ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 13ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
---------ΜΕΛΗ : Ιωάννης Σαρµάς, Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη,
Άννα Λιγωµένου, Γεωργία Μαραγκού, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και
Μαρία Αθανασοπούλου, Αντιπρόεδροι, Βασιλική Ανδρεοπούλου,
Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα
Ζώη, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζοµάκα, Θεολογία Γναρδέλλη,
Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική
Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, ∆ηµήτριος Τσακανίκας,
Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος
Παραθύρας, Ασηµίνα Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυροµµάτη, Ευαγγελία
Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία
Παπαναγοπούλου, Νεκταρία ∆ουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση, Αικατερίνη
Μποκώρου, Αντιγόνη Στίνη και Βασιλική Πέππα, Σύµβουλοι. Η
Αντιπρόεδρος Αγγελική Μαυρουδή και οι Σύµβουλοι Γεώργιος Βοΐλης,
Ελένη Λυκεσά, ∆ηµήτριος Πέππας, ∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα
και Στυλιανός Λεντιδάκης απουσίασαν δικαιολογηµένα, ενώ ο Σύµβουλος
Γρηγόριος Βαλληνδράς αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Αντώνιος Νικητάκης,
Επίτροπος Επικρατείας, κωλυοµένης της Γενικής Επιτρόπου της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Χρυσούλας Καραµαδούκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ελένη Αυγουστόγλου, Επίτροπος στην Υπηρεσία
Επιτρόπου "Γραµµατεία" του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ
Το εισαγόµενο στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου σχέδιο νόµου µε τίτλο
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και
συγκεκριµένα η διάταξη του άρθρου 359 αυτού, απεστάλη στο ∆ικαστήριο µε
το 22719οικ/Φ314/11.6.2020 έγγραφο του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, για να
γνωµοδοτήσει επ’ αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 3 του π.δ/τος
1225/1981.
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Το κείµενο της διάταξης έχει ως εξής:
«Άρθρο 359
Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας ∆ικαστικών Στατιστικών Στοιχείων
(JustStat)
1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης συστήνεται Γραφείο
Συλλογής και Επεξεργασίας ∆ικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat), το
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, µε αντικείµενα:
(α) τη συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων, είτε µέσω των οικείων
πληροφοριακών συστηµάτων, είτε µετά από διαβίβαση από όλα τα δικαστήρια
και τις εισαγγελίες της χώρας για κάθε κατηγορία υποθέσεων και διαδικασία
ενώπιόν τους. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως: στον αριθµό, στη φύση και στο
αντικείµενο των υποθέσεων, στο ύψος των διεκδικουµένων απαιτήσεων, στη
χρονική διάρκεια της διαδικασίας και στην, κατά το δυνατό, εκτίµηση του
κόστους της διαδικασίας,
(β) τη συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων και αναλυτικών
πληροφοριών, είτε µέσω των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων, είτε µετά
από διαβίβαση από τους αρµόδιους φορείς, για τις υποθέσεις που
διευθετήθηκαν µε διαµεσολάβηση και δικαστική µεσολάβηση, καθώς και για
τις υποθέσεις που έχουν υπαχθεί σε διαιτησία.
(γ) τη δηµιουργία ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών, προκειµένου να
υποβληθούν προτάσεις στα αρµόδια δικαστικά όργανα για τη δηµιουργία,
επέκταση και επικαιροποίηση των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων,
καθώς και για την ανάλυση και µελέτη των στατιστικών δεδοµένων,
(δ) τη µέτρηση, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. (α) και (β), της
απόδοσης κάθε δικαστικής µονάδας ανά περιοχή και βαθµό δικαιοδοσίας και
κάθε δικαστικής περιφέρειας συνολικά, προς διευκόλυνση της αξιολόγησής
τους από τα αρµόδια δικαστικά όργανα,
(ε) την υποβολή εκτιµήσεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα, βάσει των
στατιστικών στοιχείων των περ. (α) και (β), για τις αναµενόµενες εισροές και
εκροές υποθέσεων ανά κατηγορία, τόσο για το επόµενο δικαστικό έτος όσο και
σε ορίζοντα πενταετίας,
(στ) την υποβολή προτάσεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα, βάσει των
στατιστικών στοιχείων των περ. (α) και (β), για τη διευθέτηση της οµαλής ροής
των δικαστικών υποθέσεων και την αντιµετώπιση των οργανωτικών
στρεβλώσεων, καθώς και για τη δηµιουργία νέων οργανωτικών µονάδων και
δοµών,
(ζ) την υποβολή προτάσεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα, βάσει των
στατιστικών στοιχείων των περ. (α) και (β), προκειµένου να προσδιοριστεί ο
βέλτιστος αριθµός ανθρώπινου δυναµικού (δικαστικών λειτουργών,
υπάλληλων κ.λπ.) για τη διεκπεραίωση των εκκρεµών υποθέσεων, καθώς και
να προβλεφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό σε ορίζοντα πενταετίας,
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(η) την υποβολή προτάσεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα για τη δηµιουργία
συστηµάτων αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων που αναµένεται να
προκαλέσουν ιδιαίτερη επιβάρυνση στα δικαστήρια της χώρας,
(θ) την κατ’ έτος αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των νέων νοµοθετικών
ρυθµίσεων που αφορούν στην απονοµή της δικαιοσύνης, καθώς και των
συναφών µέτρων.
2. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης,
ρυθµίζονται τα ζητήµατα που αφορούν στη συγκρότηση, οργάνωση και
λειτουργία του Γραφείου, ιδίως ως προς τη στελέχωσή του, τις επιµέρους
αρµοδιότητες, τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των στατιστικών
στοιχείων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη νοµοθεσία προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα.».

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ο Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντώνιος
Νικητάκης ανέφερε τα ακόλουθα:
«Η σύσταση Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας ∆ικαστικών
Στατιστικών Στοιχείων, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
∆ικαιοσύνης παρέχει τη δυνατότητα στον τελευταίο να λαµβάνει αποφάσεις
και να υποβάλει προτάσεις σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των
δικαστηρίων βάσει αντικειµενικών δεδοµένων τα οποία θα στηρίζονται στην
ανάλυση και µελέτη δικαστικών στατιστικών στοιχείων που θα αποτυπώνουν
τη πραγµατική κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα δικαστήρια και τις
εισαγγελίες της χώρας. Με τα δεδοµένα αυτά, θεωρώ ότι η επικείµενη
νοµοθετική ρύθµιση είναι εύλογη και τεχνικού χαρακτήρα και από µόνη της
δεν αντιτίθεται σε κάποια συνταγµατική διάταξη.».

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Η ορισθείσα από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισηγήτρια
Σύµβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιγόνη Στίνη, παρουσίασε την
εισήγησή της. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των
µελών της Ολοµέλειας. Κατόπιν αυτών η Ολοµέλεια, αποδέχθηκε οµόφωνα
την εισήγηση της Συµβούλου Αντιγόνης Στίνη.
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___________________________________________________________
Η γνωµοδότηση της Ολοµελείας έχει ως ακολούθως:
_____________________________________________________________

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, όπως ρητώς στην συνυποβληθείσα
αιτιολογική επί αυτής έκθεση αναφέρεται, επιχειρείται η καινοτόµος
αξιοποίηση της, ερειδόµενης στη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων προς το
σκοπό της εξαγωγής συµπερασµάτων, επιστήµης της στατιστικής, προς την
κατεύθυνση της συµβολής στη βελτίωση της απονοµής της δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας τη διεθνή εµπειρία, µε την εισαγόµενη
ρύθµιση συστήνεται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης αυτοτελές γραφείο για τη
συστηµατική συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, µε απώτερο
σκοπό την υποβολή «προτάσεων» στα αρµόδια δικαστικά όργανα σχετικά
µε την οµαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθµό απασχολούµενων
στις διάφορες οργανωτικές δοµές, την αντιµετώπιση δοµικών και
λειτουργικών στρεβλώσεων και γενικότερα την ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη απονοµή της δικαιοσύνης. Σύµφωνα δε µε την οικεία
αιτιολογική έκθεση, µε τη νέα ρύθµιση δίνεται για πρώτη φορά η
δυνατότητα στη διοίκηση της δικαιοσύνης να λαµβάνει τις σχετικές µε την
οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων αποφάσεις της βάσει
αντικειµενικών δεδοµένων, που αποτυπώνουν την κρατούσα σε αυτά
πραγµατική κατάσταση.
2. Επισηµαίνεται καταρχάς ότι, παρά τη δεδοµένη χρησιµότητα των
συναγόµενων από τη χρήση της στατιστικής επιστήµης συµπερασµάτων, η
αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της δικαιοσύνης δεν µπορεί να
αποτιµάται µόνον επί τη βάσει αποκλειστικώς ποσοτικών µεγεθών, πολύ
περισσότερο που, σε κάποιο τουλάχιστον βαθµό, η σώρευση εκκρεµών
υποθέσεων οφείλεται στην αδράνεια ή την περιορισµένη συµµόρφωση της
νοµοθετικής ή της εκτελεστικής αντιστοίχως εξουσίας προς τις δικαστικές
αποφάσεις.
3. Πάντως, ως εκ της επανάληψης στις προτεινόµενες ρυθµίσεις του
όρου «αρµόδια δικαστικά όργανα», όπως αυτά συνάγονται από τις
εκάστοτε και ανά δικαιοδοσία ισχύουσες διατάξεις, δύναται να θεωρηθεί
ότι ο νοµοθέτης έχει εµπεδώσει τον κοµβικό ρόλο αυτών και στο πλαίσιο
της νοµοθέτησης προς αντιµετώπιση ακόµα και αµιγώς οργανωτικών
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ζητηµάτων, στην οποία δεν δύναται να προβαίνει αυτοβούλως και χωρίς
προηγούµενο διάλογο µαζί τους, καθόσον αυτό θα αντέβαινε στις
συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές του κράτους δικαίου, της διάκρισης
των λειτουργιών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επί της παρ. 1
4. Προβλέπεται η σύσταση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης υπηρεσιακής µονάδας επιπέδου Γραφείου, κείµενης εκτός
λοιπών υπηρεσιακών µονάδων, ως απευθείας υπαγόµενης στον Υπουργό
∆ικαιοσύνης, µε τίτλο «Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας ∆ικαστικών
Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)», τα αντικείµενα του οποίου
προβλέπονται στις κάτωθι περιπτώσεις (α) έως (θ).
5. Επισηµαίνεται ότι εν λόγω σύσταση συνεπάγεται αντίστοιχη
τροποποίηση του Κανονισµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (π.δ. 96/2007,
φ. 136 Α΄).
Επί της παρ. 1 περ. (α)
6. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η
συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων, είτε µέσω των οικείων
πληροφοριακών συστηµάτων, είτε µετά από διαβίβαση από όλα τα
δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας για κάθε κατηγορία υποθέσεων
και διαδικασία ενώπιόν τους. Τα στοιχεία αυτά, προβλέπεται ότι αφορούν
ιδίως: στον αριθµό, στη φύση και στο αντικείµενο των υποθέσεων, στο
ύψος των διεκδικούµενων απαιτήσεων, στη χρονική διάρκεια της
διαδικασίας και στην, κατά το δυνατό, εκτίµηση του κόστους της
διαδικασίας.
7. Επισηµαίνεται ότι ο όρος «ιδίως», που έχει κατ’ αρχήν την έννοια
της ενδεικτικής απαρίθµησης των στοιχείων που αναφέρονται στη
συνέχεια, πρέπει εδώ να γίνει αντιληπτός, ενόψει των συνταγµατικών
αρχών της διάκρισης των λειτουργιών και της ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης, ότι στο ∆ικαστήριο, που δεν µπορεί να καταστεί απλός
τροφοδότης υλικού σύµφωνα µε τα αιτήµατα του υπό σύσταση Γραφείου,
επιφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση η εξουσία επιλογής των υποβαλλόµενων
στοιχείων, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση, υποβοήθηση και βελτίωση κατά
την κρίση του του έργου του.
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Επί της παρ. 1 περ. (β)
8. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η
συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων και αναλυτικών
πληροφοριών για τις υποθέσεις που διευθετήθηκαν µε διαµεσολάβηση και
δικαστική µεσολάβηση, καθώς και για τις υποθέσεις που έχουν υπαχθεί σε
διαιτησία.
9. Η διάταξη δεν έχει έδαφος εφαρµογής στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ως
εκ της µη υπαγωγής υποθέσεων της δικαιοδοσίας του στους ως άνω
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών.
Επί της παρ. 1 περ. (γ)
10. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η
δηµιουργία ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών, προκειµένου να
υποβληθούν προτάσεις στα αρµόδια δικαστικά όργανα για τη δηµιουργία,
επέκταση και επικαιροποίηση των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων,
καθώς και για την ανάλυση και µελέτη των στατιστικών δεδοµένων.
11. Επισηµαίνεται ότι κρίνεται σκόπιµο να αντικατασταθεί ο όρος
«προτάσεις» - δεδοµένου ότι παραπέµπει σε σχετικό όρο του διοικητικού
δικαίου - από τον όρο «τεκµηριωµένες απόψεις» καθόσον, ενόψει της
αρχής της διάκρισης των λειτουργιών και της ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης, η διάταξη δεν δύναται παρά να έχει την έννοια της, δια της
χρήσης εργαλείων τεχνητής νοηµοσύνης, εξαγωγής από το ως άνω Γραφείο
συµπερασµάτων επιστηµονικού ή τεχνικού χαρακτήρα, και της υποβολής
από αυτό αντίστοιχων τεκµηριωµένων απόψεων επί των προσφερόµενων
λύσεων στα µόνα αρµόδια προς αξιοποίηση των απόψεων αυτών δικαστικά
όργανα.
12. Εξ άλλου, ως αρµόδια δικαστικά όργανα, νοούνται τα κατά νόµο
και ανά δικαιοδοσία εκάστοτε προβλεπόµενα όργανα διοίκησης εκάστου
∆ικαστηρίου, προκειµένου δε για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Πρόεδρος και η
Ολοµέλεια αυτού, όσον αφορά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους κατά
το άρθρο 6 του Κανονισµού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(ΦΓ8/65456/24.9.2014 απόφαση Ολοµέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου, φ.
3139/21.11.2014 Β΄).
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Επί της παρ. 1 περ. (δ)
13. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η µέτρηση,
βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. (α) και (β), της απόδοσης κάθε
δικαστικής µονάδας ανά περιοχή και βαθµό δικαιοδοσίας και κάθε
δικαστικής περιφέρειας συνολικά, προς διευκόλυνση της αξιολόγησής τους
από τα αρµόδια δικαστικά όργανα.
14. Με την ως άνω ρητή αναφορά σε βαθµό δικαιοδοσίας και
δεδοµένης της διάρθρωσης των δικαιοδοτικών σχηµατισµών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εν προκειµένω προβλεπόµενη µέτρηση απόδοσης
αναφέρεται προδήλως και αποκλειστικώς στους δικαστικούς σχηµατισµούς
του ∆ικαστηρίου ως θεσµούς αυτού.
Επί της παρ. 1 περ. (ε)
15. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η υποβολή
εκτιµήσεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών
στοιχείων των περ. (α) και (β), για τις αναµενόµενες εισροές και εκροές
υποθέσεων ανά κατηγορία, τόσο για το επόµενο δικαστικό έτος όσο και σε
ορίζοντα πενταετίας.
16. Με τη συγκεκριµένη διάταξη αναδεικνύεται ο υποβοηθητικός από
επιστηµονική-τεχνική άποψη ρόλος του Γραφείου απέναντι στα αρµόδια
δικαστικά όργανα, για την αντιµετώπιση οργανωτικών προβληµάτων και
για τον κατά την κρίση τους κατάλληλο σχεδιασµό και προγραµµατισµό
των δικαστικών εργασιών, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.
Επί της παρ. 1 περ. (στ)
17. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η
υποβολή προτάσεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα, βάσει των
στατιστικών στοιχείων των περ. (α) και (β), για τη διευθέτηση της οµαλής
ροής των δικαστικών υποθέσεων και την αντιµετώπιση των οργανωτικών
στρεβλώσεων, καθώς και για τη δηµιουργία νέων οργανωτικών µονάδων
και δοµών.
18. Επισηµαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιµο να
αντικατασταθεί ο όρος «προτάσεις» από τον όρο «τεκµηριωµένες απόψεις»,
όπως εκτέθηκε επί της περ. (γ). Κατά τα λοιπά ισχύουν και εν προκειµένω
οι παρατηρήσεις επί της περ. (ε).
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Επί της παρ. 1 περ. (ζ)
19. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η
υποβολή προτάσεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα, βάσει των
στατιστικών στοιχείων των περ. α΄ και β΄, προκειµένου να προσδιορισθεί ο
βέλτιστος αριθµός ανθρώπινου δυναµικού (δικαστικών λειτουργών,
υπαλλήλων, κλπ) για τη διεκπεραίωση των εκκρεµών υποθέσεων, καθώς
και να προβλεφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό σε ορίζοντα
πενταετίας.
20. Επισηµαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιµο να
αντικατασταθεί ο όρος «προτάσεις» από τον όρο «τεκµηριωµένες απόψεις»,
όπως εκτέθηκε επί της περ. (γ). Κατά τα λοιπά ισχύουν και εν προκειµένω
οι παρατηρήσεις επί της περ. (ε) µε την πρόσθετη επισήµανση ότι, υπό το
φως της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών και της ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης, πρωτίστως αρµόδια για την καταγραφή των αναγκών τους σε
ανθρώπινο δυναµικό και τον κατά την κρίση τους βέλτιστο αριθµό αυτού
είναι τα δικαστήρια δια των αρµοδίων οργάνων τους.
Επί της παρ. 1 περ. (η)
21. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η
υποβολή προτάσεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα για τη δηµιουργία
συστηµάτων αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων που αναµένεται να
προκαλέσουν ιδιαίτερη επιβάρυνση στα δικαστήρια της χώρας.
22. Επισηµαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιµο να
αντικατασταθεί ο όρος «προτάσεις» από τον όρο «τεκµηριωµένες απόψεις»,
όπως εκτέθηκε επί της περ. (γ). Κατά τα λοιπά ισχύουν και εν προκειµένω
οι παρατηρήσεις επί της περ. (ε).
Επί της παρ. 1 περ. (θ)
23. Προβλέπεται ως αντικείµενο του υπό σύσταση Γραφείου η κατ’
έτος αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των νέων νοµοθετικών
ρυθµίσεων που αφορούν στην απονοµή της δικαιοσύνης, καθώς και των
συναφών µέτρων.
24. Με τη συγκεκριµένη διάταξη, η οποία αφορά και στη νοµοθετική
και στην εκτελεστική, πέραν της δικαστικής λειτουργίας, επιχειρείται ένας
«διάλογος» µεταξύ των τριών λειτουργιών σχετικά µε την απονοµή της
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δικαιοσύνης, το αποτέλεσµα του οποίου θα αποτιµηθεί ως επιτυχές αν
εντοπισθούν και χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλοι δείκτες µέτρησης.
Επί της παρ. 2
25. Με τη συγκεκριµένη διάταξη παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση
προκειµένου να ρυθµιστούν ζητήµατα που αφορούν στη συγκρότηση,
οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου.
26. Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το περιεχόµενο του
εκδοθησοµένου διατάγµατος πρέπει να είναι σύµφωνο προς τις παραδοχές
και επισηµάνσεις της παρούσας.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο,
αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο
και τη Γραµµατέα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας
Ελένη Αυγουστόγλου
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