αναπληρωτή του η ολομέλεια
του Αρείου Πάγου και δύο καθηγητές του
Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Αθηνών, έναν του εμπορικού και έναν του
αστικού ή του αστικού δικονομικού
δικαίου, που ορίζει με τους αναπληρωτές
τους η Γενική Συνέλευση του Νομικού
Τμήματος. Της επιτροπής προεδρεύει ο
πρόεδρος ή ο
εισαγγελέας ή
ο
αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Χρέη
γραμματέα της επιτροπής εκτελεί ο
γραμματέας της εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι
έχουν συμπληρώσει το 25ο και δεν έχουν
υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους,
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για το
διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών
κατά τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών
και:
α) είναι δικηγόροι ή
β) έχουν διατελέσει δικηγόροι ή
γ) είναι οποιουδήποτε βαθμού και κλάδου
υπάλληλοι της γραμματείας
των δικαστηρίων και εισαγγελιών και
έχουν συμπληρώσει δύο έτη υπηρεσίας
μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος
πανεπιστημίου ή ένα έτος, εφ` όσον έχουν
τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού
υπαλλήλου ή
δ) είναι ασκούμενοι δικηγόροι επί ένα
τουλάχιστον έτος ή
ε) είναι πτυχιούχοι νομικού τμήματος
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφ`
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όσον είναι κάτοχοι
διδακτορικού
διπλώματος
νομικών
ή
πολιτικών
επιστημών
ή κάτοχοι
διπλώματος
μεταπτυχιακών νομικών σπουδών που
απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση
τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών
μαθημάτων και εξετάσεις και
στ) κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των
τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού
και νομικού), εφ` όσον τουλάχιστον το ένα
από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό
τουλάχιστον λίαν καλώς. Ο διαγωνισμός
περιλαμβάνει γραπτή και προφορική
εξέταση στα εξής μαθήματα:
α) αστικό δίκαιο,
β) εμπορικό δίκαιο,
γ) πολιτική δικονομία,
δ) ποινικό δίκαιο,
ε) ποινική δικονομία και
στ) στοιχεία
δικαίου.

ευρωπαϊκού

κοινοτικού

3. Για τους επιτυχόντες καταρτίζεται κατά
σειρά επιτυχίας πίνακας, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
ισχύει από τη δημοσίευσή του μέχρι της
31ης Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Οι
επιτυχόντες διορίζονται κατά τη σειρά
αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και
τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες
κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα
θέσεις
ειρηνοδικών
με
προεδρικό
διάταγμα.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
με πρόταση του Υπουργού της Δικαιοσύνης,
καθορίζεται ο τρόπος προκηρύξεως και
διενέργειας
του διαγωνισμού,
οι
αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο έλεγχος των
προσόντων των υποψηφίων, ο βαθμός που
πρέπει να λάβει ο υποψήφιος για να
θεωρηθεί επιτυχών,
ο
συντελεστής
βαθμολογίας κάθε μαθήματος, η εξαγωγή
των αποτελεσμάτων, η σειρά επιτυχίας σε
περίπτωση ισοβαθμίας και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρις εκδόσεως
του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται
αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για τους
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διαγωνισμούς παρέδρων πρωτοδικείων και
εισαγγελιών.
Άρθρο 77Β
1. Οι διοριζόμενοι ειρηνοδίκες Δ` τάξεως
διανύουν
δοκιμαστική υπηρεσία ενός
έτους ως δόκιμοι.
2. Οι δόκιμοι ειρηνοδίκες από του
διορισμού τους υποβάλλονται σε δίμηνη
ειδική άσκηση στο πρωτοδικείο της
τοποθετήσεώς τους και διατελούν υπό την
άμεση ευθύνη και εποπτεία του προέδρου
πρωτοδικών,
χρησιμοποιούμενοι
διαδοχικώς σε όλα τα τμήματα και σε όλες
τις αρμοδιότητες του πρωτοδικείου, ως
αναπληρωτές πρωτοδικών, σύμφωνα με τις
κείμενες
διατάξεις,
αναπλήρωσης
πρωτοδικών
με
ειρηνοδίκες.
Χρησιμοποιούνται επίσης ως β` ανακριτικοί
υπάλληλοι για έναν τουλάχιστο μήνα, με
την υποχρέωση να παρακολουθούν και τη
λειτουργία εν γένει της γραμματείας του
πρωτοδικείου και των ειρηνοδικείων και
πταισματοδικείων που βρίσκονται στην
έδρα του.
3. Κατά τους δύο τελευταίους μήνες της
άσκησης ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί
να αναθέσει στο δόκιμο ειρηνοδίκη, με
ειδική κάθε φορά παραγγελία, την
εκτέλεση καθηκόντων ειρηνοδίκη και
πταισματοδίκη στα ειρηνοδικεία και
πταισματοδικεία της περιφέρειας και της
έδρας του πρωτοδικείου.
4.
Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης η ειδική άσκηση στο
πρωτοδικείο του δόκιμου ειρηνοδίκη
παρατείνεται για δύο ακόμη μήνες μετά
από γνώμη της ολομέλειας του οικείου
πρωτοδικείου, η οποία προκαλείται από τον
πρόεδρό του πριν να συμπληρωθεί το
εξάμηνο, εάν διαπιστωθεί ότι η επίδοση
δεν κρίνεται απολύτως επαρκής για την
ικανοποιητική άσκηση των καθηκόντων του
ειρηνοδίκη.
Μετά τη συμπλήρωση της κανονικής ή
συμπληρωματικής
άσκησης
στο
πρωτοδικείο, οι δόκιμοι ειρηνοδίκες
υποχρεούνται να εμφανισθούν μέσα σε
δέκα (10) ημέρες στο ειρηνοδικείο της
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πόλης όπου εδρεύει το πρωτοδικείο, στην
περιφέρεια του οποίου υπάγεται το
ειρηνοδικείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί.
5.
Μετά
τη
συμπλήρωση
της
δοκιμαστικής υπηρεσίας οι
δόκιμοι
ειρηνοδίκες διορίζονται με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης,
ύστερα από
απόφαση
του
Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου, η οποία, μετά από γνώμη της
ολομέλειας της οικείου πρωτοδικείου,
διαπιστώνει ότι ο κρινόμενος έχει την
αναγκαία επιστημονική κατάρτιση και την
ικανότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις
της αποστολής του ειρηνοδίκη, καθώς και
την επιμέλεια, το χαρακτήρα και το ήθος
που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό. Με
όμοιο προεδρικό διάταγμα απολύονται
υποχρεωτικώς της υπηρεσίας όσοι
κρίνονται μη ικανοί.
6. Οι δόκιμοι ειρηνοδίκες λαμβάνουν τις
αποδοχές του ειρηνοδίκη Δ` τάξεως.
Κεφάλαιο ΙΕ`
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής
και ποινικής δικαιοσύνης.
Άρθρο 78
Συγκρότηση, αρμοδιότητα, λειτουργία.
1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
αποφασίζει για το διορισμό των
πρωτοδικών
και
"αντεισαγγελέων
πρωτοδικών και ειρηνοδικών" και για τις
τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και
προαγωγές
γενικά
των
δικαστικών
λειτουργών της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης.
Επίσης
αποφασίζει,
γνωμοδοτεί ή προτείνει και σε κάθε άλλη
περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.
2. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης εδρεύει
στο κατάστημα του Αρείου Πάγου.
Συγκροτείται από ένδεκα μέλη, εκτός αν
πρόκειται για προαγωγή στο βαθμό του
αρεοπαγίτη, αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, προέδρου και εισαγγελέα εφετών,
οπότε συγκροτείται από δεκαπέντε μέλη.
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Τακτικά μέλη του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος και ο
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και κατά
περίπτωση εννέα ή δεκατρία μέλη που
ορίζονται με κλήρωση. Δύο μέλη του
Συμβουλίου είναι αντεισαγγελείς του
Αρείου Πάγου. Στο Συμβούλιο μετέχουν
χωρίς ψήφο δύο πρόεδροι εφετών ή δύο
εισαγγελείς εφετών, αν πρόκειται για
θέματα
υπηρεσιακών
μεταβολών
προέδρων εφετών και εφετών ή
εισαγγελέων και αντεισαγγελέων εφετών
αντιστοίχως ή δύο εφέτες ή δύο
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,
οφείλουν δε να αποχωρήσουν πριν από την
έναρξη της ψηφοφορίας.
3. Η κλήρωση των μελών του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου πολιτικής και
ποινικής δικαιοσύνης γίνεται από το πρώτο
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
έτη υπηρεσίας στο βαθμό του αρεοπαγίτη ή
του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου όταν
αρχίζει η θητεία 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 αρχαιότερων προέδρων και
εισαγγελέων εφετών και μεταξύ των
τριάντα
αρχαιότερων
εφετών
και
αντεισαγγελέων εφετών, των εφετείων και
εισαγγελιών 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 σφαιρίδια αδιαφανή. Αμέσως πριν
από τη διενέργεια της κλήρωσης το τμήμα
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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 στάδια και από
ισάριθμες κληρωτίδες. Κατά το πρώτο
στάδιο ο πρόεδρος εξάγει από την
κληρωτίδα με τους αντιπροέδρους και τους
αρεοπαγίτες δεκαέξι σφαιρίδια με τα
ονόματα των κληρωθέντων, από τους
οποίους οι επτά και ένδεκα πρώτοι κατά τη
σειρά της κλήρωσης αποτελούν 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 σφαιρίδια με τα
ονόματα των κληρωθέντων από τους
οποίους οι δύο 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 προέδρων εφετών, έξι
εισαγγελέων εφετών, έξι εφετών και έξι
αντεισαγγελέων εφετών από τους οποίους
οι δύο 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. 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.
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6. Για την αντικατάσταση τακτικών ή
αναπληρωματικών
μελών
που
αποχώρησαν από την υπηρεσία γίνεται
συμπληρωματική κλήρωση.
7. Η κλήρωση γίνεται σε δημόσια
συνεδρίαση του πρώτου τμήματος του
Αρείου Πάγου. Σε αυτή μετέχουν
ομοιόβαθμοι των αντικαθισταμένων κατά
τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3, οι
οποίοι δεν αποτελούν ήδη τακτικά ή
αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου. Για τη διαδικασία
και την κλήρωση εφαρμόζεται η
παράγραφος 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.
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
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εκτελεί ο οριζόμενος από τον πρόεδρο
υπάλληλος της γραμματείας.
12. 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.
Άρθρο 79
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,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 68, με τις εξής παραλλαγές:
α) Στην παράγραφο 4, η παραπομπή, αντί
στο άρθρο 34 παράγραφοι 3 και 4 του ν.δ.
170/1973, γίνεται στο άρθρο 302
παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας.
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, οφείλουν δε να
αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της
ψηφοφορίας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Επιθεώρηση δικαστηρίων και δικαστικών
λειτουργών
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Κεφάλαιο ΙΣΤ`
Πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.
Άρθρο 80
Συμβούλιο και Όργανα Επιθεώρησης
1. Α. Το Συμβούλιο Επιθεώρησης των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και
των δικαστικών λειτουργών εποπτεύει την
επιθεώρηση και αποτελείται από έναν
αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως
πρόεδρο, έναν αρεοπαγίτη και έναν
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.
1.Β. 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.
2. 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 σε συμβούλιο μέσα στο δεύτερο
δεκαπενθήμερο του μήνα 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
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κληρωτίδα τα ονόματα των αρεοπαγιτών
και αντεισαγγελέων, τους οποίους η ίδια
Ολομέλεια ορίζει σε αριθμό διπλάσιο του
απαιτουμένου 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, επιτρέπεται να συμπληρωθεί ο
αριθμός και από αυτούς που έχουν
υπηρεσία ενός έτους.
3. Η κλήρωση της προηγούμενης
παραγράφου 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.
4. Δεν μπορούν να ορισθούν τακτικά ή
αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου
Επιθεώρησης ή επιθεωρητές όσοι άσκησαν
καθήκοντα στις ίδιες θέσεις κατά τα αμέσως
δύο (2) προηγούμενα χρόνια.
5. Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται
αδιαφανή
σφαιρίδια,
στα
οποία
τοποθετούνται οι κλήροι με τα ονόματα 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,
δώδεκα (12) 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 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.
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Από τους κληρωθέντες της δεύτερης
κληρωτίδας οι τρεις (3) αρχαιότεροι
αποτελούν τα μέλη του Συμβουλίου, οι δύο
(2) πρώτοι τα τακτικά και ο τρίτος 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 αποτελεί το τακτικό
μέλος του Συμβουλίου Επιθεώρησης, ο
δεύτερος τον αναπληρωτή του, οι τρεις
επόμενοι 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,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου
Επιθεώρησης και των επιθεωρητών είναι
ετήσια. Αρχίζει τη 16η Σεπτεμβρίου του
έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και
λήγει τη 15η Σεπτεμβρίου του επόμενου
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.
7. Τους επιθεωρητές βοηθούν στο έργο
τους επίκουροι επιθεωρητές, οι οποίοι
φέρουν το βαθμό του προέδρου εφετών ή
του εισαγγελέα εφετών και ορίζονται με
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου για τις δικαστικές περιφέρειες
τις οριζόμενες στο άρθρο 81, ως εξής: δύο
πρόεδροι εφετών για καθεμία από τις Α` και
Θ` δικαστικές περιφέρειες, δύο πρόεδροι
εφετών για τον τομέα Β 1 της Β` δικαστικής
περιφέρειας, ένας πρόεδρος εφετών και
ένας εισαγγελέας εφετών για τον τομέα Β2
της Β` δικαστικής περιφέρειας, ένας
πρόεδρος εφετών για καθεμία από τις Ε`,
ΣΤ`, Ζ` και Η` δικαστικές περιφέρειες και
ένας εισαγγελέας εφετών για καθεμία από
τις Γ` και Δ` δικαστικές περιφέρειες. Τα
ειδικότερα καθήκοντα των επίκουρων
επιθεωρητών καθορίζονται με κοινή
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απόφαση του προέδρου του Συμβουλίου
Επιθεώρησης πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης και του οικείου επιθεωρητή. Η
θητεία των επίκουρων επιθεωρητών
συμπίπτει χρονικά με αυτήν των
επιθεωρητών.
8. Οι επιθεωρητές και [επίκουροι
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 στο Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο, των δε λοιπών στις οικείες
Ολομέλειες
των
Δικαστηρίων
και
Εισαγγελιών.
9. Οι πρόεδροι εφετών ενεργούν την
επιθεώρηση
των
πρωτοδικείων,
ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων και οι
εισαγγελείς εφετών 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, εκείνος
που διευθύνει το δικαστήριο ή την
εισαγγελία διενεργεί ο ίδιος την
επιθεώρηση
ή
ορίζει
από
τους
ομοιόβαθμούς του αυτόν ή αυτούς που θα
τη διενεργήσουν.
10. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης
από την υπηρεσία, 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.
11. Σε επιθεώρηση υπόκεινται όλοι οι
δικαστικοί λειτουργοί έως και το βαθμό του
εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών. Οι
πρόεδροι και εισαγγελείς εφετών μπορεί,
κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντιστοίχως,
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να επιθεωρούνται από τον πρόεδρο του
Συμβουλίου Επιθεώρησης.
12. Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου, στα Πρωτοδικεία Αθηνών,
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ορίζεται ως
επόπτης των ανακριτών, με ετήσια θητεία
ανανεώσιμη για ένα ακόμη έτος, εφέτης με
υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών, με
αρμοδιότητα την εποπτεία, το συντονισμό
και την παρακολούθηση της εύρυθμης
λειτουργίας του ανακριτικού έργου, χωρίς
δυνατότητα ανάμειξης στην ουσιαστική
λειτουργία της ανάκρισης. Ο επόπτης
ανακριτών για το Πρωτοδικείο Αθηνών
ορίζεται με αποκλειστική απασχόληση. Η
ισχύς του άρθρου 35 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας δεν θίγεται.
Άρθρο 81
Περιφέρειες
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
Πρωτοδικών Αθηνών και Λαμίας,
Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας και
Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.
επιθεωρητής ορίζεται αντεισαγγελέας
Αρείου Πάγου.

και
την
την
Ως
του

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
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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 (Ο`), τα Εφετεία Θεσσαλονίκης,
Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και
τα υπαγόμενα σε αυτά Πρωτοδικεία.
2. Οι Περιφέρειες επιθεώρησης είναι
δυνατόν να μεταβάλλονται μετά από
σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου 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, ιδρύεται
Γραφείο Γραμματείας Επιθεώρησης, στο
οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ένας ή
περισσότεροι
γραμματείς
από
το
προσωπικό των δικαστηρίων της έδρας του
εφετείου.
Κεφάλαιο ΙΖ`
Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο
και τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
Άρθρο 82
Όργανα επιθεώρησης του Συμβουλίου της
Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
Α. Όργανα επιθεώρησης του Συμβουλίου
της Επικρατείας
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1. Ιδρύεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης,
το οποίο συγκροτείται από έναν
αντιπρόεδρο
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας, ως πρόεδρο, και δύο
συμβούλους Επικρατείας με τετραετή
τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό, ως μέλη.
Οι ανωτέρω, οι οποίοι προέρχονται από
διαφορετικά τμήματα, ορίζονται με
ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση της
Ολομέλειας σε συμβούλιο, η οποία
εκδίδεται
το
μήνα
Ιούνιο
του
προηγούμενου της ενάρξεως 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 δικαστικά έτη.
3. Οι αντιπρόεδροι, που προεδρεύουν στα
τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας,
συντάσσουν το μήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου
δικαστικού έτους και υποβάλλουν στο
Συμβούλιο της παραγράφου 1 εκθέσεις
επιθεώρησης για τους παρέδρους που
υπηρέτησαν στο τμήμα τους. Οι
αντιπρόεδροι
και
οι
σύμβουλοι
Επικρατείας, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα
προεδρεύοντος σε πέντε τουλάχιστον
συνεδριάσεις κατά τα δύο δικαστικά έτη
στα οποία ανάγεται η επιθεώρηση,
συντάσσουν το μήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου
δικαστικού έτους και υποβάλλουν στο
Συμβούλιο της παραγράφου 1 εκθέσεις
επιθεώρησης για την απόδοση των
παρέδρων που υπηρέτησαν στο ίδιο με
αυτούς τμήμα.
4. Σύμβουλοι της Επικρατείας που έχουν
εισηγηθεί στο δικαστήριο προς συζήτηση,
κατά τη διάρκεια των δύο δικαστικών ετών
στα οποία ανάγεται η επιθεώρηση, δύο
τουλάχιστον διαφορετικές υποθέσεις με
προεισήγηση του αυτού εισηγητή,
συντάσσουν το μήνα Ιούνιο του δεύτερου
δικαστικού έτους και υποβάλλουν στο
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Συμβούλιο της παραγράφου 1 εκθέσεις
επιθεώρησης για τον εν λόγω εισηγητή.
5. Για την αξιολόγηση των παρέδρων
λαμβάνονται υπόψη και εκτιμώνται η
ικανότητά τους προς σύνταξη σχεδίων
αποφάσεων, η συμβολή τους κατά τη
διάσκεψη, ο βαθμός δυσκολίας και ο
τρόπος επεξεργασίας του νομικού και
πραγματικού μέρους των υποθέσεων για τις
οποίες συνέταξαν εισηγήσεις, η εν γένει
επιμέλεια κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, η παράσταση, καθώς και
το ήθος τους. Για την αξιολόγηση των
εισηγητών λαμβάνονται υπόψη και
εκτιμώνται ο τρόπος επεξεργασίας του
νομικού και πραγματικού μέρους των
υποθέσεων για τις οποίες συνέταξαν
προεισηγήσεις, η ικανότητά τους προς
σύνταξη προεισηγήσεων, η εν γένει
επιμέλεια κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, η παράσταση, καθώς και
το ήθος τους. "Οι κρίσεις κατά την
αξιολόγηση έχουν υποχρεωτικά και
αποκλειστικά την εξής κλίμακα: 1.
εξαίρετος, 2. πολύ καλός, 3. καλός, 4.
ανεπαρκής.
6.
Στο
Πρωτοβάθμιο
Συμβούλιο
Επιθεώρησης
υποβάλλονται
οι
αιτιολογημένες εκθέσεις επιθεώρησης που
συντάσσονται
σύμφωνα
με
τις
παραγράφους 3, 4 και 5 το μήνα Ιούνιο κάθε
δεύτερου δικαστικού έτους, τα τηρούμενα
στο Δικαστήριο στατιστικά στοιχεία για την
ποσοτική απόδοση των παρέδρων και
εισηγητών, καθώς και στοιχεία σχετικά με
την απόδοση των ανωτέρω σε λοιπά
καθήκοντα, τα οποία τους έχουν ανατεθεί
από το Δικαστήριο. Το Πρωτοβάθμιο
Συμβούλιο Επιθεώρησης συντάσσει, επί τη
βάσει των ως άνω στοιχείων, ανά διετία το
μήνα
Σεπτέμβριο
τελικές
εκθέσεις
επιθεώρησης Υια καθέναν από τους
παρέδρους και εισηγητές.
Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται αμελλητί
στους
προαναφερθέντες
δικαστικούς
λειτουργούς, οι οποίοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση των στοιχείων του
ατομικού τους φακέλου.
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Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο ασκεί τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 84 παράγραφοι 1, 2
και 6, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Ιδρύεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης,
το οποίο συγκροτείται από τον πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο,
και δύο αντιπροέδρους του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ως μέλη. Οι δύο αντιπρόεδροι
με
ισάριθμους
αναπληρωματικούς
ορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας σε
συμβούλιο που εκδίδεται το μήνα Ιούνιο
του προηγούμενου της ενάρξεως της
θητείας τους δικαστικού έτους. Η θητεία
των ως άνω αντιπροέδρων 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 από τις διατάξεις των
άρθρων 86 παρ. 1 και 88, οι οποίες
εφαρμόζονται αναλόγως.
8. Πάρεδρος ή εισηγητής του Συμβουλίου
της Επικρατείας ο οποίος θεωρεί ότι η
τελική έκθεση επιθεωρήσεώς του περιέχει
δυσμενείς κρίσεις ή ανακριβή περιστατικά
σε βάρος του μπορεί να προσφύγει στο
Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω
εκθέσεως 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 απορρίψει αυτήν.
9. Με απόφαση της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καταρτίζεται εσωτερικός
κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται τα εν
γένει
υπηρεσιακά
καθήκοντα
των
δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται
μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου.

375

10. Η ισχύς των παραγράφων 1 έως 8 του
παρόντος άρθρου αρχίζει έξι μήνες μετά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Β. Όργανα επιθεώρησης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
1. Οι πάρεδροι, οι εισηγητές και οι δόκιμοι
εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου
υπόκεινται σε επιθεώρηση, η οποία
διενεργείται κάθε δύο δικαστικά έτη.
2. Την επιθεώρηση διενεργεί στους
παρέδρους, τους εισηγητές και τους
δόκιμους εισηγητές του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ένας από τους αρχαιότερους
συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο
σύμβουλος ορίζεται, με τον αναπληρωτή
του, με απόφαση της Ολομέλειας σε
συμβούλιο, η οποία εκδίδεται το μήνα
Μάιο. 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 συντάσσει, το
μήνα Μάιο κάθε δεύτερου δικαστικού
έτους, εκθέσεις επιθεώρησης για τους
ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για να μορφώσει
πληρέστερη γνώμη ο επιθεωρητής ζητεί
πληροφορίες και στοιχεία από τον Πρόεδρο
του οικείου τμήματος και τα μέλη του, 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 ικανότητα τους προς
σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και πράξεων,
η συμβολή τους κατά τη διάσκεψη, ο
βαθμός δυσκολίας και ο τρόπος
επεξεργασίας του νομικού και πραγματικού
μέρους των υποθέσεων για τις οποίες
εισηγήθηκαν ή συνέταξαν πράξεις, η εν
γένει επιμέλεια κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, η παράσταση, καθώς και
τα τηρούμενα στο Δικαστήριο στατιστικά
στοιχεία για την ποσοτική απόδοση τους.
Για την αξιολόγηση των εισηγητών
λαμβάνονται υπόψη και εκτιμώνται το ήθος
και το σθένος τους, ο τρόπος επεξεργασίας
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του νομικού και πραγματικού μέρους των
υποθέσεων για τις οποίες συνέταξαν
εισηγήσεις και σχέδια πράξεων, η
ικανότητα τους προς σύνταξη εισηγήσεων
και σχεδίων πράξεων, η εν γένει επιμέλεια
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η
παράσταση, καθώς και τα τηρούμενα στο
Δικαστήριο στατιστικά στοιχεία για την
ποσοτική απόδοση τους. Για την
αξιολόγηση του δικαστικού λειτουργού ως
προς
τα
ανωτέρω
προσόντα,
οι
επιθεωρητές οφείλουν να χρησιμοποιούν
αποκλειστικά και μόνο την εξής κλίμακα: 1.
εξαίρετος, 2. πολύ καλός, 3. καλός, 4.
ανεπαρκής.
5. Οι εκθέσεις επιθεώρησης κοινοποιούνται
αμελλητί στους δικαστικούς λειτουργούς
που αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση των
στοιχείων του ατομικού τους φακέλου.
6. Ιδρύεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Συμβούλιο Επιθεώρησης, το οποίο
συγκροτείται από τρεις αντιπροέδρους, από
τους οποίους οι δύο, με τους αναπληρωτές
τους, ορίζονται με κλήρωση, η οποία
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 4 της περίπτωσης Γ`, ενώ ο
τρίτος είναι ο πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής
του, του τμήματος στο οποίο υπηρετεί ο
επιθεωρούμε-νος δικαστικός λειτουργός.
Ειδικά για τους δικαστικούς λειτουργούς
που υπηρετούν στη Γενική Επιτροπεία του
Δικαστηρίου, το τρίτο μέλος του εν λόγω
Συμβουλίου Επιθεώρησης είναι ο Γενικός
Επίτροπος ή ο αναπληρωτής του. 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.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10 και 11
της περίπτωσης Α`.
Γ. Όργανα επιθεώρησης των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων
1. Όργανα επιθεώρησης των τακτικών
διοικητικών
δικαστηρίων
και
των
δικαστικών λειτουργών τους είναι το

377

Συμβούλιο
Επιθεώρησης
επιθεωρητές.

και

οι

2. Το Συμβούλιο Επιθεώρησης εποπτεύει
την επιθεώρηση και αποτελείται από έναν
αντιπρόεδρο
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας, ως πρόεδρο, και δύο
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 της
Επικρατείας των δικαστηρίων αυτών, οι
πρόεδροι εφετών της οικείας περιφέρειας
και οι πρόεδροι πρωτοδικών αντιστοίχως.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου
Επιθεώρησης
και
οι
επιθεωρητές
σύμβουλοι της Επικρατείας ορίζονται, με
τους αναπληρωματικούς τους, με κλήρωση,
από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας, η οποία συνέρχεται σε
συμβούλιο
μέσα
στο
δεύτερο
δεκαπενθήμερο του μήνα Μαΐου.
Για καθεμία από τις κατά το άρθρο 83 παρ.
1 του παρόντος περιφέρειες, ορίζεται ένας
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, η
Ολομέλεια
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας, η οποία συνέρχεται μετά από
πρόσκληση του Προέδρου το μήνα Μάιο,
ορίζει από τους έχοντες διετή υπηρεσία στο
βαθμό του συμβούλου επικρατείας αριθμό
διπλάσιο του απαιτουμένου για το σύνολο
των μελών του Συμβουλίου Επιθεώρησης
και των επιθεωρητών. Δεν μπορούν να
ορισθούν
μέλη
του
Συμβουλίου
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Επιθεώρησης ή επιθεωρητές όσοι άσκησαν
καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις κατά την
αμέσως προηγούμενη περίοδο.
Οι
επιθεωρητές
προέρχονται
διαφορετικά Τμήματα.

από

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 σφαιρίδια από την πρώτη
κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόματα των
αντιπροέδρων, και εννέα σφαιρίδια από τη
δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα
ονόματα των συμβούλων. Μετά 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 αρχαιότεροι αποτελούν τα μέλη του
Συμβουλίου Επιθεώρησης, οι δύο πρώτοι τα
τακτικά και ο τρίτος το αναπληρωματικό
μέλος, οι υπόλοιποι τέσσερεις, κατά τη
σειρά κληρώσεως, αποτελούν τους
επιθεωρητές των περιφερειών της
Επιθεώρησης και οι τελευταίοι δύο είναι οι
αναπληρωτές των επιθεωρητών.
Αν κατά την κλήρωση των τεσσάρων
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, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στον Γενικό Επίτροπο της
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Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.
6. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου
Επιθεώρησης και των επιθεωρητών είναι
ετήσια. Αρχίζει τη 16η Σεπτεμβρίου του
έτους κατά το οποίο γίνεται η κλήρωση και
λήγει τη 15η Σεπτεμβρίου του επόμενου
έτους.
7. Τους επιθεωρητές στο έργο τους
βοηθούν επίκουροι επιθεωρητές, οι οποίοι
φέρουν το βαθμό του προέδρου εφετών και
ορίζονται με απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου, ένας για καθεμία
από τις οριζόμενες στο άρθρο 83 του
παρόντος περιφέρειες. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές τους.
Τα ειδικότερα καθήκοντα των επίκουρων
επιθεωρητών καθορίζονται με κοινή
απόφαση του προέδρου του Συμβουλίου
Επιθεώρησης και του οικείου επιθεωρητή.
Η θητεία των επίκουρων επιθεωρητών
συμπίπτει χρονικά με τη θητεία των
επιθεωρητών. Σε περίπτωση θανάτου,
κωλύματος ή αποχώρησης από την
υπηρεσία του επίκουρου επιθεωρητή, τα
καθήκοντά του αναλαμβάνει για το
υπόλοιπο της θητείας του ο αντικαταστάτης
του, που ορίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο.
8. Οι επιθεωρητές σύμβουλοι [και οι
επίκουροι επιθεωρητές], κατά το χρονικό
διάστημα της άσκησης των καθηκόντων
τους, απαλλάσσονται από κάθε άλλη
υπηρεσία, με εξαίρεση τη συμμετοχή των
συμβούλων
στην
Ολομέλεια
του
Συμβουλίου της Επικρατείας και το ανώτατο
δικαστικό συμβούλιο, των δε λοιπών στις
οικείες Ολομέλειες των Δικαστηρίων.
9. Οι πρόεδροι εφετών διενεργούν
επιθεώρηση των διοικητικών πρωτοδικείων
της περιφέρειάς τους παράλληλα προς την
επιθεώρηση των επιθεωρητών συμβούλων
επικρατείας. Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν
περισσότεροι πρόεδροι ο δικαστής που
διευθύνει το δικαστήριο διενεργεί ο ίδιος
την επιθεώρηση ή ορίζει εκ των
ομοιοβάθμων του αυτόν ή αυτούς που θα
τη διενεργήσουν.
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10. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης
από την υπηρεσία, μετάθεσης 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 το 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 83
Περιφέρειες
1. Οι περιφέρειες της επιθεώρησης των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι
τέσσερις (4) και καθεμία από αυτές
περιλαμβάνει αντιστοίχως: η Α` τα
Διοικητικά Εφετεία Αθηνών και Χανίων και
τα υπαγόμενα σε αυτά 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 είναι
δυνατόν 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. Στο μεγαλύτερο από τα εφετεία κάθε
περιφέρειας ιδρύεται Γραφείο Γραμματείας
του Επιθεωρητή, στο οποίο παρέχουν τις
υπηρεσίες τους ένας ή περισσότεροι
γραμματείς από το προσωπικό των
δικαστηρίων της έδρας του εφετείου.
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Κεφάλαιο ΙΗ`
Διενέργεια Επιθεώρησης.
Άρθρο 84
Αρμοδιότητες επιθεωρητών
1. Οι επιθεωρητές:
α) επιθεωρούν όλα τα δικαστήρια της
περιφέρειάς τους και οι αρεοπαγίτες και
αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου και τις
αντίστοιχες εισαγγελίες
β) διενεργούν στην περιφέρειά τους, με
παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης ή
του προϊσταμένου της επιθεώρησης,
έκτακτη ή συμπληρωματική επιθεώρηση
κάθε δικαστηρίου, εισαγγελίας και
δικαστικού λειτουργού
γ) προτείνουν την άσκηση πειθαρχικής
αγωγής
κατά
οποιουδήποτε
επιθεωρούμενου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις
δ) εξετάζουν έγγραφες αναφορές του
διοικητικού συμβουλίου του οικείου
δικηγορικού συλλόγου και μπορούν να
προβούν στη διενέργεια σχετικής έκτακτης
επιθεώρησης. Καλούν, επίσης, στα πλαίσια
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.
2.
`Έκτακτες
ή
συμπληρωματικές
επιθεωρήσεις ενεργούνται οποτεδήποτε. Ο
πρόεδρος
του
οικείου
ανώτατου
δικαστηρίου, καθώς και ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, μπορούν να παραγγέλλουν
έκτακτη επιθεώρηση όλων των δικαστικών
λειτουργών
και
των
δικαστικών
καταστημάτων, η οποία ενεργείται από τον
οικείο επιθεωρητή. Αντίγραφο της έκθεσης
διαβιβάζεται
στον
πρόεδρο
του
συμβουλίου επιθεώρησης.
3. Οι επιθεωρητές αρεοπαγίτες και
αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, καθώς
και οι επίκουροι, οφείλουν να μεταβαίνουν
στις έδρες των δικαστηρίων και
εισαγγελιών της περιφέρειάς τους για τη
διενέργεια
επιθεώρησης
τη
16η
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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 και
οι επίκουροι αυτών οφείλουν να
μεταβαίνουν στις έδρες των δικαστηρίων
της περιφέρειάς τους για τη διενέργεια
επιθεώρησης κατά τη διάρκεια της θητείας
τους.
4. Η επιθεώρηση της παραγράφου 1 αφορά
στην εργασία των δικαστικών λειτουργών
από τη 16η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου
έτους ορισμού του επιθεωρητή έως τη 15η
Σεπτεμβρίου του έτους ορισμού.
5. Οι πρόεδροι και οι εισαγγελείς εφετών
μεταβαίνουν στις έδρες των δικαστηρίων
και εισαγγελιών που επιθεωρούν από τη
16η Σεπτεμβρίου μέχρι
την 31η
Δεκεμβρίου. Εφαρμόζονται και ως προς
αυτούς το εδάφιο γ` της παρ. 1 και η παρ. 4
του άρθρου αυτού.
6. Οι επιθεωρητές εξετάζουν τον τρόπο
κατά τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών και την
εργασία που έχει συντελεσθεί κατά το
επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα. Επίσης
εξετάζουν την ενημερότητα της υπηρεσίας
στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, την
τακτική και ομαλή διεξαγωγή των
συνεδριάσεων και την καταλληλότητα των
κτιρίων.
7. Οι επιθεωρητές εξετάζουν το σύνολο της
εργασίας των δικαστικών λειτουργών και
ιδίως το νομικό και πραγματικό μέρος κάθε
υπόθεσης και τις δοθείσες με την απόφαση
απαντήσεις στους προβληθέντες από τους
διαδίκους
ισχυρισμούς.
Επίσης,
προκειμένου να διαμορφώσουν ασφαλή
γνώμη ως προς τα αξιολογούμενα,
σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 2
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων,
ουσιαστικά
προσόντα
διεξάγουν
λεπτομερώς κάθε χρήσιμη έρευνα, έχουν
απαραιτήτως προσωπική επαφή με τους
επιθεωρούμενους και ζητούν τη γνώμη του
προϊσταμένου του δικαστηρίου, της
εισαγγελίας και του Προέδρου του
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τμήματος στο οποίο οι επιθεωρούμενοι
υπηρετούν. Επιλαμβάνονται, επίσης, όλων
των θεμάτων που εμπίπτουν στην
επιθεώρηση και ανακύπτουν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους. Οι επιθεωρητές
αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγοu μπορούν
να ελέγχουν την ποινική εργασία των
δικαστών της περιφέρειάς τους, χωρίς να
συντάσσουν σχετική έκθεση. Υποχρεούνται,
όμως, να διαβιβάζουν τα προκύπτοντα από
τον έλεγχο αυτόν αξιόλογα στοιχεία 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.
8. Στη γραμματεία των ανωτάτων
δικαστηρίων, των εφετείων και των
διοικητικών εφετείων τηρείται ειδικό
αρχείο στο οποίο φυλάσσονται επί μία
πενταετία οι αποφάσεις που αναιρούνται ή
εξαφανίζονται κατά παραδοχή του
αντίστοιχου ενδίκου μέσου, προκειμένου
να λαμβάνουν γνώση ο αρμόδιος
επιθεωρητής, το Συμβούλιο Επιθεώρησης,
το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και η
οικεία
Ολομέλεια.
Αντίγραφα
των
αναιρετικών αποφάσεων γνωστοποιούνται
στα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε
ή εξαφανίστηκε.
Άρθρο 85
Εκθέσεις επιθεώρησης
1 .Οι επιθεωρητές συντάσσουν γενικές
εκθέσεις για τη λειτουργία κάθε
δικαστηρίου
και
εισαγγελίας
της
περιφέρειάς τους και εισηγούνται τα
απαιτούμενα μέτρα για την εύρυθμη
λειτουργία της υπηρεσίας.
2. Οι επιθεωρητές συντάσσουν επίσης
ιδιαίτερη,
λεπτομερή
και
ειδικά

384

αιτιολογημένη έκθεση για κάθε δικαστικό
λειτουργό της περιφέρειας τους. Στην
έκθεση αυτή αξιολογούνται: α) το ήθος, το
σθένος και ο χαρακτήρας, β) η επιστημονική
κατάρτιση, γ) η κρίση και η αντίληψη, δ) η
επιμέλεια, η εργατικότητα και η
υπηρεσιακή (ποιοτική και ποσοτική)
απόδοση, ε) η ικανότητα στην απονομή της
δικαιοσύνης,
στη
διατύπωση
των
δικαστικών αποφάσεων και στη διεύθυνση
της διαδικασίας και προκειμένου για τους
εισαγγελικούς λειτουργούς η ικανότητα
στην απονομή της δικαιοσύνης, τόσο στην
προδικασία όσο και στη διαδικασία του
ακροατηρίου, καθώς και η ικανότητα στη
διατύπωση των προτάσεων, των διατάξεων
που εκδίδουν και στο χειρισμό του
προφορικού λόγου και στ) η συμπεριφορά
του δικαστικού λειτουργού γενικά και
ιδιαίτερα στο ακροατήριο, καθώς και η
κοινωνική του παράσταση.
«Επίσης στην ατομική έκθεση επιθεώρησης
του δικαστικού λειτουργού, γίνεται
υποχρεωτικά ειδική μνεία για το χειρισμό
από αυτόν, σε οποιοδήποτε στάδιο της
ποινικής διαδικασίας, υποθέσεων του ν.
4022/2011, υποθέσεων των οποίων η κυρία
ανάκριση διενεργήθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 29 του ΚΠΔ, ως και υποθέσεων στις
οποίες έχει εκδοθεί ένταλμα προσωρινής
κράτησης κατά του κατηγορουμένου. Οι
παρατηρήσεις στην έκθεση επιθεώρησης,
για τον εν γένει χειρισμό των ως άνω
υποθέσεων και ειδικότερα ως προς την
τήρηση από τον δικαστικό λειτουργό των
προθεσμιών που προβλέπονται στο ν.
4022/2011 και στον ΚΠΔ για τη διενέργεια
των σχετικών δικαστικών πράξεων,
συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο για την
προαγωγή του στον επόμενο βαθμό.
Ο επιθεωρητής αναφέρει ακόμη αν θεωρεί
προακτέους στον επόμενο βαθμό τους
πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών
που έχουν συμπληρώσει πενταετία στο
βαθμό, καθώς και τους δικαστές και
εισαγγελείς από το βαθμό του Προέδρου
Πρωτοδικών και Εισαγγελέα Πρωτοδικών
και πάνω, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους
στον κατεχόμενο βαθμό.
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3. Για την αξιολόγηση του δικαστικού
λειτουργού ως προς τα ανωτέρω προσόντα,
οι
επιθεωρητές
υποχρεούνται
να
χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο την
εξής κλίμακα: 1. εξαίρετος, 2. πολύ καλός, 3.
καλός, 4. ανεπαρκής.
Για το ήθος και το σθένος οφείλουν να
χρησιμοποιούν
τους χαρακτηρισμούς:
1 .προσήκον και
2. μη προσήκον.
4. Οι επιθεωρητές σημειώνουν, επίσης,
στην ατομική
έκθεση των δικαστικών λειτουργών κάθε
άλλη παρατήρηση που θεωρούν χρήσιμη.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθιερώνεται ενιαίο έντυπο
για τις εκθέσεις επιθεώρησης των
δικαστικών λειτουργών. Στο έντυπο αυτό
περιλαμβάνονται
τα
στοιχεία
του
επιθεωρούμενου,
τα
αξιολογούμενα
προσόντα του και προβλέπεται χώρος για
την
αιτιολογία
και
για
ειδικές
παρατηρήσεις.
6. Οι εκθέσεις των επιθεωρητών
υποβάλλονται
στον
πρόεδρο
του
Συμβουλίου Επιθεώρησης μέσα σε δύο
μήνες από τη λήξη της θητείας τους. Σε
περίπτωση έκτακτης ή συμπληρωματικής
επιθεώρησης, η έκθεση υποβάλλεται
αμέσως μετά τη διενέργειά της. Αντίγραφο
κάθε έκθεσης υποβάλλεται από τον
πρόεδρο του συμβουλίου επιθεώρησης
στον Υπουργό Δικαιοσύνης και, κατά
περίπτωση, στον Πρόεδρο και στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον
Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, στον
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
στον Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και στον Γενικό Επίτροπο
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων. Αντίγραφο της έκθεσης
επιθεώρησης τίθεται στον ατομικό φάκελο
του επιθεωρούμενου. Επίσης, αντίγραφό
της επιδίδεται στον επιθεωρούμενο με
επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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Άρθρο 86
Αρμοδιότητες Συμβουλίου Επιθεώρησης
Υπηρεσία 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)
παραγγέλλει
έκτακτη
επιθεώρηση,
ενεργούμενη από τον τακτικό επιθεωρητή ή
επανάληψη ή συμπλήρωση προηγούμενης,
εφόσον συντρέχει λόγος, β) αποφαίνεται
επί προσφυγής επιθεωρούμενου κατά της
έκθεσης
τακτικής
επιθεώρησης,
γ)
συγκεντρώνει τις εκθέσεις επιθεώρησης και
διατυπώνει σε ιδιαίτερη έκθεσή του
ενδεχόμενες παρατηρήσεις του σχετικά με
αυτές και δ) με γενική έκθεσή του προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης περιγράφει 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 87
Προσφυγή του επιθεωρούμενου
1. Η επίδοση των εκθέσεων της
επιθεώρησης στους επιθεωρούμενους
γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή
τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο
επιθεωρούμενος, μέσα σε τριάντα ημέρες
αφότου λάβει την έκθεση της τακτικής ή
έκτακτης επιθεώρησης, έχει δικαίωμα να
προσφύγει υπηρεσιακώς ή με συστημένη
επιστολή στο Συμβούλιο Επιθεώρησης ή τον
Προίστάμενο σύμβουλο κατά περίπτωση
και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή
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επανάκριση, μόνο αν η έκθεση περιέχει
ανακριβείς ή ανεπαρκείς αιτιολογίες ή
ανακριβή περιστατικά ή δυσμενείς κρίσεις,
που δεν δικαιολογούνται από το
περιεχόμενο της εκθέσεως ή τη
συμπληρωματική έρευνα της εργασίας του
επιθεωρούμενου
από
μέλος
του
Συμβουλίου.
Στο
Συμβούλιο
της
Επιθεώρησης δεν μετέχει ο επιθεωρητής
που έχει συντάξει την έκθεση κατά της
οποίας στρέφεται η Προσφυγή του
επιθεωρούμενου και στη θέση του καλείται
ο επόμενος κατά σειρά αρχαιότητας
επιθεωρητής.
Ενώπιον του Συμβουλίου Επιθεώρησης
δικαιούται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί
ο προσφεύγων.
2. Αν τα παράπονα κριθούν βάσιμα, το
Συμβούλιο Επιθεώρησης με αιτιολογημένη
απόφασή του 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
επιθεωρούμενου.
Η
έκθεση
που
συντάσσεται ύστερα από επανάκριση,
εφόσον η επανάκριση είναι γενική,
αντικαθιστά την προηγούμενη έκθεση, η
οποία αποσύρεται από το φάκελο του
επιθεωρούμενου.
Αν τα παράπονα κριθούν αβάσιμα, το
Συμβούλιο Επιθεώρησης με αιτιολογημένη
απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή
και η απόφαση τίθεται στο φάκελο του
επιθεωρούμενου.
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 κατά τις
διατάξεις του άρθρου 85 παράγραφος 6.
4. Οπού στον παρόντα νόμο αναγράφεται
προϊστάμενος της επιθεώρησης νοείται το
Συμβούλιο Επιθεώρησης.
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Άρθρο 88
Έκθεση για οριστική παύση ή μετάθεση
1. Αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί
ανικανότητα κατά το άρθρο 60 παρ. 2 ή
υπηρεσιακή
ανεπάρκεια
δικαστικού
λειτουργού, ο επιθεωρητής συντάσσει
ιδιαίτερη έκθεση και την υποβάλλει στον
προϊστάμενο της επιθεώρησης, ο οποίος τη
διαβιβάζει με τις τυχόν παρατηρήσεις του
στα αρμόδια κατά τις κείμενες διατάξεις
όργανα προκειμένου να κινηθεί η
διαδικασία της οριστικής παύσης.
Άρθρο 89
Επιθεώρηση της γραμματείας
1. Η επιθεώρηση της γραμματείας των
δικαστηρίων και εισαγγελιών, γίνεται κατά
το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 84.
2. Η επιθεώρηση των υπαλλήλων της
γραμματείας
των
δικαστηρίων
και
εισαγγελιών γίνεται όπως ορίζεται από το
νόμο για την κατάσταση 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
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 το μήνα Μαϊο κάθε έτους και
συντάσσεται ειδική έκθεση. Κατά την
επιθεώρηση εξετάζεται αν τηρούνται οι
διατάξεις του κώδικα για την είσπραξη
τελών χαρτοσήμου, την επικόλληση και
διαγραφή των ενσήμων, καθώς και οι
διατάξεις που αφορούν τα παραστατικά
των πόρων των διάφορων ταμείων για τις
παραστάσεις των δικηγόρων. Για τις
γραμματείες των ποινικών δικαστηρίων
και εισαγγελιών εξετάζεται επί πλέον αν
γίνεται σωστά και έγκαιρα η εκκαθάριση,
είσπραξη και βεβαίωση των χρηματικών
ποινών, προστίμων και δικαστικών εξόδων,
καθώς και των ποσών που προέρχονται
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από
μετατροπή
ποινών,
και
αν
κατατίθενται εγκαίρως τα ποσά που
εισπράττονται στο δημόσιο ταμείο.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Πειθαρχικό δίκαιο
Κεφάλαιο ΙΘ`
Ευθύνη
Άρθρο 90
Γενικές αρχές
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διέπονται ως
προς την πειθαρχική τους ευθύνη από τις
διατάξεις του κώδικα αυτού και όταν λόγω
της ιδιότητάς τους
μετέχουν
σε
δικαστήρια, συμβούλια και επιτροπές ή
ασκούν διοικητικά καθήκοντα βάσει
ειδικών διατάξεων.
2. Κανείς δε διώκεται για δεύτερη φορά
για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα. Νέα
πειθαρχική
αγωγή
για
το
ίδιο
παράπτωμα είναι απαράδεκτη.
Εφ` όσον έχει εκδοθεί απόφαση για την
πρώτη πειθαρχική αγωγή, τα στοιχεία που
διαβιβάζονται
για
τη
δεύτερη
συμπληρώνουν το 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 το
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.
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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
οποιοδήποτε άλλο τρόπο 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 91
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 αξίωμα του
και θίγει το κύρος του ή το κύρος της
δικαιοσύνης.
2.
Πειθαρχικά
παραπτώματα
δικαστικού λειτουργού είναι:

του

α) πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστης
και αφοσίωσης προς την πατρίδα και το
δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας,
β) κάθε παράβαση διατάξεως που
αναφέρεται στην απονομή της δικαιοσύνης,
την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
των δικαστηρίων και την κατάσταση του ως
δικαστικού λειτουργού,
γ) η χρησιμοποίηση της ιδιότητας 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
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δικαιολογημένο ή μη της καθυστέρησης
λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα της
υπόθεσης, 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 δικαστηρίου
μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συζήτηση της
υπόθεσης, εκτός αν πρόκειται για
υποθέσεις
στις
οποίες
ορίζονται
ειδικότερες προθεσμίες στον Κώδικα
Πολιτικής
Δικονομίας.
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
εχεμύθειας,

της

υπηρεσιακής

ζ) η αποσιώπηση νόμιμου
αποκλεισμού ή εξαίρεσης,

λόγου

η) η συμμετοχή του σε οργάνωση της
οποίας οι σκοποί είναι κρυφοί ή 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
καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής.
4.
Δεν
αποτελούν
πειθαρχικά
παραπτώματα για το δικαστικό λειτουργό:
α) η άρνηση του να εφαρμόσει διατάξεις
που τίθενται κατά κατάλυση του
συντάγματος ή είναι αντίθετες σε αυτό,
β) 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,
γ) η συμμετοχή και η ανάπτυξη
δραστηριότητας στις αναγνωρισμένες
ενώσεις δικαστών ή άλλα σωματεία και η
έκφραση γνώμης και κριτικής άποψης που
γίνεται στα πλαίσια της συμμετοχής σε
ένωση δικαστικών λειτουργών.
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Άρθρο 92
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των
δικαστικών λειτουργών παραγράφονται
μετά πέντε 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 αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα
δύο 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
γι` αυτό.
Άρθρο 93
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να
επιβληθούν στο δικαστικό λειτουργό είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,
β) το πρόστιμο από καθαρές αποδοχές δύο
ημερών έως τις συνολικές καθαρές
αποδοχές τριών μηνών,
γ) η προσωρινή παύση από δέκα ημέρες
μέχρι έξι μήνες και
δ) η οριστική παύση.
2. Η οριστική παύση επιβάλλεται σε
ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών
παραπτωμάτων, όταν οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες διαπράχθηκαν και ο βαθμός
υπαιτιότητας του διωκομένου μαρτυρούν
ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των
βασικών υποχρεώσεων του ως δικαστικού
λειτουργού ή θίγουν σοβαρά σε κύρος της
δικαιοσύνης.
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3. Το είδος της ποινής που θα επιβληθεί
και η επιμέτρησή της προσδιορίζονται
από τη βαρύτητα του παραπτώματος, το
βαθμό και την πείρα του δικαστικού
λειτουργού, τις περιστάσεις κάτω από τις
οποίες τελέστηκε το παράπτωμα, την
ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειας
του διωκομένου.
4. Όταν πρόκειται για παράπτωμα που
οφείλεται σε ελαφρά
αμέλεια,
ο
πειθαρχικός δικαστής μπορεί, εκτιμώντας
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει
τελεστεί και την προσωπικότητα του
διωκομένου, να μην επιβάλλει ποινή.
5. Όταν συνεκδικάζονται περισσότερα
πειθαρχικά παραπτώματα, εφ` όσον
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 3/4 του αθροίσματος των άλλων
πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 94
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης.
1. Η πειθαρχική ευθύνη του δικαστικού
λειτουργού αρχίζει από την αποδοχή του
διορισμού του και λήγει με τη λύση της
υπηρεσιακής σχέσης.
Η πειθαρχική δίκη που άρχισε πριν από τη
λύση της υπηρεσιακής σχέσης συνεχίζεται
ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση,
εκτός αν ο δικαστικός λειτουργός
αποβίωσε.
2. Πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια
προγενέστερης υπηρεσίας του δικαστικού
λειτουργού στο δημόσιο τομέα ή υπό την
ιδιότητα του δικηγόρου τιμωρούνται
πειθαρχικώς εφ` όσον δεν παρήλθε ο
χρόνος παραγραφής που ορίζεται γι`
αυτές. Στην περίπτωση αυτήν ο τυχόν εκτός
υπηρεσίας χρόνος εφόσον δεν υπερβαίνει
την πενταετία δεν υπολογίζεται στο χρόνο
της παραγραφής.
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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 στο διαγωνισμό ή
τις προϋποθέσεις διορισμού, συνιστά για
το
δικαστικό
λειτουργό, πειθαρχικό
παράπτωμα. Ο χρόνος της παραγραφής
αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού.
Κεφάλαιο Κ`
Όργανα.
Άρθρο 95
Πειθαρχικές δικαιοδοσίες
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 μέλη του Αρείου Πάγου και
της εισαγγελίας του, στα μέλη, στο γενικό
επίτροπο και στον αντεπίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, στους παρέδρους,
εισηγητές και δόκιμους εισηγητές του
Συμβουλίου της Επικρατείας, στο 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.
3. Τα δικαστήρια της
προηγούμενης
παραγράφου,
συγκροτούμενα
όπως
ορίζουν οι οργανικοί τους νόμοι, κρίνουν
αυτούς
που
διέπραξαν πειθαρχικά
παραπτώματα ύστερα από παραπομπή
τους από τα πειθαρχικά συμβούλια. Εφ`
όσον τελικά κατά την προηγούμενη
παράγραφο το δικαστήριο κρίνει ότι ο
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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, στο γενικό επίτροπο
και αντεπίτροπο της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στο γενικό
επίτροπο,
στον
επίτροπο και τους
αντεπιτρόπους της Επικρατείας των
τακτικών 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,
ββ. 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
πειθαρχικά
παραπτώματα
και

τα
να
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επιβάλλει όλες τις Πειθαρχικές ποινές,
εκτός από την οριστική παύση, στους
προέδρους και εισαγγελείς εφετών,
εφέτες
και
αντεισαγγελεις 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.
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 το βαθμό του πρωτοδίκη
και αντεισαγγελέα πρωτοδικών.
Συγκρούσεις
αρμοδιότητας
μεταξύ
πενταμελών πειθαρχικών συμβουλίων
αίρονται με απόφαση του οικείου
επταμελούς
συμβουλίου, ύστερα από
αίτηση του διωκόμενου ή εκείνου που
ασκεί την πειθαρχική δίωξη.
Άρθρο 96
Συγκρότηση και λειτουργία του Ανώτατου
Πειθαρχικού Συμβουλίου
1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο που
προβλέπεται από το άρθρο 91 του
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Συντάγματος συγκροτείται από τον
πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
ως πρόεδρό του, από δύο αντιπροέδρους
ή συμβούλους της Επικρατείας, δύο
αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου ή
αρεοπαγίτες,
δύο αντιπροέδρους
ή
συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
δύο 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, προεδρεύεται
από τον πρόεδρο 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 αντεπιτρόπτων της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων. Επίσης δεν μετέχουν στο
συμβούλιο τα μέλη του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, όταν κρίνει πειθαρχικό
παράπτωμα του γενικού επιτρόπου και
αντεπιτρόπου του.
2. Για να συγκροτηθεί το Ανώτατο
Πειθαρχικό Συμβούλιο ο Υπουργός
Δικαιοσύνης αποστέλλει, το πρώτο
δεκαπενθήμερο 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
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Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν περιλαμβάνονται
στον κατάλογο των καθηγητών.
3. Η κατά τη παράγραφο 1 κλήρωση
γίνεται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Δεκεμβρίου σε δημόσια συνεδρίαση
Α` Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Με βάση τους καταλόγους της
προηγούμενης παραγράφου 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
κλήρους. Οι δύο πρώτοι κληρούμενοι είναι
τακτικά μέλη και οι
δύο άλλοι αναπληρωματικά.
Για τη διαδικασία της κλήρωσης
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
345/1976, όπως η παράγραφος αυτή
αντικαθίσταται.
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 παράγραφο
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 των τμημάτων, που
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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 διατάξεις των παραγράφων
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, εφ` όσον
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 97
Συγκρότηση και λειτουργία των άλλων
πειθαρχικών συμβουλίων
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 σφαιρίδια αδιαφανή. 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
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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 συμβούλιου. Για τα δύο
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
απά την υπηρεσία ή αποβιώσει τακτικό ή
αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου,
γίνεται συμπληρωματική κλήρωση για την
οποία εφαρμόζεται η διαδικασία της
προηγούμενης παραγράφου.
Αυτοί που κληρώνονται γίνονται τακτικά ή
αναπληρωματικά μέλη και η θητεία τους
λήγει μαζί με τη θητεία των λοιπών μελών
του πειθαρχικού συμβουλίου.
3. Στα πειθαρχικά συμβούλια προεδρεύει ο
ανώτερος στο βαθμό και, αν όλα τα μέλη
είναι ισόβαθμα, ο αρχαιότερος. Καθήκοντα
γραμματέα ασκεί ο δικαστικός υπάλληλος
που ορίζεται από τον πρόεδρο του
οικείου δικαστηρίου.
4. Τα πειθαρχικά συμβούλια των εφετείων
πολιτικής
και
ποινικής δικαιοσύνης
λειτουργούν
στα
Εφετεία
Αθηνών,
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών και
των διοικητικών εφετείων στα Διοικητικά
Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης
και Πατρών και συγκροτούνται από έναν
πρόεδρο εφετών και τέσσερις (4) εφέτες,
που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων
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που υπηρετούν στο ίδιο εφετείο και έχουν
τουλάχιστον τριετή υπηρεσία ως εφέτες.
Η κλήρωση γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση
του εφετείου με τριμελή σύνθεση και με
δύο 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, δε
λειτουργεί
πενταμελές πειθαρχικό
συμβούλιο,
εκδικάζονται
από
το
πειθαρχικό συμβούλιο του πλησιέστερου
εφετείου. Ως πλησιέστερα εφετεία
θεωρούνται: για το Εφετείο Λαμίας το
Εφετείο Αθηνών, για τα Εφετεία Κέρκυρας
και Ιωαννίνων το Εφετείο Πατρών, για τα
Εφετεία Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης,
Αιγαίου και Δωδεκανήσου το Εφετείο
Πειραιώς, για τα Εφετεία Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας και Λάρισας το Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
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.
5. Δεν μπορούν να μετάσχουν σε
πειθαρχικό συμβούλιο ή δικαστήριο για την
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εκδίκαση
υπόθεσης:

ορισμένης

πειθαρχικής

α) οι δικαστικοί λειτουργοί κατά των
οποίων
στρέφεται
το
πειθαρχικό
παράπτωμα,
β) οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία
γραμμή απεριορίστως ή σε πλάγια
γραμμή έως και τον τέταρτο βαθμό ή εξ
αγχιστείας έως και τον τρωτό βαθμό, καθώς
και ο σύζυγος είτε του διωκομένου είτε
του δικαστικού λειτουργού κατά του
οποίου
στρέφεται
το
πειθαρχικό
παράπτωμα,
γ) εκείνοι που έχουν ασκήσει την
πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει
ανάκριση 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 το
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 κώδικα ποινικής
δικονομίας, που εφαρμόζεται αναλόγως.
6. Όσοι έχουν μετάσχει στο πρωτοβάθμιο
συμβούλιο δεν μπορούν να μετάσχουν στο
δευτεροβάθμιο.
7. Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων
μελών, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνθεση
του συμβουλίου από τα λοιπά.
8. Δεν μπορούν να ορισθούν τακτικά ή
αναπληρωματικά μέλη των Πειθαρχικών
Συμβουλίων, όσοι άσκησαν καθήκοντα στις
αντίστοιχες θέσεις κατά τα αμέσως δύο (2)
προηγούμενα έτη.
Κεφάλαιο ΚΑ`
Δίωξη
Άρθρο 98
Δικονομικές διατάξεις
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1.
Η
δίωξη
των
πειθαρχικών
παραπτωμάτων γίνεται αυτεπαγγέλτως με
βάση τα στοιχεία που περιέρχονται σε
αυτόν που είναι αρμόδιος να την ασκήσει.
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 άλλα πειθαρχικά συμβούλια είναι
μυστική.
3. Η πειθαρχική διαδικασία γίνεται ατελώς.
Έξοδα δεν επιδικάζονται ούτε υπέρ ούτε σε
βάρος του διωκομένου.
4. Κατά τη διαδικασία ενώπιον των
πειθαρχικών συμβουλίων επιτρέπεται
συμπαράσταση με δικηγόρο.
5.
Περισσότερα
πειθαρχικά
παραπτώματα, που φέρονται ότι έχουν
διαπραχθε6ί από τον ίδιο δικαστικό
λειτουργό μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο πειθαρχικής δίωξης με την
άσκηση μιας μόνον πειθαρχικής αγωγής. Αν
όμως πειθαρχικός δικαστής κρίνει ότι η
συνεκδίκαση
θα προξενήσει βλάβη,
διατάσσει το χωρισμό.
Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα,
για τα οποία ασκήθηκαν, χωριστές
πειθαρχικές
αγωγές,
μπορούν
να
συνεκδικαστούν από τον πειθαρχικό
δικαστή εφ` όσον αυτό δεν προκαλεί βλάβη.
6. Όταν διώκονται περισσότεροι ως
συμμέτοχοι για το ίδιο
πειθαρχικό
παράπτωμα, η πειθαρχική δίκη γίνεται
ενιαία για όλους, εφ` όσον 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 κοινοποίηση
εγγράφων προβλεπομένων από τον
παρόντα κώδικα συντάσσεται έκθεση.
Τα έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν στο
διωκόμενο διαβιβάζονται με εμπιστευτική
αλληλογραφία στον προϊστάμενο της
υπηρεσίας του, ο οποίος τα επιδίδει
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αυτοπροσώπως εκτός αν ο διωκόμενος
αδυνατεί ή αρνείται να τα παραλάβει,
οπότε εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των άρθρων 143 μέχρι 153 και 155 μέχρι
163 του κώδικα ποινικής δικονομίας.
Άρθρο 99
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 το άρθρο 82, στο Συμβούλιο
Επιθεώρησης,
αντιπροέδρους
του
Συμβουλίου της Επικρατείας (τακτικούς και
αναπληρωματικούς), για τους παρέδρους,
τους εισηγητές και τους δόκιμους εισηγητές
του Συμβουλίου της Επικρατείας,
γ) ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας
που
προεδρεύει
στο
Συμβούλιο Επιθεώρησης των τακτικών
διοικητικών
δικαστηρίων
για
τους
δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών
δικαστηρίων,
δ) ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο
προϊστάμενος της επιθεώρησης για όλους
τους δικαστικούς λειτουργούς των
πολιτικών - ποινικών δικαστηρίων, εκτός
από τα μέλη του Αρείου Πάγου,
ε) ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες,
κατά το άρθρο 82, στο Συμβούλιο
Επιθεώρησης,
αντιπροέδρους
του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (τακτικούς και
αναπληρωματικούς), για τους παρέδρους,
τους εισηγητές και τους δόκιμους εισηγητές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
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.
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2. Ο αρμόδιος να ασκήσει τη δίωξη, όταν
λάβει με οποιοδήποτε τρόπο γνώση ότι
τελέστηκε από δικαστικό λειτουργό πράξη
που μπορεί να χαρακτηριστεί
σαν
πειθαρχικό παράπτωμα, υποχρεούται να
ασκήσει πειθαρχική αγωγή, εκτός αν
συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 4.
3. Αν τα στοιχεία που προέρχονται στον
αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης και όσα συλλέγει ο ίδιος δεν
πιθανολογούν την διάπραξη πειθαρχικού
παραπτώματος ή αν τα πραγματικά
περιστατικά
που βεβαιώνονται
δε
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
προϊστάμενοι
δικαστηρίων ή εισαγγελιών 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
όργανο για την άσκηση πειθαρχικής
δίωξης 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.

406

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 έχει το δικαίωμα να
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 οφείλει να ζητήσει προφορικές ή
έγγραφες εξηγήσεις από αυτόν που
φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό
παράπτωμα. Δικαιούται να ζητήσει
πληροφορίες ή τη διαβίβαση συναφών
στοιχείων από κάθε άλλη αρχή, μεριμνά
για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών
στοιχείων και 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.
12. Αν για την ίδια περίπτωση έχουν
επιληφθεί περισσότεροι από τους κατά την
παράγραφο 1 συναρμοδίους, η διαδικασία
για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης
συνεχίζεται μόνο από αυτόν που σύμφωνα
με το άρθρο 55 είναι κατά βαθμό
ανώτερος
και ο οποίος καθίσταται
αποκλειστικά αρμόδιος. Στην περίπτωση
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αυτήν ο ιεραρχικά κατώτερος σε βαθμό
υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα στον
ανώτερο. Αν η υπόθεση τεθεί στο αρχείο,
σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην
προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί να
επανέλθει σ` αυτήν άλλος αρμόδιος για
την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης εκτός
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Άρθρο 100
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης
1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την
έγερση πειθαρχικής αγωγής και τελειώνει
με την έκδοση με σύντομο
χρονικό
διάστημα
οριστικής
και τελεσίδικης
απόφασης.
2. Η πειθαρχική αγωγή περιέχει:
α) το ονοματεπώνυμο και τα υπηρεσιακά
στοιχεία του διωκομένου.
β)
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 το βαθμό του διωκομένου κατά
το χρόνο άσκησης της πειθαρχικής αγωγής,
με την επιφύλαξη της διάταξης του
άρθρου
90 παρ. 6. Αντίγραφο της
πειθαρχικής αγωγής, όταν δεν ασκείται από
τον Υπουργό, αποστέλλεται στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Η
πειθαρχική αγωγή
κοινοποιείται επίσης στον προϊστάμενο
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, όπου
υπηρετεί ο διωκόμενος δικαστικός
λειτουργός.
Κεφάλαιο ΚΒ`
Διαδικασία
Άρθρο 101
Προδικασία
1. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού
συμβουλίου ορίζει ένα από τα μέλη του ως
εισηγητή. Η σχετική πράξη με αντίγραφο
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της πειθαρχικής αγωγής επιδίδεται στο
διωκόμενο. Ο εισηγητής αντικαθίσταται αν
κωλύεται ή αν ο διωκόμενος μέσα σε τρεις
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 το διωκόμενο σε
αιτιολογία. Στην κλήση τάσσεται εύλογη
προθεσμία, όχι βραχύτερη από πέντε
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 προϊστάμενο του.
3. Ο διωκόμενος μπορεί να λάβει γνώση του
πειθαρχικού φακέλου και να ζητήσει
αντίγραφα
τω
εγγράφων,
οπότε
συντάσσεται ειδική έκθεση. Η απολογία του
είναι πάντοτε έγγραφη και εγχειρίζεται στον
εισηγητή, ο οποίος χορηγεί έγγραφη
απόδειξη παραλαβής, ή κατατίθεται στον
προϊστάμενο της υπηρεσίας του ο οποίος
τη διαβιβάζει αμέσως στο αρμόδιο
συμβούλιο ή υποβάλλεται στον εισηγητή
με συστημένη επιστολή. Στην απολογία
επισυνάπτονται όσα στοιχεία έχει στη
διάθεση του ο διωκόμενος, ο οποίος
μπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή
εύλογη προθεσμία για να υποβάλει
συμπληρωματικά στοιχεία. Στην απολογία
μπορεί να προταθεί η εξέταση πέντε το
πολύ μαρτύρων και να επισημανθεί ότι
υπάρχουν συγκεκριμένα κρίσιμα έγγραφα
ή άλλα στοιχεία σε οποιαδήποτε αρχή, με
τα οποία πρέπει να συμπληρωθεί ο
πειθαρχικός φάκελος, με την επιφύλαξη
της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου.
Άρθρο 102
Ανάκριση
1. Αν μετά την απολογία του διωκομένου
τα στοιχεία του φακέλου κριθούν από τον
εισηγητή και τον πρόεδρο επαρκή για να
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εισαχθεί η υπόθεση στο πειθαρχικό
συμβούλιο, ενεργούνται όσα ορίζονται
στο επόμενο άρθρο.
Αν κριθούν ανεπαρκή από τον εισηγητή ή
τον πρόεδρο, ο τελευταίος ορίζει ως
ανακριτή άλλο μέρος του πειθαρχικού
συμβουλίου, τακτικό ή αναπληρωματικό,
για να ενεργήσει ανάκριση. Η σχετική πράξη
επιδίδεται στο διωκόμενο, που μπορεί να
ζητήσει την εξαίρεση του ανακριτή κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του
προηγουμένου άρθρου.
2. Η ανάκριση αποβλέπει στη συλλογή
κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου
και στη διερεύνηση όλων των πραγματικών
περιστατικών για το 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 πρώτες συντάσσεται
έκθεση.
Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
ανακριτικής
πράξης
υπηρεσιακό
απόρρητο, εφ` όσον δεν συναινεί στην
ανακοίνωση του η αρμόδια Αρχή, καθώς και
κάθε επαγγελματικό κατά το νόμο
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,
εφ` όσον δεν κρίνει
αναγκαία
τη
μετακίνηση του, ανώτερο κατά βαθμό ή
αρχαιότερο από το διωκόμενο που
υπηρετεί στην περιφέρεια όπου πρόκειται
να ενεργηθεί η ανακριτική πράξη.
4. Οι μάρτυρες εξετάζοντας ενόρκως στον
τόπο της κατοικίας ή της διαμονής τους,
εκτός να δηλώσουν ότι επιθυμούν να
εξεταστούν στην έδρα του ανακριτή. Πριν
από την εξέτασή τους οι μάρτυρες
ορκίζονται κατά τον τύπο που προβλέπουν
τα άρθρα 218 και 220 του κώδικα
ποινικής δικονομίας.
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Η μη εμφάνιση ή άρνηση κατάθεσης
μάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία τιμωρείται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του
ποινικού κώδικα. Εύλογη αιτία θεωρείται
και η συγγένεια του μάρτυρα με το
διωκόμενο σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια
γραμμή μέχρι και τον τρίτο 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 κώδικα ποινικής
δικονομίας.
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 κώδικα
ποινικής δικονομίας.
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.
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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 κατά τις διατάξεις του άρθρου
169 του ποινικού κώδικα.
Άρθρο 103
Ορισμός συνεδρίασης
διωκομένου

-

Κλήση

του

1. Μετά 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
ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης.
Η πράξη κοινοποιείται και στο διωκόμενο
με κλήση να προσέλθει και να λάβει γνώση,
αν επιθυμεί, του φακέλου και να
παραστεί κατά τη συζήτηση. Η κλήση
επιδίδεται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημέρα της συζήτησης. Η τυχόν μη
προσέλευση
του
διωκόμενου
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 104
Κύρια
διαδικασία
συμβούλια

στα

πειθαρχικά

1. Αν ο διωκόμενος δεν εμφανιστεί κατά τη
συζήτηση και δεν έχει
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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 αναλάβει για μια
μόνο φορά τη συζήτηση λόγω της μη
προσέλευσης του διωκομένου ή μάρτυρα,
του οποίου η εμφάνιση κρίνεται αναγκαία,
ή για άλλο σπουδαίο λόγο. Σχετικά με την
προσαγωγή μαρτύρων εφαρμόζονται οι
διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας.
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 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 στο διωκόμενο να αναπτύξει
προφορικά την απολογία του
και
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
στο διωκόμενο να υποβάλλουν ερωτήσεις.
Για τη συνεδρίαση του πειθαρχικού
συμβουλίου
συντάσσεται
από
το
γραμματέα
πρακτικό,
το
οποίο
υπογράφεται από αυτόν και τον πρόεδρο.
Το πρακτικό περιέχει με συντομία τις
καταθέσεις των μαρτύρων, την προφορική
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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 στο
διωκόμενο και όταν ενεργηθούν όσα
διατάσσονται με αυτήν επαναλαμβάνεται η
κύρια διαδικασία.
Αν κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται σε
κάποιο ζήτημα περισσότερες από δύο
γνώμες
με
αποτέλεσμα
να μην
σχηματίζεται πλειοψηφία, αυτοί που
ψήφισαν υπέρ της δυσμενέστερης για το
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 το
βαθμό του διωκομένου, μνεία της τυχόν
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 105
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Ένδικα μέσα
1. Οι οριστικές αποφάσεις των συμβουλίων
που αναφέρονται στο άρθρο 95., παρ. 5,
7, 9 και 11 υπόκεινται σε έφεση όταν έχουν
εκδοθεί σε πρώτο βαθμό.
2. Δικαίωμα έφεσης κατά καταδικαστικής ή
απαλλακτικής απόφασης του πειθαρχικού
συμβουλίου έχει:
α) Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης και το
αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης όργανο. Η έφεση στην περίπτωση
αυτήν ασκείται μέσα σε ένα μήνα από την
κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς, και
πάντως όχι πέρα από τρεις μήνες από την
έκδοση της απόφασης.
β) Αυτός που τιμωρήθηκε καθώς και
εκείνος που απαλλάχθηκε με μειωτική
αιτιολογία, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα
από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης.
3. Η έφεση ασκείται με κατάθεση στο
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 στο
γραμματέα του δικαστηρίου, όπου
υπηρετεί, ή στον προϊστάμενο της
προξενικής αρχής στην
αλλοδαπή, οι
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να την
αποστείλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
στο 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 τη άσκηση της έφεσης
και η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση
της απόφασης.
4. Ως προς την διαδικασία ενώπιον των
δευτεροβάθμιων
πειθαρχικών
συμβουλίων,
τα
δικαιώματα του
διωκομένου, την έκδοση και επίδοση της
απόφασης σ` αυτόν, ισχύουν αναλόγως
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όσα ορίζονται παραπάνω
πρωτοβάθμια συμβούλια.

για

τα

5. Τελεσίδικη απόφαση πειθαρχικού
συμβουλίου
υπόκειται
μόνο σε
επανάληψη της πειθαρχικής δίκης:
α) αν μετά την καταδικαστική πειθαρχική
απόφαση εκδόθηκε για την ίδια πράξη
αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση
ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα,
β) αν μετά την αθωωτική πειθαρχική
απόφαση
εκδόθηκε
αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για την ίδια
πράξη σε βαθμό πλημμελήματος ή
κακουργήματος και
γ) αν μετά 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 περιπτώσεις α και γ αυτός που
διώχθηκε πειθαρχικά και στην περίπτωση
β ο Υπουργός Δικαιοσύνης. 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 έτος από την ημέρα που έγινε
αμετάκλητη η δικαστική απόφαση στην
οποία
στηρίζεται
ή
αφότου
αποκαλύφθηκαν
τα
νέα αποδεικτικά
στοιχεία.
Τυχόν
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 102
επόμενα. Η απόφαση που εκδίδεται, αν
είναι αθωωτική ή επιβάλλει ελαφρότερη
ποινή (διότι έγινε δεκτή η αίτηση αυτού
που τιμωρήθηκε) ή είναι καταδικαστική
(διότι έγινε δεκτή η αίτηση του
Υπουργού),
εξαφανίζει
την
αρχική
απόφαση.
6. Εκτός από τα ένδικα μέσα που
αναφέρονται
στις
προηγούμενες

416

παραγράφους,
οι
αποφάσεις
των
πειθαρχικών συμβουλίων δεν υπόκεινται σε
κανένα άλλο ένδικο
μέσο
ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου ούτε σε
προσφυγή ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.
Άρθρο 106
Συνέπειες αποφάσεων
1. Όταν η απόφαση γίνει τελεσίδικη, είναι
εκτελεστή και ο πρόεδρος του πειθαρχικού
συμβουλίου διατάσσει να
επιδοθεί
κυρωμένο αντίγραφό της σ` αυτόν που
διώχθηκε
πειθαρχικά.
Ακολούθως
διαβιβάζει όλο το 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 αντίγραφο τους τίθεται στον
ατομικό φάκελό του, όπου και αν τηρείται.
Οι πειθαρχικοί φάκελοι φυλάσσονται στο
αρχείο
της αρμόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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 τον ένα τέταρτο των μηνιαίων
αποδοχών
του τιμωρημένου,
η
παρακράτηση γίνεται σε περισσότερες
μηνιαίες δόσεις, οριζόμενες 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
εισπράττονται κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. 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
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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 σ` αυτόν με την ιδιότητα
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 περιέχεται στο
δημόσιο ταμείο.
4. Διαγράφονται από το μητρώο του
δικαστικού
λειτουργού
και
δεν
λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις του οι
ποινές της επίπληξης μετά ένα έτος, του
προστίμου μετά 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 την πάροδο του χρόνου
που προβλέπεται γι` αυτήν, ο οποίος
υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που
προβλέπεται για την πρώτη.
Άρθρο 107
Διαδικασία ενώπιον
δικαστηρίων

των

πειθαρχικών

1. Εφ` όσον 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
στο
διωκόμενο
και
διαβιβάζεται αμέσως με όλο το φάκελο
στον
πρόεδρο
του
παραπάνω
δικαστηρίου, ο οποίος ορίζει ένα από τα
μέλη του ως εισηγητή. Η πράξη ορισμού του
εισηγητή επιδίδεται στο διωκόμενο.
2. Κατά την προδικασία δεν απαιτείται
επανάληψη αυτών που ορίζονται στα
άρθρα 101 και 102. Κατά τα λοιπά
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ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο
άρθρο 103.
Η συνεδρίαση του δικαστηρίου διέπεται
από τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στο
άρθρο 104. Κατά τη συζήτηση ενώπιον του
δικαστηρίου
παρίσταται,
εφ` όσον
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 παραγράφου 5 του άρθρου
105.
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,
ενεργούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 106.
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, εφ` όσον είναι αναγκαίο.
6. Ο δικαστικός λειτουργός που
αποκαθίσταται με την ακύρωση ή επιβολή
ελαφρότερης
πειθαρχικής
ποινής
καταλαμβάνει την κενή θέση του βαθμού
του, εφ` όσον υπάρχει, διαφορετικά
παραμένει
ως
υπεράριθμος
και
καταλαμβάνει τη θέση που θα κενωθεί. Ο
απαλλασσόμενος ως αθώος ανακτά τη
σειρά αρχαιότητάς του.
Τμήμα τρίτο
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 108
Εισηγητές, πάρεδροι κλπ.
1. Δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου
Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
πάρεδρο πρωτοδικείου των πολιτικών και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
πάρεδροι
εισαγγελίας και δόκιμοι
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ειρηνοδίκες, οι
οποίοι
μετά
τη
συμπλήρωση της δοκιμαστικής τους
υπηρεσίας κρίνονται από το οικείο
Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο μη
διοριστέοι σε θέση ισόβιου δικαστικού
λειτουργού, διορίζονται χωρίς διαγωνισμό
σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση
διοικητικού υπαλλήλου, εφ` όσον έχουν τα
προσόντα που προβλέπονται από τον
Υπαλληλικό
Κώδικα
και
κρίνονται
επαρκείς προς τούτο με την περί
απολύσεώς τους απόφαση τους Α.Δ.Σ. Το
οικείο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο
οφείλει να διαλάβει 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 της
κοινοποιήσεως σε αυτόν της αποφάσεως
του συμβουλίου, με αίτησή του προς το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, το 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 μηνών από την υποβολή της.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Οικονομικών,
καθορίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες στις
οποίες μπορεί να διορισθεί ο αιτών,
συνιστώμενης αναλόγου θέσεως εφ` όσον
δεν υπάρχει κενή, ο βαθμός με τον οποίο
διορίζεται, ανάλογα με τα προσόντα του, ο
τρόπος καθορισμού της σειράς που
λαμβάνει και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Ο απολυόμενος δικαιούται να
διορισθεί δικηγόρος στην Αθήνα-ΠειραιάΘεσσαλονίκη
ή
στην
περιφέρεια
οποιουδήποτε
άλλου
δικαστηρίου
επιθυμεί, εκτός από εκείνα στα οποία
υπηρέτησε μέχρι την απόλυσή του, εφ`
όσον είχε αποκτήσει την ιδιότητα του
δικηγόρου προ του διορισμού του.
2. Εισηγητής του Συμβουλίου Επικρατείας
και
του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
πρωτοδίκης των πολιτικών και των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και
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αντεισαγγελέας
πρωτοδικών,
που
παραλείπεται
να προαχθεί για τρίτη
τουλάχιστον φορά λόγω ανεπαρκείας, εάν
μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας
παραλείψεως μεσολαβεί χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του έτους, παραπέμπεται
υποχρεωτικώς με το ερώτημα της οριστικής
παύσεως
λόγω
ανεπάρκειας
στο
δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την
επιβολή της ποινής της οριστικής παύσεως,
τηρούμενης της διαδικασίας του άρθρου
60 του παρόντος. Αν το δικαστήριο
αποφασίσει την οριστική παύση, οφείλει
συγχρόνως να διαλάβει στην απόφασή του,
αν ο κρινόμενος επαρκεί για την άσκηση
δημόσιας, διοικητικής φύσεως υπηρεσίας.
Σε καταφατική περίπτωση ισχύουν
αναλόγως τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
3. Η προηγούμενη παρ. 2 εφαρμόζεται και
για πάρεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρόεδρο
πρωτοδικών και εφέτη των πολιτικών και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
καθώς και εισαγγελέα πρωτοδίκων και
αντεισαγγελέα εφετών.
4.
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.
Άρθρο 109
Ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες
Άρθρο 110
Μεταβατικές διατάξεις
1. Όπου στις κείμενες διατάξεις
αναφέρεται
συμβούλιο
πρωτοδικών,
συμβούλιο πλημμελειοδικών, συμβούλιο
εφετών, δικαστήρια σε συμβούλιο ή
ολομέλεια δικαστηρίου σε συμβούλιο
νοούνται εφεξής τα συμβούλια και οι
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ολομέλειες που προβλέπονται από τον
κώδικα αυτόν.
2. Τα προεδρικά διατάγματα που
προβλέπονται από τον κώδικα αυτόν,
εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, εκτός όπου ορίζεται
διαφορετικά. Οι υπουργικές αποφάσεις
που προβλέπονται από τον κώδικα αυτόν
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Έως ότου εκδοθούν τα διατάγματα, οι
υπουργικές αποφάσεις και οι πράξεις που
προβλέπονται σε αυτόν τον κώδικα,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που
ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα.
4.
Ο
πρώτος
κανονισμός
κάθε
δικαστηρίου πρέπει να καταρτισθεί το
αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από
την ισχύ του κώδικα αυτού.
5.
Πειθαρχικά
παραπτώματα,
που
τελέστηκαν, πριν από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος και δεν εκδικάστηκαν
οριστικά, κρίνονται κατά τις διατάξεις του
παρόντος.
Οι
σχετικές
υποθέσεις
μεταβιβάζονται αν συντρέχει περίπτωση,
στα συμβούλια που είναι αρμόδια κατά τον
παρόντα Κώδικα. Διαδικαστικές πράξεις,
που έχουν γίνει εγκύρως έως την έναρξη
της ισχύος του παρόντος με το
προηγούμενο
νομικό
καθεστώς, δεν
επαναλαμβάνονται.
6. Η θητεία των μελών των συμβουλίων και
επιτροπών που λειτουργούν μέχρι την
έναρξη της ισχύος αυτού του κώδικα λήγει
την 31./12.1988.
7. Για μια πενταετία από την έναρξη ισχύος
του κώδικα αυτού:
α) εισηγητές του Συμβουλίου της
Επικρατείας προάγονται σε παρέδρους,
κατ` απόκλιση των οριζομένων στο άρθρο
62, παρ. 1, αν έχουν συμπληρώσει πενταετή
τουλάχιστον υπηρεσία
ως
δόκιμοι
εισηγητές και εισηγητές,
β) οι κάθε βαθμού υπάλληλοι όλων των
κλάδων της γραμματείας των δικαστηρίων
και εισαγγελιών μπορούν να μετάσχουν
σε διαγωνισμό πρόσληψης δικαστικών
λειτουργών αν, άσχετα από το χρόνο
λήψης του πτυχίου, έχουν συμπληρώσει
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υπερπενταετή συνολική υπηρεσία στη
γραμματεία.
8. Όπου στον παρόντα νόμο και τις
κείμενες
διατάξεις
αναφέρεται
προϊστάμενος του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας νοείται το όργανο που
διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15
και 16 του παρόντος νόμου.
9. Η θέση του προϊσταμένου των
Δικαστηρίων, όπως μέχρι τώρα ισχύει,
καταργείται. Οι προϊστάμενοι που είχαν
οριστεί με απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου ανακαλούνται απ`
αυτό.
Τα δικαστήρια τα οποία
διευθύνονται από τριμελές συμβούλιο,
μέχρι να συγκροτηθεί το συμβούλιο αυτό,
διευθύνονται
από
τον
αρχαιότερο
δικαστή που υπηρετεί στα δικαστήρια
αυτά.
10. Ανασυνιστάται η θέση Αντιπροέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία
καταργήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1
του ν. 1756/1988 και καταργείται η θέση
συμβούλου που είχε συσταθεί αντί γι` αυτή
με την ίδια διάταξη. Ο αριθμός των
αντιπροέδρων
του
Συμβουλίου της
Επικρατείας ορίζεται σε πέντε (5) και των
συμβούλων σε τριάντα τέσσερις (34).
11. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου φοιτούν στο τμήμα
διοικητικής
δικαιοσύνης της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εξέλθουν
επιτυχών και επιτύχουν στην εξέταση που
προβλέπεται
από
το άρθρο
22
παράγραφος 1 του ν. 1388/1983, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 εδάφιο
(η) του ν. 1586/1986, διορίζονται σε θέση
δόκιμου εισηγητή του Συμβουλίου της
Επικρατείας ή παρέδρου των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων ή δόκιμου
εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο
διορισμός γίνεται κατά την οριστική σειρά
επιτυχίας, αφού ληφθεί υπόψη, για την
κατανομή στις θέσεις, η δήλωση επιλογής
των διοριστέων.
Άρθρο 111
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1. Από την έναρξη της ισχύος του κώδικα
αυτού καταργούνται:
α. ο οργανισμός των δικαστηρίων και
συμβολαιογράφων της 21 Ιανουαρίου/2
Φεβρουαρίου 1834 (ΦΕΚ 13 παράρτημα).
β. ο ν. ΡΠΑ/1851 (ΦΕΚ 17),
γ. ο οργανισμός των φορολογικών
(διοικητικών) δικαστηρίων, ν.δ. 3845/1958
(ΦΕΚ 149),
δ. τα άρθρα δέκατο πέμπτο έως και
δέκατο ένατο του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 202),
ε. ο ν. 1578/1985 (ΦΕΚ 219) εκτός από τα
άρθρα
120
και
121,
τα οποία
καταργούνται από τη δημοσίευση του
κώδικα αυτού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και τα άρθρα του 66 έως 68,
71 έως 73 και 85 έως 87, τα οποία
διατηρούνται προσωρινά σε ισχύ έως ότου
εκδοθεί το διάταγμα που προβλέπεται στο
άρθρο 111 του κώδικα αυτού.
στ. τα άρθρα 64 και 72 του Εισ. Ν. Κ. Πολ. Δ.
εκτός από την παρ. 4 του άρθρου 64 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του ν.
733/1977, (ΦΕΚ 309), που αφορά την κατ`
εξαίρεση συγκρότηση του εφετείου για την
εκδίκαση διαφορών από την εκτέλεση
δημόσιων έργων (άρθρο 17 του ν.
1266/1972, ΦΕΚ 6),
ζ. τα άρθρα 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 305
παρ. 1 και 316 παρ. 1 του Κ. Ποιν. Δ., όπως
έχουν αντικατασταθεί, τροποποιηθεί ή
συμπληρωθεί,
αναφορικά
με
τη
συγκρότηση των ποινικών δικαστηρίων και
συμβουλίων,
η. ο α.ν. 2617/1940 (ΦΕΚ 354),
θ. το άρθρο 1 και η παραγρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 3810/1957 (ΦΕΚ 260),
ι. το ν.δ. 74/1974 (ΦΕΚ 270), όπως
τροποποιήθηκε από το ν. 184/1975 (ΦΕΚ
210),
ια. τα άρθρα 1 έως και 29, 30 παράγραφος
1 μόνο ως προς την επιθεώρηση των
ειρηνοδικών
-πταισματοδικών,
30
παράγραφος 2, 33, 34, 37 και 39 του ν.
184/1975 (ΦΕΚ 210),
ιβ. το άρθρο 26 του ν. 410/1976 (ΦΕΚ 208),
ιγ. το άρθρο 8 του ν. 733/1977 (ΦΕΚ 309),
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ιδ. τα άρθρα 13 έως και 18 του 1406/1983
(ΦΕΚ 182),
ιε. οι παράγραφοι, 4, 5, και 6 του άρθρου 4
του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149),
ιστ. κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική,
αντίθετη στις διατάξεις του κώδικα αυτού, η
οποία αναφέρεται σε
θέματα
που
ρυθμίζονται από αυτόν.
2. Ο κώδικας αυτός δε θίγει τα άρθρα 686
παρ. 3 και 690 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., τα
άρθρα 33, 34, 35, 305 παρ. 2. 377, παρ. 1,
513, παρ. 1, 523 και 530 παρ. 2α του
Κ.Π.Δ. καθώς και τις διατάξεις τις
αναφερόμενες στη συγκρότηση των
υπηρεσιακών συμβουλίων των δικαστικών
υπαλλήλων και συμβολαιογράφων και των
δικαστηρίων και συμβουλίων που ασκούν
πειθαρχικές αρμοδιότητες.
Άρθρο δεύτερο.
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από 16
Σεπτεμβρίου 1988.
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Επί του συνόλου Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών,
του
Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών
νομοσχεδίου
Υποθέσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Προστασίας του
Πολίτη, Υπουργός Επικρατείας
Άρθρα 48, 55,
56, 92

Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Εκπαιδευτικά ζητήματα

Άρθρα 25, 26,
127 και 128

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προσδιορισμός ρυθμίσεων για
τη χρήση των ΤΠΕ από τα
δικαστήρια για τις ανάγκες της
λειτουργίας τους και τη χρήση
ανοιχτών δεδομένων στις
δικαστικές αποφάσεις.

32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Άρθρο 3 παρ. 2

Είδος
πράξης

προεδρικό
διάταγμα

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

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.
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Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 25

Άρθρο 61

Άρθρο 116 παρ.
3

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Η κατανομή των
οργανικών θέσεων
των
δικαστικών
υπαλλήλων.

Υπουργοί
Δικαιοσύνης και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Ρυθμίζονται τα
αναγκαία τεχνικά
θέματα και οι
σχετικές
διαδικασίες και
ορίζονται τα
πρότυπα που
απαιτούνται σε
περίπτωση που
ένα ηλεκτρονικό
έγγραφο
προσυπογράφεται
από
περισσότερους
δικαστικούς
λειτουργούς και
δικαστικούς
υπαλλήλους
διάφορων
ιεραρχικών
βαθμίδων.

κοινή
απόφαση

Υπουργεία
Εξωτερικών και
Δικαιοσύνης

Απόσπαση, ύστερα
από σύμφωνη
γνώμη του οικείου
Ανώτατου
Δικαστικού
Συμβουλίου.

κοινή
απόφαση

Υπουργοί
Οικονομικών
και
Δικαιοσύνης.

Αναπροσαρμόζεται
το ύψος του ποσού
του παραβόλου.

Υπουργική
απόφαση

κοινή
απόφαση

427

Παρ. 3 άρθρου
127

Παρ. 2 άρθρου
128

Προεδρικό
διάταγμα

Υπουργείο
Δικαιοσύνης
και Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Προσδιορισμός
ρυθμίσεων για τη
χρήση των ΤΠΕ από
τα δικαστήρια για τις
ανάγκες της
λειτουργίας τους και
τη χρήση ανοιχτών
δεδομένων στις
δικαστικές
αποφάσεις.

Προεδρικό
διάταγμα

Υπουργείο
Δικαιοσύνης
και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Καθορισμός τεχνικών
θεμάτων και
διαδικασιών για την
λειτουργία της
δικαιοσύνης
Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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