ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 3ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

-----ο-----

Μ Ε Λ Η :

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρµάς, Σωτηρία

Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωµένου, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική
Μαυρουδή,

Κωνσταντίνος

Κωστόπουλος

και

Μαρία

Αθανασοπούλου,

Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Ευαγγελία Ελισάβετ Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ∆ηµήτριος
Πέππας, ∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία
Τζοµάκα, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη,
Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου,
∆έσποινα Τζούµα, ∆ηµήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου,
Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασηµίνα Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυροµµάτη,
Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία
Παπαναγοπούλου, Νεκταρία ∆ουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση και Βασιλική
Πέππα, Σύµβουλοι.
Οι Σύµβουλοι Ελένη Λυκεσά, Βασιλική Προβίδη και Αικατερίνη
Μποκώρου απουσίασαν δικαιολογηµένα, ενώ η Σύµβουλος Αντιγόνη Στίνη
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,

Προϊσταµένη

της

Γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Εισάγεται στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου από την Πρόεδρο αυτού,
κατ’ άρθρο 131 του π.δ/τος 1225/1981, το 5475οικ/Φ.299/Φ.305/24.1.2019
έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώµης, µε τη
µορφή έγγραφων παρατηρήσεων, επί του συνηµµένου σχεδίου «Κώδικα
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών», το οποίο
επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.
Με έγγραφο της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίστηκαν
εισηγήτριες οι Σύµβουλοι Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Αργυρώ Μαυροµµάτη
και Βασιλική Πέππα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ:

Η Σύµβουλος Αργυρώ Μαυροµµάτη, που ορίστηκε εισηγήτρια επί των
άρθρων 1 έως 42 του σχεδίου Κώδικα, ανέφερε τα εξής:
Άρθρο 1
Έκταση εφαρµογής
Η εισαγωγή της διάταξης της παραγράφου γ του άρθρου 1, που δεν
υπήρχε στο ν. 1756/1988, ήταν απαραίτητη για να διαβαστεί το τµήµα αυτό του
σχεδίου (τµήµα πρώτο άρθρα 1-40) υπό το φως της διάταξης αυτής, δηλαδή ότι
οι ρυθµίσεις του Τµήµατος αυτού διέπουν το Συµβούλιο της Επικρατείας, το
Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, όπου ειδικότερα αναφέρονται στα επόµενα άρθρα.

Β.Μπ./prk/olm.19/ΓΕΝ.ΣΥΝ.03

3

Άρθρο 2
Ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων
Στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου αυτού αναγνωρίζεται ο
θεσµικός ρόλος των ενώσεων δικαστικών λειτουργών, των δικηγορικών
συλλόγων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δικαστικών υπαλλήλων
στις διαδικασίες ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επέκτασης ή περιορισµού
της περιφέρειας και µεταβολής της έδρας δικαστηρίου.
Άρθρο 3
Αριθµός και κατανοµή οργανικών θέσεων
Στην παράγραφο 2, πριν τη φράση «β. για τους δικαστικούς υπαλλήλους»
πρέπει να προστεθεί η φράση «Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώµη»,
γιατί στην παρούσα µορφή έρχεται σε αντίθεση µε την παραδοχή ότι για τους
δικαστικούς υπαλλήλους απαιτείται απόφαση και όχι προεδρικό διάταγµα, που
απαιτείται για τους δικαστές. Περαιτέρω, για λόγους ορθής νοµοτεχνικής
διατύπωσης, πρέπει ο όρος «υπαλλήλους γραµµατείας» στην παράγραφο 2 β.
αα. και ββ. να αντικατασταθεί µε τον όρο «δικαστικούς υπαλλήλους», όπως
χρησιµοποιείται στην παράγραφο 2 β.
Άρθρο 6
Αδυναµία συγκρότησης
Στην παράγραφο 1 γ. στο τέλος έχει, εκ παραδροµής, παρεισφρήσει
ένα [»].
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Άρθρο 9
Κωλύµατα - τιµές
Στην παράγραφο 1, τα κωλύµατα πλέον επεκτείνονται ορθά, µε τη
διάταξη αυτή και στους ενόρκους, ενώ εντάσσεται και το σύµφωνο συµβίωσης,
ισότιµα µε το γάµο.
Στην παράγραφο 4, η διαδικασία για την απόδοση τιµών σε αποβιώσαντα
δικαστή απλοποιείται και εσωτερικοποιείται, αφού πλέον απαιτείται απόφαση
της ολοµέλειας του οικείου δικαστηρίου και όχι προεδρικό διάταγµα, όπως στο
ν. 1756/1988.
Άρθρο 11
Γραµµατεία των δικαστηρίων και εισαγγελιών
Στις παραγράφους 2 και 3 αποτυπώνεται ο διακριτός ρόλος του προέδρου
του τριµελούς συµβουλίου και του προϊσταµένου της γραµµατείας δικαστικού
υπαλλήλου.
Άρθρο 12
∆ικαστικό έτος - ∆ικαστικές διακοπές
Η παράγραφος 3 αναφέρεται στη συγκρότηση τµηµάτων κατά την
περίοδο των δικαστικών διακοπών και ειδικά για τα ειρηνοδικεία και τα
πταισµατοδικεία. Περαιτέρω, για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια υπάρχει η
διάταξη του άρθρου 31 και για τα διοικητικά δικαστήρια η διάταξη του άρθρου
36.
Άρθρο 13
Αρχείο
Στην

παράγραφο

3

εκ

παραδροµής

αναγράφεται

το

ρήµα
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«µονογραφούνται»

αντί

του

ορθού

«µονογράφονται».

Σηµαντική

και

επιβαλλόµενη η µνεία βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται σε ηλεκτρονική
µορφή.
Άρθρο 17
∆ιεύθυνση δικαστηρίων
Στην παράγραφο 7 εε) λείπει το άρθρο «τους» για τους δικαστικούς
υπαλλήλους. Οµοίως, στην παράγραφο 7 στστ) για «τους» δικαστές.
Η αρµοδιότητα του προέδρου του συµβουλίου (παράγραφος 7 β) θθ) να
«βεβαιώνει την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των δικαστών και
δικαστικών υπαλλήλων» δεν συνάδει µε τη δικαστική ιδιότητα και πρέπει να
απαλειφθεί.
Επίσης στην παράγραφο 7 γ) εκ παραδροµής λείπει το ρήµα «έχει».
Στον τέταρτο στίχο της παραγράφου 9 χρειάζεται να χωριστεί το «ή» από
το «τα».
Άρθρο 19
Κανονισµοί εσωτερικής υπηρεσίας
∆εν προκύπτει ότι η διάταξη αφορά και στο Συµβούλιο της Επικρατείας
(εκτός από την παράγραφο 7), το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Επιτροπεία
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αν και είναι µία γενική διάταξη.
Άρθρο 22
∆ικαστικά καταστήµατα και συνεδριάσεις των δικαστηρίων
Θετική η αποτύπωση στο σχέδιο της µέριµνας για τα άτοµα µε
προβλήµατα κινητικότητας.
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Άρθρο 24
Γραφείο Νοµολογίας, έρευνας και δικαστικής ιστορίας
Το γραφείο νοµολογίας και έρευνας αποκτά και νέα αρµοδιότητα,
µετονοµαζόµενο σε γραφείο νοµολογίας, έρευνας και δικαστικής ιστορίας.
Άρθρο 25
Υπηρεσιακή σφραγίδα
Γίνεται ιδιαίτερη µνεία στα ηλεκτρονικά έγγραφα και την προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή.
Άρθρο 26
Αλληλογραφία -Αντίγραφα
Γίνεται παραποµπή στο ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Μετά το Κεφάλαιο Θ΄, εκ παραδροµής αναγράφεται Κεφάλαιο Γ΄, αντί
του ορθού Ι΄.
Άρθρο 38
∆ιάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας
Η παράγραφος 1 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο προΐσταται, ως γενικός
δηµοσιονοµικός εισαγγελέας, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας».
Για λόγους ενότητας, το άρθρο 34 του ν. 4274/2014 για τη συγκρότηση
της Ολοµέλειας της Γενικής Επιτροπείας εντάχθηκε στο παρόν άρθρο ως
παράγραφος 4 και όχι ως χωριστή διάταξη (βλ. άρθρα 15 και 16).
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Άρθρο 39
Αρµοδιότητες
Με γνώµονα τις αρµοδιότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 16 του
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013) πρέπει να απαλειφθεί
η παράγραφος 1 β) («Παρίσταται στις συνεδριάσεις των Κλιµακίων …
ανακύπτει»).
Στην παράγραφο 1 περίπτωση ε), στην έβδοµη σειρά, πριν από τη φράση
«της παραγράφου 5 περ. γ΄ iii» λείπει η φράση «του άρθρου 5».
Στην παράγραφο 1 περίπτωση η), πρέπει να απαλειφθούν τρεις λέξεις
«ευρωπαϊκές και διεθνείς», ώστε να µην υπάρχει επανάληψη στο άρθρο 40.

Ακολούθως, η Σύµβουλος Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, η οποία ορίστηκε
από την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισηγήτρια επί των άρθρων 43 έως
85 του σχεδίου Κώδικα, εξέθεσε τα ακόλουθα:
Άρθρο 46
Άρση κωλυµάτων
Στην παρ. 2 αναγράφεται εσφαλµένα το άρθρο 37 αντί του ορθού 45.
Άρθρο 47
Αναδιορισµός
Στην παρ. 4 αναγράφονται εσφαλµένα τα άρθρα 34, 35 και 36 αντί των
ορθών 42, 43 και 44.
Άρθρο 48
Θεµελιώδη καθήκοντα του δικαστικού λειτουργού
Κατά

τη γνώµη που

επικράτησε

στην

Ολοµέλεια,

καθίσταται
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επιβεβληµένη η διατήρηση της προβλεπόµενης από την παρ. 3 υποχρέωσης του
δικαστικού λειτουργού να διαµένει στην έδρα του δικαστηρίου, στο οποίο
υπηρετεί ή σε προάστιό της, καθόσον εξυπηρετεί την ανάγκη άµεσης
αντιµετώπισης των υπηρεσιακών αναγκών, συµβάλλοντας στην εύρυθµη
λειτουργία του δικαστηρίου. Κατά τη γνώµη, όµως, της εισηγήτριας, µε την
οποία συντάχθηκαν και οι Αντιπρόεδροι Ιωάννης Σαρµάς, Σωτηρία Ντούνη και
Γεωργία Μαραγκού και οι Σύµβουλοι ∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα,
Αργυρώ Μαυροµµάτη και Ευαγγελία Σεραφή, ενόψει του αναχρονιστικού
χαρακτήρα της συγκεκριµένης ρύθµισης, κρίνεται σκόπιµο να καταστεί
υποχρεωτική η διαµονή του δικαστικού λειτουργού σε τόπο που να επιτρέπει την
άµεση προσέλευσή του στην υπηρεσία, ακόµη και σε περίπτωση επείγουσας
ανάγκης.
Άρθρο 49
Ασυµβίβαστα
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 πρέπει να διαγραφεί η φράση
«στις ανωτέρω» ως περιττή.
Άρθρο 50
Κωλύµατα εντοπιότητας
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 πρέπει να προστεθεί η
φράση «ή τα πρόσωπα µε τα οποία συνήψαν σύµφωνο συµβίωσης».
Άρθρο 51
Μισθός - Ηµερήσια αποζηµίωση - Οδοιπορικά έξοδα
Στην παρ. 1 αναγράφεται εσφαλµένα το άρθρο 34 αντί του ορθού 42.
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Επισηµαίνεται ότι µετά την κατάργηση, µε το άρθρο 1 του ν. 4151/2013
(Α΄ 103), της καταβολής τρίµηνων αποδοχών µετά την αποχώρηση από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και τη λήψη προκαταβολής σύνταξης, η
διάταξη της παραγράφου 7 έχει καταστεί άνευ αντικειµένου.

Άρθρο 53
Κανονική άδεια
Προς εναρµόνιση µε τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 90
του Συντάγµατος που ρυθµίζουν το ζήτηµα της προαγωγής στις θέσεις του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αντίστοιχα,
αλλά και για λόγους ενιαίας διατύπωσης των διατάξεων του δεύτερου τµήµατος,
υπό τον τίτλο «Κατάσταση δικαστικών λειτουργών», του παρόντος σχεδίου
Κώδικα (βλ. τη σειρά αναφοράς των σχετικών κλάδων στα άρθρα 41 και 67
παρ. 1), προτείνεται να αναµορφωθούν οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6 και 9
του υπό εξέταση άρθρου, ώστε να προηγηθεί ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
∆εδοµένης της ασάφειας που δηµιουργεί η διατύπωση της παραγράφου 4,
πρέπει να διευκρινισθεί ότι είναι δυνατό να χορηγηθεί στον δικαστικό λειτουργό
κανονική άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι ένα µήνα κάθε ηµερολογιακό έτος,
«πέραν» από την άδεια που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο.
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Άρθρο 54
Άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου
Για τους λόγους που εκτέθηκαν υπό το άρθρο 53, προτείνεται να
αναµορφωθεί η διάταξη της παραγράφου 2, ώστε να προηγηθεί ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 55
Αναρρωτική άδεια - περίθαλψη δικαστικών λειτουργών
Για τους ίδιους ως άνω λόγους, προτείνεται να αναµορφωθεί η διάταξη
της παραγράφου 1, ώστε να προηγηθεί ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων.

Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν από τη διάσκεψη οι Σύµβουλοι Γεώργιος
Βοΐλης και Στυλιανός Λεντιδάκης, λόγω κωλύµατος.
Άρθρο 56
Εκπαιδευτικές άδειες στην αλλοδαπή και την ηµεδαπή
Ενόψει της ευρωπαϊκής και διεθνούς αντίληψης για την ανάγκη
επιµόρφωσης των δικαστών σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος της
σταδιοδροµίας τους, µε τις παραγράφους 1 και 11 του υπό εξέταση άρθρου
αυξήθηκε το (ανώτατο) όριο ηλικίας για τη χορήγηση στους εισηγητές και
παρέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας και αντίστοιχους εκπαιδευτικής
άδειας απουσίας τόσο στην αλλοδαπή, όσο και στην ηµεδαπή, στο 55ο έτος, από
τα 45 και 48 έτη, που ίσχυαν µέχρι σήµερα, αντίστοιχα. Κατά τη γνώµη που
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επικράτησε στην Ολοµέλεια, ενόψει ακριβώς της αύξησης του ανωτέρω ορίου
ηλικίας, η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας πρέπει να απεξαρτηθεί από τον
βαθµό του δικαστικού λειτουργού, ώστε να παρέχεται δυνατότητα λήψης αυτής
και στους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, καθόσον δεν συντρέχει πλέον,
λαµβανοµένης επιπλέον υπόψη και της µείωσης του µέσου όρου ηλικίας αυτών,
λόγος διαφοροποίησής τους, ως προς το εν λόγω ζήτηµα. Κατά τη γνώµη, όµως,
της

Προέδρου

Ανδρονίκης

Θεοτοκάτου,

της

Αντιπροέδρου

Αγγελικής

Μαυρουδή και των Συµβούλων Βασιλικής Ανδρεοπούλου, Σταµατίου Πουλή,
∆ηµητρίου Πέππα, ∆έσποινας Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελικής Μυλωνά,
Γεωργίας Τζοµάκα, Βιργινίας Σκεύη, Κωνσταντίνου Εφεντάκη, Αγγελικής
Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινας Τζούµα, ∆ηµητρίου Τσακανίκα, Ευφροσύνης
Παπαθεοδώρου και Κωνσταντίνου Κρέπη, παρίσταται αναγκαία η διατήρηση
παροχής της εν λόγω δυνατότητας αποκλειστικά και µόνο στους δικαστικούς
λειτουργούς των προαναφερόµενων βαθµών, προκειµένου να αποφευχθεί η
µακροχρόνια απουσία, ενόψει και των λοιπών προβλεπόµενων αδειών (βλ.
µεταξύ άλλων άρθρο 63 σχετικά µε την απασχόληση δικαστών σε ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαιοδοτικά όργανα ή οργανισµούς), µεγάλου αριθµού µελών των
Ολοµελειών των ανωτάτων δικαστηρίων, τα οποία είναι επιφορτισµένα µε
πολλαπλά, αυξηµένων απαιτήσεων, καθήκοντα. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω
δικαστές δεν στερούνται ευκαιριών επαγγελµατικής κατάρτισης, καθόσον
παρέχεται και σε αυτούς η δυνατότητα λήψης άδειας για συµµετοχή σε συνέδρια
ή παρακολούθηση επιµορφωτικών, βραχυχρόνιων, αλλά και µακροχρόνιων,
σεµιναρίων ή της οργάνωσης και λειτουργίας ξένων δικαστηρίων, σύµφωνα µε
το άρθρο 57 παρ. 1 έως 3, καθώς και για επιµόρφωση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
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Συνέδριο, προκειµένου περί δικαστών ειδικά του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
Η παράγραφος 4 χρήζει διευκρίνησης, ώστε να καταστεί σαφές εάν, σε
περίπτωση παράτασης χορηγηθείσας σε δικαστικό λειτουργό εκπαιδευτικής
άδειας, επηρεάζεται ο αριθµός των δικαστών που δύναται να λάβει τη σχετική
άδεια κάθε εκπαιδευτικό έτος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 57
Συµµετοχή σε προγράµµατα κατάρτισης διεθνών και
ευρωπαϊκών οργανισµών δικαστικής εκπαίδευσης
Από τα παρατιθέµενα στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 κριτήρια
επιλογής, µε βάση τα οποία, σε περίπτωση περιορισµένου αριθµού
συµµετεχόντων σε προγράµµατα επιµόρφωσης που οργανώνει το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης και υποβολής περισσότερων αιτήσεων από
δικαστικούς λειτουργούς, η Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών προκρίνει
αιτιολογηµένα ορισµένους εξ αυτών, κρίνεται σκόπιµο να απαλειφθεί «ο αριθµός
των εκκρεµών υποθέσεων των ενδιαφεροµένων δικαστικών λειτουργών». Και
τούτο, καθόσον η στάθµιση ενός τέτοιου κριτηρίου, που συναρτάται άµεσα µε
την υπηρεσιακή απόδοση του δικαστικού λειτουργού, δεν συνάδει µε τον
θεσµικό ρόλο που απονέµει ο νοµοθέτης στην ανωτέρω Σχολή, ως κεντρικού
φορέα της εθνικής δικαστικής εκπαίδευσης, ενώ, σε κάθε περίπτωση,
διενεργείται στο πλαίσιο της προβλεπόµενης από το δεύτερο εδάφιο της ίδιας
διάταξης εκτίµησης των υπηρεσιακών αναγκών από τον προϊστάµενο κάθε
δικαστηρίου. Κατά τη γνώµη της Προέδρου Ανδρονίκης Θεοτοκάτου και της
Συµβούλου ∆έσποινας Καββαδία - Κωνσταντάρα, ο ανώτατος αριθµός (6) των
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δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στους οποίους δύναται να χορηγηθεί άδεια
ετησίως, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, προκειµένου να επιµορφωθούν στο
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να µειωθεί, καθόσον η ταυτόχρονη
απουσία, για λόγους εκπαιδευτικούς (εκπαιδευτικές άδειες, συµµετοχή σε
επιµορφωτικά σεµινάρια, άσκηση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου κ.λπ.) ή λόγω απασχόλησης σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα ή σε
διεθνείς οργανισµούς, µεγάλου αριθµού δικαστών από το ∆ικαστήριο ενδέχεται
να δηµιουργήσει ζητήµατα δυσλειτουργίας αυτού.
Άρθρο 60
Τοποθετήσεις - προαγωγές
Με τη νέα διάταξη της παραγράφου 3 µεταβάλλεται ο τρόπος επιλογής
της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, σε συµφωνία µε το άρθρο 90 παρ. 5 του
Συντάγµατος, ερµηνευόµενο υπό το φως των άρθρων 26 και 87 παρ. 1 αυτού,
που καθιερώνουν την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και τη δικαστική
ανεξαρτησία, αντίστοιχα, µε πρωταρχικό σκοπό τον σεβασµό και την τήρηση της
αρχαιότητας ως αποτελεσµατικής εγγύησης για την εύρυθµη λειτουργία των
δικαστηρίων και τη διασφάλιση του κύρους των δικαστικών λειτουργών. Κατά
τη γνώµη, όµως, της Προέδρου Ανδρονίκης Θεοδοκάτου και της Συµβούλου
∆έσποινας Καββαδία - Κωνσταντάρα, η υιοθέτηση της αρχαιότητας ως κοµβικού
κριτηρίου επιλογής σε θέση αντιπροέδρου Ανώτατου ∆ικαστηρίου περιορίζει
ανεπιτρέπτως την ευρεία διακριτική ευχέρεια που πρέπει να διαθέτει το αρµόδιο
όργανο, ώστε να επιλέγει τον καταλληλότερο µεταξύ των υποψηφίων, µε
σεβασµό στις αρχές της ορθολογικής οργάνωσης της δικαιοσύνης, υπό το φως
των άρθρων 26 και 87 παρ. 1 του Συντάγµατος.
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Κατά τη γνώµη που επικράτησε στην Ολοµέλεια, θα ήταν σκόπιµο να
απαλειφθεί στην παράγραφο 9 το δεύτερο εδάφιο, το οποίο καθορίζει τους όρους
υπό τους οποίους θεωρείται αδικαιολόγητη η καθυστέρηση του δικαστικού
λειτουργού κατά τη δηµοσίευση και θεώρηση των αποφάσεων που εκδίδει, µε
συνέπεια την παράλειψη προαγωγής του στον επόµενο βαθµό. Και τούτο,
προκειµένου η σχετική κρίση να απόκειται κάθε φορά στην ελεύθερη εκτίµηση
του οικείου συµβουλίου, χωρίς δέσµευση αυτού από εκ των προτέρων
καθορισµένα από τον νοµοθέτη γενικά και αφηρηµένα κριτήρια, τα οποία
µάλιστα κινούνται σε πολύ αυστηρά χρονικά πλαίσια, κατ’ αποκλεισµό της
δυνατότητας συνεκτίµησης τυχόν ιδιαίτερων συνθηκών που δικαιολογούν
ενδεχοµένως την καθυστέρηση σε συγκεκριµένη περίπτωση. Κατά τη γνώµη,
όµως, της Προέδρου Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, των Αντιπροέδρων Ιωάννη
Σαρµά, Μαρίας Βλαχάκη, Άννας Λιγωµένου, Κωνσταντίνου Κωστόπουλου και
Μαρίας Αθανασοπούλου και της Συµβούλου Αργυρώς Μαυροµµάτη, καθίσταται
αναγκαίο να διατηρηθεί το εν λόγω εδάφιο, πλην όµως, µε την επισήµανση ότι
πρέπει αφενός να αυξηθεί το προβλεπόµενο διάστηµα των έξι (6) µηνών από τη
συζήτηση σε οκτώ (8) µήνες και αφετέρου να προστεθεί ρητή εξαίρεση από τον
ανωτέρω κανόνα, σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται στην ιδιαίτερη
δυσκολία ή στον µεγάλο αριθµό των υποθέσεων που χειρίζεται ο δικαστικός
λειτουργός.
Άρθρο 61
Μεταθέσεις
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, για λόγους ορθής νοµοτεχνικής
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διατύπωσης, πριν από τη φράση «µέρος του συµφώνου συµβίωσης» πρέπει να
προστεθεί η φράση «το άλλο».
Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, για λόγους πληρότητας, καθώς
και εναρµόνισης µε τα λοιπά εδάφια, µετά τις φράσεις «σύζυγος δικαστικού
λειτουργού» και «στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγός του», πρέπει να
προστεθεί η φράση «ή ο συνδεόµενος µε σύµφωνο συµβίωσης µ’ αυτόν».
Στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου πρέπει, για λόγους σαφήνειας, η
φράση «δικαστικός λειτουργός» να τεθεί µετά τη φράση «ή ο συνδεόµενος µε
σύµφωνο συµβίωσης µ’ αυτόν».
Άρθρο 62
Αποσπάσεις
∆εδοµένου ότι, ως εκ του σκοπού της, η προβλεπόµενη στην παράγραφο
1 απόσπαση δικαστικού λειτουργού σε άλλο δικαστήριο ή εισαγγελία, διάρκειας
µέχρι ενός έτους, εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη, αφορά στους δικαστές
των πολιτικών, ποινικών και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και
στους εισαγγελικούς λειτουργούς και τους ειρηνοδίκες, ως προς τους οποίους
και µόνο νοείται, όπως συνάγεται και από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5 και
7 του ίδιου άρθρου, η συγκεκριµένη υπηρεσιακή µεταβολή, κρίνεται σκόπιµο να
απαλειφθεί η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 περί διαπίστωσης της σχετικής
υπηρεσιακής ανάγκης µε αιτιολογηµένη έκθεση του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, προκειµένου για παρέδρους και εισηγητές αυτού. Άλλωστε, για τον
ίδιο λόγο αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υφίσταται ούτε για τους παρέδρους και
εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας.
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Ενόψει του ότι η διατύπωση της παραγράφου 6 ενδέχεται να
δηµιουργήσει αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητα απόσπασης στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης και εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, προτείνεται η αναδιατύπωση αυτής ως εξής: «∆ικαστικοί
λειτουργοί µε βαθµό: εφέτη των πολιτικών και ποινικών και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, παρέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
αυτού, αντεισαγγελέα εφετών και ανωτέρων, καθώς και δικαστικοί λειτουργοί
της

Γενικής

Επιτροπείας

της

Επικρατείας

των

τακτικών

διοικητικών

δικαστηρίων, είναι δυνατόν να αποσπαστούν στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης …».
Άρθρο 63
∆ιορισµός δικαστικών λειτουργών σε ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια Ανάθεση καθηκόντων εκπροσώπησης της Χώρας σε ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισµούς
Σε σχέση µε την παράγραφο 1 του υπό εξέταση άρθρου, σκόπιµο θα ήταν,
για λόγους πληρότητας και σαφήνειας, η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το
σχέδιο νόµου, να αναδιατυπωθεί, κατά τρόπον ώστε να αποσαφηνιστεί ότι η
σύµφωνη γνώµη του οικείου ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου αφορά
αποκλειστικά και µόνο στη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές
σε εκείνους τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί για
διορισµό σε θέση δικαστή σε ευρωπαϊκά ή διεθνή δικαστήρια, στο πλαίσιο άλλης
διαδικασίας, σύµφωνα µε τις οικείες ειδικές διατάξεις.
Στην αιτιολογική έκθεση αναγράφεται εσφαλµένα ότι στην παράγραφο 2
του υπό εξέταση άρθρου ρυθµίζεται η περίπτωση δικαστικών λειτουργών που
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«εκλέγονται» αντί του ορθού «επιλέγονται» ως δικαστές µερικής απασχόλησης
σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα διεθνών οργανισµών, ενώ περαιτέρω πρέπει να
διευκρινισθεί ότι δεν καταβάλλεται σε αυτούς «επιπλέον» µισθός.
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 που προβλέπει ότι η ειδική άδεια
απουσίας χωρίς αποδοχές και για χρονικό διάστηµα τριών ετών που χορηγείται
σε δικαστικούς λειτουργούς, προκειµένου να αναλάβουν θέση έµµισθη ή άµισθη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς κλπ. «µπορεί να
παρατείνεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών» χρήζει αναδιατύπωσης, ώστε
να καταστεί σαφές ότι η εν λόγω άδεια µπορεί να παραταθεί µία µόνο φορά για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ακόµη ετών, όπως, άλλωστε, οριζόταν και µε την
προϊσχύουσα ρύθµιση.
Για τους λόγους που εκτέθηκαν υπό το άρθρο 53, προτείνεται να
αναµορφωθούν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6 και 7 του υπό εξέταση
άρθρου, ώστε να προηγηθεί ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.
Άρθρο 66
Αρχαιότητα
Ενόψει του ότι ως προς τον καθορισµό της σειράς αρχαιότητας, σε
περίπτωση διορισµού δικαστικού λειτουργού, η σειρά «επιλογής» που
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 στερείται αντικειµένου και σε
εναρµόνιση µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του νόµου περί Εθνικής Σχολής
∆ικαστικών Λειτουργών, αλλά και για λόγους λογικής αλληλουχίας των
ρυθµίσεων του παρόντος σχεδίου Κώδικα (βλ. άρθρα 44 παρ. 8 και 47 παρ. 3),
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προτείνεται να αναδιατυπωθεί το εν λόγω εδάφιο ως εξής: «Αν πρόκειται για
διορισµό τηρείται υποχρεωτικά η σειρά επιτυχίας στον διαγωνισµό πρόσληψης ή
η σειρά αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών».
Άρθρο 67
Βαθµοί ιεραρχίας - αντιστοιχία - προβάδισµα
Στην αρχή της παραγράφου 1 αναγράφεται εσφαλµένα δικαστικών
«λειτουργιών» αντί του ορθού «λειτουργών». Στην περίπτωση ΣΤ΄ της ίδιας
παραγράφου επαναλαµβάνεται εσφαλµένα η λέξη «εφέτης».
Άρθρο 69
Αργία
Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 αναγράφεται εσφαλµένα το άρθρο
37 αντί του ορθού 45.
Άρθρο 71
Παραίτηση
Στην περίπτωση α) της παραγράφου 3 αναγράφεται εσφαλµένα το άρθρο
37 αντί του ορθού 45.
Άρθρο 72
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Στην παράγραφο 2 αναγράφεται εσφαλµένα το άρθρο 36 αντί του
ορθού 44.
Στην παράγραφο 6 αναγράφεται εσφαλµένα το άρθρο 37 αντί του
ορθού 45.

Β.Μπ./prk/olm.19/ΓΕΝ.ΣΥΝ.03

19

Άρθρο 73
Οριστική παύση
Στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 αναγράφεται εσφαλµένα το άρθρο
7 αντί του ορθού 45.
Άρθρο 75
Προαγωγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας
Ευκταίο θα ήταν, για λόγους εναρµόνισης µε τις διατάξεις των άρθρων 84
παρ. 7 και 91 παρ. 10, σύµφωνα µε τις οποίες στη θέση του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Προέδρου του Αρείου Πάγου, αντίστοιχα,
προάγεται πλέον µόνο αντιπρόεδρος του οικείου δικαστηρίου, να αποκλεισθεί,
για την ταυτότητα του λόγου, και η προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 του υπό
εξέταση άρθρου δυνατότητα προαγωγής στη θέση του Προέδρου του
Συµβουλίου της Επικρατείας συµβούλου µε τέσσερα τουλάχιστον έτη υπηρεσίας
στον βαθµό αυτόν. Και τούτο, καθόσον, ενόψει του σκοπού που επιδιώκει ο
νοµοθέτης µε τον περιορισµό του αριθµού των ανώτατων δικαστικών
λειτουργών που δύναται να επιλεγούν για προαγωγή στη θέση του Προέδρου του
Αρείου Πάγου, καθώς και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος
(σκοπός) συνίσταται στην οριοθέτηση της προβλεπόµενης από το άρθρο 90 παρ.
5 του Συντάγµατος διακριτικής ευχέρειας του Υπουργικού Συµβουλίου ως προς
την επιλογή της ηγεσίας των ως άνω ανωτάτων δικαστηρίων, επί τη βάσει του
σεβασµού και της τήρησης της αρχαιότητας, ως θεµελιώδους αρχής που
εγγυάται την εύρυθµη λειτουργία των δικαστηρίων και τη διασφάλιση του
κύρους των δικαστικών λειτουργών (βλ. την υπό τα άρθρα 60 και 84 αιτιολογική
έκθεση), δεν συντρέχει λόγος διαφοροποίησης κατά τούτο της διαδικασίας
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επιλογής του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κατά τη γνώµη, όµως,
της Προέδρου Ανδρονίκης Θεοτοκάτου και της Συµβούλου ∆έσποινας Καββαδία
- Κωνσταντάρα, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο άρθρο 60, περί της
ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας του Υπουργικού Συµβουλίου, η εναρµόνιση
πρέπει να επιχειρηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στο αρµόδιο όργανο επιλογής να λαµβάνει υπόψη την εξυπηρέτηση
των αναγκών του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. Σηµειώνεται ότι η εύρυθµη
λειτουργία του ∆ικαστηρίου δεν διασφαλίζεται στην υποτιθέµενη περίπτωση που
όλοι οι υποψήφιοι αντιπρόεδροι, λόγω ηλικίας, έχουν περιορισµένο χρόνο
θητείας.
Άρθρο 83
∆ιορισµός δόκιµων εισηγητών
Για λόγους ορθής νοµοτεχνικής διατύπωσης του κειµένου του σχεδίου
Κώδικα (βλ. άρθρα 44 παρ. 8, 47 παρ. 3, 57 παρ. 2 και 6, 66 παρ. 1 και 88),
προτείνεται η διαγραφή του αρκτικόλεξου «Ε.Σ.∆ι» στο πρώτο εδάφιο και η
αναγραφή στη θέση αυτού της φράσης «Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών
Λειτουργών» στο δεύτερο εδάφιο.
Άρθρο 84
Προαγωγές
Για τους ίδιους λόγους, προτείνεται η διαγραφή στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 1 του αρκτικόλεξου «Ε.Σ.∆ι» και η αναγραφή στη θέση αυτού της
φράσης «Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών».
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 επαναλαµβάνεται εσφαλµένα η
φράση «ύστερα από».
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Άρθρο 85
∆ιορισµός - Προαγωγές δικαστικών Λειτουργών στη Γενική Επιτροπεία
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
∆εδοµένου ότι στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 δεν υφίστανται
περισσότερα εδάφια, πρέπει στην αρχή της παραγράφου 1 του υπό κρίση άρθρου
να απαλειφθεί η φράση «στο πρώτο εδάφιο» και να αναδιατυπωθεί η διάταξη ως
εξής: «Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 …».
Για τους λόγους που εκτέθηκαν υπό το άρθρο 83, προτείνεται η διαγραφή
στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του αρκτικόλεξου «Ε.Σ.∆ι» και η
αναγραφή στη θέση αυτού της φράσης «Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών
Λειτουργών».
Στην περίπτωση β) της παραγράφου 2 η λέξη «επικρατείας» πρέπει να
αναγραφεί µε Ε κεφαλαίο.
Σε σχέση µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, το οποίο προβλέπει
υποχρεωτική αντικατάσταση του εισηγητή ή παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που έχει αποσπασθεί στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας και
λαµβάνει άδεια απουσίας από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, επισηµαίνεται
ότι αναρρωτική άδεια ή άδεια κυήσεως και λοχείας δεν χορηγούνται από το
ανωτέρω Συµβούλιο (βλ. άρθρα 55 παρ. 1 και 54 παρ. 2, αντίστοιχα) και, ως εκ
τούτου, προς αποφυγή παρερµηνειών, οι σχετικές αναφορές υπό το εξέταση
άρθρο στην αιτιολογική έκθεση πρέπει να απαλειφθούν. Κατά τη γνώµη του
Συµβούλου Σταµατίου Πουλή, το ανωτέρω εδάφιο, ενόψει της αυτονόητης
ρύθµισης που θεσπίζει, πρέπει να απαλειφθεί ως περιττό.
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Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 η λέξη «επικρατείας» πρέπει να
αναγραφεί µε Ε κεφαλαίο.

Τέλος, η Σύµβουλος Βασιλική Πέππα, η οποία ορίστηκε από την Πρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισηγήτρια επί των άρθρων 86 έως 127 του σχεδίου
Κώδικα, εξέθεσε τα ακόλουθα:
Άρθρο 86
Συγκρότηση, αρµοδιότητα, λειτουργία Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Στο άρθρο αυτό παρατίθενται, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 72
του ισχύοντος Κώδικα, που αφορούν στη συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και τη
λειτουργία του Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου (Α∆Σ) του Ελεγκτικού
Συνεδρίου µε την προσθήκη α) στην παράγραφο 1 διάταξης για την αρµοδιότητα
του Α∆Σ επί των διορισµών και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, β) στην
παράγραφο 2, διάταξης, σύµφωνα µε την οποία ο Επίτροπος της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαµβάνεται µεταξύ εκείνων των βαθµών για την
προαγωγή στους οποίους το Α∆Σ συγκροτείται από έντεκα µέλη, γ) στην
παράγραφο 6, διάταξης, σύµφωνα µε την οποία ο Επίτροπος ή ο αρχαιότερος
Αντεπίτροπος περιλαµβάνονται µεταξύ των διαδοχικώς αναπληρούντων τον
Γενικό Επίτροπο Επικρατείας στο Α∆Σ και δ) στην παράγραφο 9, διάταξης,
σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η διενέργεια, κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του Α΄ Τµήµατος ∆ιακοπών του ∆ικαστηρίου και το αργότερο µέχρι τις 15
Ιουλίου, συµπληρωµατικής κλήρωσης για την αντικατάσταση τακτικών ή
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αναπληρωµατικών µελών του Α∆Σ που εξέλιπαν ή αποχώρησαν από την
υπηρεσία.
Επί του ως άνω άρθρου πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις:
Στην παράγραφο 3 να αντικατασταθεί η φράση «Α΄ Τµήµα» από τη
φράση «Ι Τµήµα».
Στην ίδια παράγραφο να αναδιατυπωθεί η φράση από «εφαρµοζοµένων
κατά τα λοιπά αναλόγως των οριζοµένων στις παραγράφους 3, 4 και 7» σε
«εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των οριζοµένων στη παρούσα
παράγραφο καθώς και στις παραγράφους 4, 7 και 9».
Στην παράγραφο 9 να αντικατασταθεί η φράση «δηµόσια συνεδρίαση του
Α΄ τµήµατος» από τη φράση «δηµόσια συνεδρίαση του Ι Τµήµατος»,
Να περιληφθεί διάταξη όµοια µε αυτήν του άρθρου 21 του ν. 2172/1993
για τη συµµετοχή εκπροσώπων των παρέδρων και εισηγητών στο Α∆Σ, η οποία
δεν επαναλαµβάνεται στο νέο Κώδικα.
Τέλος, κρίνεται σκόπιµη η διατήρηση της διάταξης του προτελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ισχύοντος Κώδικα, που ορίζει την
υποχρεωτική αποχώρηση, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, όσων µετέχουν
στο Α∆Σ χωρίς ψήφο, κυρίως για λόγους προστασίας των κρινοµένων.
Άρθρο 87
Αποφάσεις, διαφωνία, προσφυγή
∆ιατηρούνται όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 73 του ισχύοντος
Κώδικα, µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου
επαναφέρεται η καταργηθείσα µε το άρθρο 98 παρ. 4 του ν. 4055/2012 φράση
«ως προς τις λοιπές, πλην της προαγωγής, περιπτώσεις» και προστίθεται στις
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υπηρεσιακές µεταβολές για τις οποίες µπορεί να προσφύγει στην Ολοµέλεια ο
δικαστικός λειτουργός και ο διορισµός (όπου προβλέπεται) καθώς και η
περίπτωση που το Α∆Σ αποφαίνεται επί ερωτήµατος διορισµού παρέδρου ή
συµβούλου

σε

κενή

θέση

αντεπιτρόπου

της

Επικρατείας,

ενώ

δεν

περιλαµβάνονται πλέον τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 7 του ισχύοντος
άρθρου 68, στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 73 του ισχύοντος Κώδικα, µε τα
οποία προβλέπεται το κατ’ εξαίρεση δικαίωµα προσφυγής στην Ολοµέλεια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου του παρέδρου που κρίθηκε και παραλείφθηκε, εφόσον
έλαβε τουλάχιστον δύο ψήφους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο απαρτία στη Μείζονα Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου (αρµόδια για τις
υποθέσεις,

στις

οποίες

αποφαίνεται

σε

συµβούλιο,

σύµφωνα

µε

τη

ΦΓ8/65456/24.9.2014 κανονιστική απόφαση της Ολοµέλειας – Β΄ 3139) υπάρχει
όταν παρίστανται οι µισοί συν ένας από τον συνολικό αριθµό των υπαρχόντων
µελών της, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή του νόµιµου αναπληρωτή
του. Εποµένως, κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση του τρίτου εδαφίου του
άρθρου από το εξής εδάφιο: «Για την ύπαρξη απαρτίας εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Άρθρο 88
Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών
Με το άρθρο αυτό δεν διατηρείται η σχετική πρόβλεψη για το Κέντρο
∆ικαστικών Σπουδών και η επιµόρφωση, αρχική και δια βίου, των δικαστικών
λειτουργών, η οργάνωση σεµιναρίων για τους δικαστικούς υπαλλήλους, η
διεξαγωγή δικαστικών µελετών και ερευνών, η επιµέλεια συναφών εκδόσεων,
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καθώς και η µέριµνα για την ιστορία των δικαστηρίων και των δικαστικών
λειτουργών

ανατίθενται

κατ’

αρχήν

στην

Εθνική

Σχολή

∆ικαστικών

Λειτουργών, ενώ αντίστοιχες επιµορφωτικές δραστηριότητες µπορούν να
ασκούν η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
καθώς και τα κατ’ ιδίαν δικαστήρια και οι εισαγγελίες.
Άρθρο 97
Όργανα και ειδικές διατάξεις για την επιθεώρηση
του Συµβουλίου της Επικρατείας
Στην παράγραφο 7 του άρθρου να αντικατασταθεί η εντός αγκυλών
αναφορά του άρθρου 84 παράγραφοι 1, 2 και 6 από το άρθρο 101 παράγραφοι 1,
2 και 6,
Στην παράγραφο 8 να αντικατασταθεί η αναφορά των άρθρων 86 παρ. 1
και 88, από τα άρθρα 103 παράγραφος 1 και 105.
Άρθρο 98
Όργανα και ειδικές διατάξεις για την επιθεώρηση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Με το άρθρο αυτό επαναλαµβάνονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα
µε τις εξής προσθήκες: α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3, µε την οποία
προβλέπεται η σύνταξη από τον επιθεωρητή σύµβουλο των εκθέσεων
επιθεώρησης, προστίθεται ότι οι εκθέσεις αυτές πρέπει να είναι «ειδικά
αιτιολογηµένες», β) το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αναδιατυπώνεται,
ούτως ώστε στα πρόσωπα, από τα οποία ο επιθεωρητής δύναται να λάβει
πληροφορίες και στοιχεία, να περιλαµβάνονται οι Πρόεδροι όλων των
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δικαστικών

σχηµατισµών

του

Ελεγκτικού

Συνεδρίου

(Τµηµάτων

και

Κλιµακίων), γ) στα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης που λαµβάνει υπόψη ο
επιθεωρητής των παρέδρων και των εισηγητών εκτιµάται η τυχόν επιβάρυνσή
τους µε παράλληλα καθήκοντα, δ) απαλείφεται η λέξη «εξαίρετος» από την
κλίµακα που οφείλει να χρησιµοποιεί ο επιθεωρητής κατά την αξιολόγηση των
επιθεωρούµενων από αυτόν παρέδρων, εισηγητών και δόκιµων εισηγητών και
ε) προστίθεται παράγραφος για την συνέχιση της επιθεώρησης από τον
αναπληρωτή του επιθεωρητή για το υπόλοιπο της θητείας. Στο εν λόγω άρθρο
πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις:
Στην παρ. 4 µετά τη φράση «Για την αξιολόγηση των εισηγητών» να
προστεθεί η φράση «και των δόκιµων εισηγητών».
Στο τέλος της παραγράφου 4 να αντικατασταθεί η φράση «οι επιθεωρητές
οφείλουν να χρησιµοποιούν» από τη φράση «ο επιθεωρητής οφείλει να
χρησιµοποιεί».
Στην παρ. 6 του άρθρου να αντικατασταθεί η φράση «της παραγράφου 4
της περίπτωσης Γ΄» από τη φράση «της παραγράφου 4 του άρθρου 99».
Να προστεθεί στο άρθρο, ως παράγραφος 8, η εξής ρύθµιση που
περιλαµβάνεται στο ισχύοντα Κώδικα και παραλείφθηκε εκ παραδροµής: «8. Με
απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται εσωτερικός κανονισµός, µε τον οποίο
ρυθµίζονται τα εν γένει υπηρεσιακά καθήκοντα των δικαστικών λειτουργών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με όµοια απόφαση τροποποιείται ή κωδικοποιείται ο
υπάρχων

κανονισµός».

Κατά

την

ειδικότερη

γνώµη

του

Συµβούλου

Κωνσταντίνου Εφεντάκη, αντί της προτεινόµενης προσθήκης παρ. 8 στο άρθρο
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98, µε την οποία η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξουσιοδοτείται για
την έκδοση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ικαστηρίου, ορθότερο,
για λόγους συστηµατικούς, θα ήταν η εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη, µε
κατάλληλο εµπλουτισµό του περιεχοµένου της, µε βάση την νυν ισχύουσα
ΦΓ8/65456/24.9.2014 κανονιστική απόφαση, αναφορικά µε τα αντικείµενα που
θα ρυθµιστούν µε τον κανονισµό αυτόν, να περιληφθεί ως αυτοτελές άρθρο αµέσως µετά από το άρθρο 19 - στο Κεφάλαιο ∆΄ του Μέρους Πρώτου του
Τµήµατος Πρώτου του Κώδικα.
Τέλος, µε την υλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου που προβλέπεται στο
άρθρο 38 του παρόντος σχεδίου Κώδικα και το π.δ/γµα 1/2019, αναµένεται να
καταστεί αναγκαία η επί του παρόντος παραλειφθείσα ρύθµιση της διαδικασίας
επιθεώρησης των παρέδρων και εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 101
Αρµοδιότητες επιθεωρητών
Με

τις

τροποποιήσεις

στα

νυν

ισχύοντα,

µεταξύ

άλλων,

α) αποσαφηνίζεται το αντικείµενο της επιθεώρησης σε ό,τι αφορά την υπηρεσία
των δικαστηρίων και εισαγγελιών, β) διευκρινίζεται ότι κατά την αξιολόγηση
των δικαστικών λειτουργών, οι επιθεωρητές δεν αρκούνται στα υποδεικνυόµενα
από τους επιθεωρούµενους αποφάσεις και στοιχεία και γ) προστίθεται η µέριµνα
των γραµµατειών των ανώτατων δικαστηρίων, των εφετείων και των
διοικητικών εφετείων για τη γνωστοποίηση (και ηλεκτρονική) αντιγράφων των
αποφάσεων που αναιρούν ή εξαφανίζουν αποφάσεις στα µέλη της σύνθεσης του
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή εξαφανίστηκε.
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Παρατηρείται ότι στην παρ. 7 του άρθρου πρέπει να αντικατασταθεί η
φράση «άρθρο 85 παράγραφος 2» από τη φράση «άρθρο 102 παράγραφος 2».
Άρθρο 102
Εκθέσεις επιθεώρησης
Στα

νυν

ισχύοντα

κριτήρια

αξιολόγησης

προστίθενται:

α)

η

προσαρµοστικότητα του δικαστικού λειτουργού σε νέα καθήκοντα και
αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνολογιών, β) η ικανότητα
συνεργασίας, γ) η επιβάρυνση από τυχόν πρόσθετα καθήκοντα και η
ανταπόκριση σε αυτά. Περαιτέρω, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι οι εκθέσεις
επιθεώρησης µπορεί να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά και να τίθενται στον
ηλεκτρονικώς τηρούµενο φάκελο του επιθεωρούµενου.
Παρατηρείται ότι πρέπει να αντικατασταθεί το αναφερόµενο στην
παράγραφο 4 άρθρο 15 παράγραφος 7 από το άρθρο 17.
Άρθρο 103
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Επιθεώρησης-Υπηρεσία Επιθεώρησης
Στα ήδη ισχύοντα προστίθενται οι εξής ρυθµίσεις: α) ότι η γενική έκθεση
του Συµβουλίου Επιθεώρησης προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους δικαστικούς
λειτουργούς του οικείου κλάδου και β) η έκδοση, από τις Ολοµέλειες των
Ανώτατων ∆ικαστηρίων, οδηγιών προς τους επιθεωρητές, στις οποίες µπορεί να
περιλαµβάνεται και η κατηγοριοποίηση των υποθέσεων ανάλογα µε τη
σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, καθώς και η παροχή προς αυτούς σχετικής
εκπαίδευσης.
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Άρθρο 104
Προσφυγή του επιθεωρούµενου
Στην παράγραφο 3 η φράση «του άρθρου 85 παράγραφος 6» να
αντικατασταθεί από τη φράση «του άρθρου 102 παράγραφος 8».
Κατά τη γνώµη που επικράτησε στην Ολοµέλεια, στο εν λόγω άρθρο
πρέπει να προστεθεί παράγραφος 6 ως εξής: «6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού
εφαρµόζονται αναλόγως και για τις προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του
Συµβουλίου Επιθεώρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Μειοψήφησε ο
Σύµβουλος ∆ηµήτριος Τσακανίκας, κατά την άποψη του οποίου οποιαδήποτε
παραποµπή σε επιµέρους διατάξεις του κεφαλαίου ΙΗ’ για την επιθεώρηση
(άρθρα 101 έως 106) είναι περιττή, καθώς οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται
για το σύνολο των δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 105
Έκθεση για οριστική παύση
Προτείνεται να αναδιατυπωθεί το πρώτο εδάφιο του άρθρου ως εξής:
«Αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί ανικανότητα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια
δικαστικού λειτουργού, κατά το άρθρο 73 παρ. 2, ο επιθεωρητής …».
Άρθρο 108
Πειθαρχικά παραπτώµατα
Στα νυν ισχύοντα προστίθεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν είναι αδικαιολόγητη
η έκδοση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου µέσα σε έξι µήνες από τη
συζήτηση της υπόθεσης, εκτός αν ορίζονται ειδικότερες προθεσµίες στη κείµενη
νοµοθεσία. Επίσης, προστίθεται διάταξη, σύµφωνα µε την οποία δεν αποτελεί
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πειθαρχικό παράπτωµα η κρίση που ο δικαστικός λειτουργός εκφέρει κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 110
Πειθαρχικές ποινές
Με το άρθρο αυτό η οριστική παύση επιβάλλεται σε «ιδιαίτερα σοβαρές
περιπτώσεις», αντί «ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις» που ισχύει ως τώρα, ενώ το
είδος και η επιµέτρηση της ποινής προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων και από τις
τυχόν προηγούµενες καταδίκες του πειθαρχικώς ελεγχοµένου.
Άρθρο 111
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
Στα ήδη ισχύοντα προστίθεται η περίπτωση, κατά την οποία, λόγω της
βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώµατος, κρίνεται ως επιβλητέα σε δικαστικό
λειτουργό, ο οποίος εν τω µεταξύ αποχώρησε από την υπηρεσία, η ποινή της
προσωρινής ή οριστικής παύσης, η οποία (ποινή) εν τοις πράγµασι δεν µπορεί να
εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτήν η ποινή µετατρέπεται σε πρόστιµο ανάλογο
µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος και µάλιστα ανώτερο από την πειθαρχική
ποινή του προστίµου.
Άρθρο 112
Πειθαρχικές δικαιοδοσίες
Σύµφωνα µε τη νέα διατύπωση της παραγράφου 2 περ. γ) η Ολοµέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρµόδια για την επιβολή της ποινής της
οριστικής παύσης στους παρέδρους, εισηγητές και δόκιµους εισηγητές

του

Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ παρόµοια διάταξη τίθεται και στην παρ. 9 για την
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αρµοδιότητα του επταµελούς πειθαρχικού συµβουλίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για τα λοιπά πειθαρχικά παραπτώµατα.
Άρθρο 113
Συγκρότηση και λειτουργία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
Στα νυν ισχύοντα προστίθεται ότι τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν
µετέχουν στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο όταν κρίνεται πειθαρχικό
παράπτωµα, µεταξύ άλλων και του Επιτρόπου της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 114
Συγκρότηση και λειτουργία των άλλων πειθαρχικών συµβουλίων
Με την προσθήκη στις ήδη ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1
ορίζεται ότι προς αποφυγή προβληµάτων αναπλήρωσης τυχόν κωλυοµένων
µελών της εννεαµελούς σύνθεσης, τα µέλη του επταµελούς συµβουλίου του
Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δεν µπορούν να κληρωθούν κατά το αµέσως επόµενο έτος ως µέλη του
εννεαµελούς πειθαρχικού συµβουλίου. Παράλληλα, δεν επαναλαµβάνεται η
διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 97 του ισχύοντος Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία
δεν µπορούν να οριστούν τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη των Πειθαρχικών
Συµβουλίων όσοι άσκησαν καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις κατά τα αµέσως
δύο προηγούµενα έτη. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι η θητεία των µελών του
πειθαρχικού συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως έως ότου εκδοθεί οριστική
απόφαση επί υπόθεσης που συζητήθηκε ενώπιόν του πριν από την κανονική
λήξη της θητείας τους και µόνο για την υπόθεση αυτήν. Η παράγραφος 6
συµπληρώνεται για λόγους αµεροληψίας, ούτως ώστε να µη µετέχουν στο
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πειθαρχικό συµβούλιο αυτοί που έχουν διατάξει (και όχι µόνο ενεργήσει)
προκαταρκτική εξέταση (και όχι µόνο ανάκριση) στην ίδια πειθαρχική υπόθεση.
Στους δε εξαιρουµένους προστίθενται και οι συνδεόµενοι µε σύµφωνο
συµβίωσης καθώς και οι συγγενείς εξ αγχιστείας πρώτου βαθµού (αντί έως
τρίτου βαθµού που ισχύει έως τώρα).
Για το άρθρο αυτό παρατηρείται ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί στην
παράγραφο 6 β) η φράση «ή εξ αγχιστείας έως και τον πρώτο βαθµό» από τη
φράση «ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθµού».
Άρθρο 115
∆ικονοµικές διατάξεις
Στα ήδη ισχύοντα προστίθεται (στην παράγραφο 1) ότι ανώνυµες
αναφορές δεν λαµβάνονται υπόψη και τίθενται στο αρχείο, ενώ (παράγραφος 3)
αναφορές ιδιωτών, µε τις οποίες ζητείται να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος
δικαστικού λειτουργού επιβαρύνονται µε παράβολο.
Στην παράγραφο 7, η γενόµενη παραποµπή στις διατάξεις των άρθρων
143 έως 153 και 155 έως 163 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας είναι ορθότερο
να γίνει στις διατάξεις των άρθρων 148 έως 153 και 155 έως 163 του ίδιου
Κώδικα.
Άρθρο 116
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Με το εν λόγω άρθρο καθιερώνεται (στην παράγραφο 10) η γραπτή
κλήση, στην οποία περιέχεται ακριβής περιγραφή των περιστατικών που
στοιχειοθετούν το ερευνώµενο πειθαρχικό παράπτωµα και τις διατάξεις που το
προβλέπουν. Στην παράγραφο 12 µετά τη λέξη «συναρµόδιους» προστίθενται οι
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λέξεις «δικαστικούς λειτουργούς», ενόψει του ότι αρµόδιος να ασκεί πειθαρχική
δίωξη, παραλλήλως µε τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 δικαστικούς
λειτουργούς, είναι και ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, µε τον οποίο δεν υφίσταται σχέση ιεραρχίας. Προστίθεται, επίσης,
διάταξη σχετικά µε τον καθορισµό της αρµοδιότητας, σε περίπτωση που έχουν
επιληφθεί περισσότεροι οµοιόβαθµοι δικαστικοί λειτουργοί. Περαιτέρω, στους
αρµόδιους για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης προστίθεται και ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τους παρέδρους,
εισηγητές και δόκιµους εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας (παράγραφος 1 περ.
ε). Για το εν λόγω άρθρο πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις:
Στην παράγραφο 1 περ. ε) να αντικατασταθεί η φράση «κατά το άρθρο
99» από τη φράση «κατά το άρθρο 98»,
Στην παράγραφο 12 να αντικατασταθεί το αναφερόµενο άρθρο 55 από το
άρθρο 67.
Άρθρο 117
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής διαδικασίας
Να αντικατασταθεί στην παράγραφο 3 η φράση «του άρθρου 90 παρ. 6»
από τη φράση «του άρθρου 107 παράγραφος 6».
Άρθρο 122
Ένδικα µέσα
Προστίθεται στα ισχύοντα ότι στην περίπτωση που µετά την αθωωτική
πειθαρχική απόφαση εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για την ίδια
πράξη, την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητεί, εκτός του Υπουργού
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∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και το κατά περίπτωση
αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο.
Άρθρο 125
Ειδικές ρυθµίσεις υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών
Με το άρθρο αυτό διατηρείται και στον νέο Κώδικα η δυνατότητα των
κρινοµένων ως µη διοριστέων σε θέσεις ισόβιων δικαστικών λειτουργών να
διορίζονται σε δηµόσιες θέσεις εφόσον έχουν τα απαιτούµενα για τις θέσεις
αυτές προσόντα. Στα ως άνω δικαιούµενα πρόσωπα συµπεριλαµβάνονται και οι
δόκιµοι εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Επισηµαίνεται ότι είναι σηµαντικό να επανεξεταστούν οι ρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό, ενόψει και της κτηθείσας εµπειρίας από την
έως τώρα εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, ιδίως ως προς το υποχρεωτικό του
διορισµού των αναφερόµενων στο άρθρο προσώπων. Ανεξαρτήτως των
ανωτέρω, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου, στους δυνάµενους να
διοριστούν σε δηµόσια θέση δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι παύονται λόγω
ανεπάρκειας µετά την τρίτη παράλειψή τους προς προαγωγή, προστίθενται, για
την ταυτότητα του λόγου, και οι ειρηνοδίκες, ενώ παραλείπονται οι δικαστικοί
λειτουργοί (πάρεδροι και εισηγητές) της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οποίοι, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να προστεθούν.
Στη δεύτερη υποπαράγραφο της παραγράφου 1 του άρθρου η φράση
«Προεδρίας της Κυβέρνησης» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση
«∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης».
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Στην παράγραφο 2 του άρθρου να αντικατασταθεί η αναφορά του άρθρου
60 από το άρθρο 73.
Άρθρο 126
Όργανα και ειδικές διατάξεις για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη
Με το νέο αυτό άρθρο τυποποιείται η αναγκαιότητα µηχανοργάνωσης
των δικαστηρίων µε κατοχύρωση των ολοκληρωµένων πληροφοριακών
συστηµάτων διαχείρισης των δικαστικών υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν
της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων της ∆ικαιοσύνης
µεταξύ τους, προβλέπεται και η διαλειτουργικότητα αυτών µε τα αντίστοιχα
συστήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Την τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη και
συντήρηση των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης των
δικαστικών υποθέσεων αναλαµβάνουν κατ’ αρχήν οι αρµόδιες οργανικές
µονάδες των γραµµατειών των δικαστηρίων, υπό την εποπτεία πενταµελών
επιτροπών από δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. Ειδικότερα, στο
Ελεγκτικό

Συνέδριο

συνιστάται

επιτροπή

εποπτείας

ολοκληρωµένου

πληροφοριακού συστήµατος, συγκροτούµενη από έναν πάρεδρο, δύο εισηγητές
και δύο υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε διετή θητεία, κατά τη
διάρκεια της οποίας οι ανωτέρω δικαστικοί λειτουργοί έχουν µειωµένη χρέωση.
Ο ένας από τους εισηγητές ορίζεται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τα λοιπά µέλη της επιτροπής από τον Πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ανωτέρω επιτροπές συντονίζονται κεντρικά από το
Ανώτατο

Συµβούλιο

∆ιοίκησης

Έργων

Ηλεκτρονικής

∆ικαιοσύνης,

αποτελούµενο κατά πλειοψηφία, από δικαστικούς λειτουργούς όλων των
δικαιοδοτικών κλάδων. Τέλος, ορίζεται ότι τα θέµατα σχετικά µε την οργάνωση,
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λειτουργία και αρµοδιότητες των ανωτέρω οργάνων θα ρυθµιστούν µε σχετικό
προεδρικό διάταγµα. Για το άρθρο επισηµαίνεται ότι πρέπει να αλλάξει ο τίτλος
του στην αιτιολογική έκθεση.
Άρθρο 127
Μεταβατικές διατάξεις
Στις µεταβατικές διατάξεις του Κώδικα ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 60, σύµφωνα µε το οποίο η
προαγωγή του δικαστικού λειτουργού ανατρέχει στον χρόνο κατανοµής ή
κένωσης της θέσης, εφαρµόζεται σε προαγωγές, οι οποίες συντελούνται µε
προεδρικό διάταγµα που δηµοσιεύεται µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος
Κώδικα.
Τέλος, υπάρχουν και πρέπει να διορθωθούν παροράµατα (για παράδειγµα
εισαγωγή αγκύλης χωρίς να απαιτείται στην παρ. 8 του άρθρου 98),
ανακολουθίες στην αρίθµηση των κεφαλαίων (για παράδειγµα ελλείπει το
Κεφάλαιο ΙΓ΄, µε αποτέλεσµα η αρίθµηση των επόµενων κεφαλαίων να είναι
ανακριβής), ανακολουθίες ως προς τη διατήρηση ή µη του τελικού ‘ν’ στο άρθρο
των αρσενικών ονοµάτων, επιλεκτική αναγραφή λέξεων µε κεφαλαίο το πρώτο
γράµµα (για παράδειγµα στην ίδια διάταξη του άρθρου 86 ο όρος Τµήµα
γραµµένος και ως «τµήµα», στο άρθρο 94 το πρώτο Τµήµα του Αρείου Πάγου
γραµµένο και ως «πρώτο τµήµα», στο άρθρο 98 το Τµήµα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου γραµµένο και ως «τµήµα» κτλ).
Η Ολοµέλεια, ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της και
µε τη σύµφωνη γνώµη του παρισταµένου Επιτρόπου της Επικρατείας, δέχθηκε
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την

εισήγηση

των

Συµβούλων

Ευφροσύνης

Παπαθεοδώρου,

Αργυρώς

Μαυροµµάτη και Βασιλικής Πέππα, κατά πλειοψηφία στα επί µέρους ζητήµατα,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στις ως άνω αναπτυχθείσες γνώµες.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο,
αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Πρόεδρο, υπογράφεται από την ίδια και
τη Γραµµατέα.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας

Ελένη Αυγουστόγλου
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