ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών
τής νομοθεσίας περί δικαστικών ύπαλλήλων»._______
Πρός την ΓΙονλην τών 'Ελλήνων
01 ύπάλληλ,οι της γραμματείας πάντων των δικαστηρίων
καί εισαγγελιών, αποτελούν, ώς είναι γνωστόν, κατά συν
ταγματικήν επιταγήν καί λόγω της άποστολής των ώς βοη
θητικών οργάνων της Δικαιοσύνης, ίδιαν καί σαφώς δια-κεινομένην τών λοιπών υπαλλήλων τοϋ Κράτους κατηγο
ρίαν υπαλλήλων. Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 92 τοϋ ΐσχύοντος Συντάγματος καθιεροϋται δΓ αυτούς ίδιον καθεστώς,
παρέχον μείζονας εγγυήσεις ώς προς την μονιμότητα καί
την έν γένει υπηρεσιακήν κατάστασιν καί έξέλιξιν τούτων.
'Ορίζεται ούτως έν τω άρθρω τούτω ότι οί δικαστικοί
υπάλληλοι είναι μόνιμοι καί δεν δύνανται να παυθοϋ j ειμή
αόνον εις τάς έν αύτώ περιοριστικώς άναφερομένας περι
πτώσεις καί δή διά δικαστικών άποφάσεων ή άποφάσεων
τών άρμοδίων δικαστικών Συμβουλίων.
Αί προαγωγαί Επίσης, αί τοποθετήσεις, μεταθέσεις, άποσπάσεις καί μετατάξεις τών δικαστικών υπαλλήλων, ένεργοϋνται μετά σύμφωνον γνώμην δικαστικών συμβουλίων
ή δέ πειθαρχική επ' αυτών Εξουσία άσκεϊται υπό δικαστικών
Συμβουλίων κ.λ.π. Κατά τών άποφάσεων τούτων τών δικα
στικών συμβουλίων δεν έπιτρέπεται προσφυγή ένώπιον τοϋ
Συμβουλίου της Επικράτειας, Επιτρέπεται-όμως—τοιαύτηπροσφυγή εις δευτεροβάθμια δικαστικά συμβούλια."
/
*
Έκ πάντων τούτων καθίσταται άναγκαϊον όπως ό περί
προσόντων καί της έν γένει υπηρεσιακής καταστάσεως τών
δικαστικών υπαλλήλων νόμος έναρμονίζήται έκάστοτε πρός
τό πνεύμα τοϋ Συντάγματος.
Έξ άλλου ό ισχύων κώδιξ καταστάσεως δικαστικών ύπαλλων έτέθη εις έφαρμογήν άπό τοϋ τέλους, τοϋ 1971, δτε
έδημ>σιεύθη ώς Ν.Δ. 1025/1971. Ήδη· όμως άπό της πρώ
της εφαρμογής τούτου άνεφάνησαν ώρισμέναι άδυναμίαι,
καθιστώσαι δυσχερή'τήν έπάνδρωσιν των γραμματειών τών
διαφέρουν δικαστηρίων, τήν ομαλήν εις τάς ^δημιουργηθείσας
κατηγορίας κατάταξιν τών ύπιχλλήλών, την προαγωγήν τού
των κ.λ.π. έκτος αύτοϋ παρήλθεν έκτοτε ικανός χρόνος κατά
τήν διάρκειαν τοϋ οποίου, άποκατασταθείσης καί τής Δημο
κρατίας έδημιουργήθησαν νέαι συνθήκαι .καί νέαι άνάγκαι.
Παρίσταται όθεν άμεσος καί έπιτακτική ή ανάγκη τροποποιήσεως ώοισμένων διατάξεων τοϋ κώδικος τούτου, μέχρις δτου καταστή δυνατή ή Επεξεργασία καί ψήφισις έξ
ολοκλήρου νέου τοιούτου, ήτις κατ’ ανάγκην Οά βραδύνη.
Ούτω 1. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ. Νομοσχεδίου όρίζεται, ώς έχει"
ήδη όρισθή καί διά τούς λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους,
ότι άπασαι αί άφορώσαι τούς διορισμούς, τάς προαγωγάς
κ.λ.π. τών δικαστικών υπαλλήλων πράξεις λαμβάνουσι τον
τύπον υπουργικής άποφάσεως (Ενώ κατά τά προϊσχύοντα,
πινές έκ τούτων έλάμβανον τον τύπον διατάγματος).
2. Διά τοϋ άρθρου 2 -τοϋ Νομοσχεδίου ορίζεται ό τύπος
τοϋ όρκουΤοϋ δικαστικού υπαλλήλου. Τούτο κατέστη άναγκαΐον μετά τήν έπελθοϋσαν άποκατάστασιν. τής Δημοκρα- '
τίας, έκρίθη δέ .ορθόν νά όρισθή ότι ό όρκος είναι δ ΰπό τοϋ
'■ώμου οριζόμενος δΓ άπαντας τούς δημοσίους υπαλλήλους
άντί νά τεθή τό κείμενον αύτοϋ.

συνήθη όνοματολογίαν τών βαθμών καί θέσεων! ’Εννοείται
ότι εις τό σύνολον των οί βαθμοί τής ιεραρχίας τών δικαστι
κών υπαλλήλων είναι καί κατά τό σχέδιον ισάριθμοι πρός
τούς βαθμούς τής ιεραρχίας τών διοικητικών υπαλλήλων,
5. Διά τοϋ άρθρου 5 καθορίζονται οί βασικοί μισθοί τών
Δικαστικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι οί βαθμοί τούτων δεν
έχουν άκριβή άντιστοιχίαν προς τούς βαθμούς τών διοικη
τικών υπαλλήλων. Πάντως τό καθοριζόμενον μισθολόγιονδέν άφίσταται τοϋ ίσχύοντος μισθολογίου τοϋ ίσχύοντος
διά τούς λοιπούς ύπαλλήλους, μ.ολονότι ή ύπέρ αύτών καθιέρωσις ηύξημένων άποδοχών θά έδικαιολογεϊτο πλήρως.
6. Διά τοϋ άρθρ. 6 Νομοσχ. γίνεται νέος, άνταποκρινόμενος
περισσότερον εις τάς παρούσας συνθήκας καί ίκανοποιών
έν τώ μέτριο τοϋ δυνατού τάς άνάγκας τής υπηρεσίας καί τάς
Επιδιώξεις τών ύπαλλήλων, καθορισμός τοϋ άριθμοϋ .τών
θέσεων κατά κλάδους καί βαθμούς, έπερχομένης λελογι
σμένης αύξήσεως τόσον τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών ύπαλλήλων
όσον καί τοϋ άριθμοϋ τών θέσεων τών άνωτέρων βαθμών έν
σχέσει πρός τό σύνολον τών ύπαλλήλων. Οΰτως έν τώ συνό
λου τών ύπηρετούντων ύπαλλήλων τοϋ κλάδου τών ύπαλλή
λων τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας προσετέθη μία θέσις Γρα^ιματέως τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας (άνάλογος πρός την
διά τοϋ Ν. 22/75 κχθιερωθεϊσαν θέσιν άναπληρωτοϋ Γεν.
Διευθυντοϋ) έπί άντιστοίχω μειώσει μιας θέσεως έπί βαθμώ
3ω - 2ω (ήδη Γραμματέως Έφετών) καί 2 θέσεις κλητήρων. '
Εί τό σύνολον τών ύπαλλήλων τοϋ κλάδου τών ύπαλλή
λων τών Φορολογικών Δικαστηρίων (θέσεις κατά τό σχέ-..
διον 437)προσετέθη μία θέσις Γραμματέως Γεν. ’Επιτρόπου
τής ’Επικράτειας έπί τής Φορολογικής Δικαιοσύνης, 8 θέ
σεις Γραμματέων Έφετών, 14 θέσεις έτΓ βαθμώ Δικ; Γραμ
ματέως Α' τάξεως έως Γραφέως καί μία θέσις άρχικλητήρος
καί εις τό σύνολον τών ύπαλλήλων τοϋ κλάδου τών ύπαλλήλων
τής Γραμματείας τών Πολιτικών καί Ποινικών Δικαστηρίων
(θέσεις 3.862) προστίθενται 4 θέσεις Γραμματέων Άρείου
Πάγου, 75 θέσεις Γραμματέων Έφετών, 136 θέσεις Γραμ
ματέων Πρωτοδικών έπί άντιστοίχω μειώσει κατά 96 τών'
έπί βαθμώ Γραμματέων ΑΓ τάξεως έως Γραφέω'ς, ’Ενεργο
ποιούνται δέ καί 50 θέσεις κλητήρων, νομοθετημέναι μεν
άλλά μή ένεργοποιηθεΐσαι λόγω μή έκδόσεως "τοϋ άπαιτουμένου διατάγματος.
"
·
. ·
Ή τοιαύτη προώθησις τών θέσεων καί δή τών άνωτέρω .
βαθμών ήτο οπωσδήποτε Επιβεβλημένη έν δψει τοϋ- συνόλου
τών ύπηρετούντων ύπαλλήλων καί δεν άφίσταται ώς πρός
τήν συγκρότησιν τής πυραμίδας τών θέσεων άπό τά ίσχύοντα εις ολας τάς δημοσίας ύπηρεσίας, ένω άντιθέτως ή έμμο
νή εις τό ύπάρχον καθεστώς θά άφηνε τούς δικαστικούς ύπαλ
λήλους εις θέσιν μειονεκτικήν έναντι των-λοιπών, άγνοοσή
μένης τής Συνταγματικής έπιταγής περί ιδιαιτέρας, ύπό
τήν έννοιαν τής πλέον ευνοϊκής, μεταχειρίσεώς των.

7. Τό άρθρον 7 τοϋ Νομοσχεδίου ρυθμίζει τό ζήτημα τής
κατανομής τών διά τοϋ προηγουμένου άρθρου όριζομένων
θέσεων, εις τά.διάφορα δικαστήρια τοϋ κράτους. Κατανέμονται ούτως ύπό τοϋ άρθρ. τούτου μόνον ώρισμέναι έκ τών άνω
τέρων θέσεων ένω διά τάς λοιπάς ώς καί άπάσας τάς κατωτέ- .
ρας θέσεις όρίζηται ότι θά κατανέμωνται κατά διετίαν δι’
ύπουργικής άποφάσεως εις τά διάφορα δικαστήρια, ένιαίως
κατά βαθμούς, άναλόγως τών άναφυομένων ύπηρεσιακών άναγκών.
*
'
~Γ.
Διά
τοϋ
μέτρου
τούτου,
έν
συνδυασμώ
καί
μέ
τήν
τροπο:
3. Δι“ το^ άρθρου 3 ορίζεται ότι δύναται ν’ άναδιορισθή
ο άποχωρήσας λόγω παραιτήσεως κ.λ.π. άν κατά τον χρό ποίησιν τών περί έντοπιότητυς διατάξεων-(άρθρ. 14 τοϋ Νομο
σχεδίου) Επιδιώκεται ή άποφυγή τών.συχνών μεταθέσεων καί
νον τής παραιτήσεως είχε διετή ύπηρεσίαν καί ούχί πενταετή
ώς άπητειτο πρότερον, τούτο δέ ίνα καθίσταται δυνατός ! ή διευκόλυνσις τών ύπαλλήλων εις μόνιμον έν τώ τόπω τής
ύπηρεσίας των έγκατάστασιν.
'
·.
ο άναδιορισμός ικανών πολλάκις υπαλλήλων, άποκλειομένων
8. Τό άρθρον 8 τοϋ Νομοσχεδίου άποδίδει ίσχϋον δίκαιον
μέχρι τοΰδε έκ τής έλλείψεως τής προϋπηρεσίας "ταύτης.
4. Κατ’ έφαρμογήν τής έν άρχή Συνταγματικής έπιταγής, · ώς πρός τά προσόντα καί τον τρόπον διορισμού τών ύπαλλ.ή-,
τό Νομοσχέδιου, διά τοϋ άρθρου 4 αύτοϋ, καθιεροΐ ιδίαν λων μέ μόνην διαφοράν ότι εισαγωγικός βαθμός τών κλητήρων
ίεραρχικήν κλίμακα (ήτις άλλωστε ίσχυεν- άνέκαθεν άπό
ορίζεται ό τοϋ κλητήρος Ε' τάξεως άντιστοιχών μισθολ.ογικώς
τής αρχικής όργανώσεως τής γραμματείας τών Δικαστηρί- . πρός τόν Τΐον βαθμόν ένώ πρότερον εισαγωγικός βαθμός ήτο ,
ων) άνταποκρινομένην καί, πρός τάς πρακτίκάς ύπηρεσιαό 12ος. Τοΰτο έκρίθη δίκαιον διότι ώς τυπικόν προσόν διο- .
ρισμοϋ άπαιτεϊται Ενδεικτικόν τουλάχιστον Γ'τάξεως Γυμνασ.,.
κάς άνάγκας καί πρός τήν έπικρατοϋσαν έν τοϊς δικαστηρίου;
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ένώ διά τούς έπί βχθμώ 12ω διοριζομένους απαιτείται μόνον
έκ τών πλειόνων αίτουμένων μ-.τάθεσιν καί υπηρετούντο/'
άπολυτήριον Δημοτικού Σχολείου. Καθορίζει προσέτι τό
είς τήν περιφέρειαν διαφόρων έφετείων κ.λ.π.
ποσοστόν (1/3 καί 2/3) καθ’ ό θά γίνεται ή είσοδός εις τήν
16. Διά τού άρθρου 19 ρυθμίζονται τά τής διαφωνίας
υπηρεσίαν των πτυχιούχων καί μή πτυχιούχων υποψηφίων - τού .'Υπουργού πρό’ς άπόφασιν τού δικαστικού συμβουλίου
καί ορίζει περαιτέρω ότι ο διορισμός των κλητήρων γίνεται, καί εξ άλλ.ου τά τής άσκήσεως προσφυγής ύπό τού υπάλ
μετά δημοσίευσιν σχετικής προκηρύξεως καί μετ’ άπόφασιν ληλου, κατ’ άποφάσεως περί μή προαγωγής του. Προβλέτού 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου καί οΰχί ως πρότερον άνευ . πεται έπίσης ή άναστολή έκτελ.έσεως τών άποφάσεων,
προκηρύξεως καί άπλώς μετά γνωμοδότησιν τού προΐσταμένου καθ’ ών ήσκήθη διαφωνία τού ‘Υπουργού ή προσφυγή
τής υπηρεσίας παρ’ ή ή προς πλήρωσιν θέσις.
τού ύπαλλ.ήλου, ίνα ούτως άποτραποΰν αί συνέπειαι έκ τής
9. Διά τού άρθρου 9 τού Νομοσχεδίου ρυθμίζεται ή θέσις τυχόν άνατροπής ύπό τού δευτεροβαθμίου συμβουλίου ήδη
έν τη ιεραρχία των άποκτώντων πτυχίον Νομικής κατωτέρων έκτελ.εσθείσης άποφάσεως τού πρωτοβαθμίου καί ή ύποχρεωτικότης τών άποφάσεων καθ’ ών δεν ήσκήθη προσφυγή
υπαλλήλων ώς καί τής μετατάζεως εις υπαλλήλους των άπο
κ.λ.π. καί τών άποφάσεων τών δευτεροβαθμίων συμβου
κτώντων (ή κεκτημένων) .τά τυπικά προσόντα υπαλλήλου
λίων.
··=·;· "
'
δικαστικών κλητή ρωντ
ν ,·
17.
Τό
άρθρον
20
τοϋ
- Νομοσχεδίου έπαναλαμβάνον
10. Διά τού άρθρου. 10 τού Νομοσχεδίου λαμβάνεται μέ
ίσχυούσας διατάξεις, περιορίζει τάς περιπτώσεις μεταθέε
ριμνα ώστε κατά την πλήρωσιν των παρ’ έκάστω δικαστηρίω
σεων κατόπιν τής νέας ρυθμίσεως τοϋ κωλύματος έντοπιότη-'
όριζομένων θέσεων νά τόποθετήται πάντοτε έν τούλάχιστον
πρόσωπον ικανόν ν’ άσκήση καθήκοντα προϊσταμένου καί τος καί τοϋ ορισμού τών θέσεων άπό Γραφέως έως Γραμ-/
ματέως Πρωτοδικών Α' τάξεως βαθμού ώς ενιαίων.
(
ρυθμίζεται τό ζήτημα ποιος θά άσκή τά καθήκοντα ταΰτα
μεταξύ των τυχόν ύπηρετούντων πλειόνων ικανών.
11. Διά τών άρθρων 11, 12 καί 13 τού Νομοσχεδίου ρυ
θμίζονται τά τών διαγωνισμών ώστε ν’άνταποκρίνωνται
πρός την νέαν ρύθμισιν τής μή ύπάρξεως κατηγοριών Α' καί

18". Διά τού άρθρου 21 έπαναλαμβάνονται ίσχύουσαι
διατάξεις προστιθεμένου οτι είναι δυνατή ή άπόσπασις
καί μεταξύ τών κλάδων τών υπαλλήλων τής ςορολ.ογικής
δικαιοσύνης καί τών ύπαλλήλων τών ποινικών δικαστηρίων.

------19. Τό άρθρον 22-τού Νομοσχεδίου-ορίζει τάς προϋπο-'.
12. Διά τού άρθρου 14 τού Νομοσχεδίου ρυθμίζεται κατά θέσεις ύφ’ άς έπιτρέπεται μετάταξις είς τό Συμβούλ.ιον.
νέον τρόπον τό ζήτημα έντοπιότητος των υπαλλήλων τών
Επικράτειας.
»"
'
Ειρηνοδικείων καί ορίζεται ότι τό κώλυμα δεν άφορα πλέον
20. Τό άρθρον 23 τού Νομοσχεδίου διατυπώνει τάς
την δυνατότητα υπηρεσίας τού υπαλλήλου είς'τόν τόπον κα , προϋποθέσεις προαγωγής καί ορίζει ότι τό Συμβούλ.ιον
ταγωγής του κλπ. άλλά την δυνατότητα άναπληρώσεως τού
άποφασίζει καί περί τής 'τοποθετήσεως τοϋ προαγομένου.'
υίρηνοδίκόυ είς τά δικαστικά του καθήκοντα άφού μόνον
. 21. Τό άρθρον 24 τοϋ Νομοσχεδίου ορίζει έκ νέου' τον
τότε θά ύπήρχεν ό κίνδυνος έπηρεασμοΰ τούτου έκ τών γνω
άπαιτούμενον πρός, προαγωγήν άπό βαθμού είς βαθμόν
ριμιών του κλπ. *■_.··.. :
: ; _
·_.
. . . χρόνον συμφώνως πρός τά ήδη ίσχύοντα καί κατόπιν τής"
. ~ 13. Διά τού άρθρου 15 τού Νομοσχεδίου ορίζεται, 0,τι ■ καθιερώοεως καί τού .νέου βαθμού τού Γραμματέως Συμ
βουλίου ’Επικράτειας κ.λ.π. .
_·„-£·
καί επί τών δικαστικών υπαλλήλων ώς πρός τάς άναρρωτι22. Τά άρθρα 25.-28 τοϋ Νομοσχεδίου ρυθμίζουν τάκάς άδειας κυήσεως αί διατάξεις τού υπαλληλικού κώδικος. ’
Τούτο- κατέστη άναγκαϊον διότι αί ίσχύουσαι διατάξεις τής προαγωγής μετά τήν διά τοϋ Ν. 22 κατάργησιν δι’
άπαντας τούς λοιπούς υπαλλήλους τής κατ’ άπόλυτον έκλοτών άρθρων 54 έως καί 61 τού Ν.Δ. 1025/1971 άποτεγην
προαγωγής.
λοϋσαι άντιγραφήν τών διατάξεων τού Ν.Δ. 751/1970 ρυ23.
Διά τού άρθρου 29 τοϋ Νομοσχεδίου ορίζεται οτι
θμίζοντος δυσμενέστερον διά τούς ύπαλλήλ.ους τά τών έν
λόγω άδειών, καταργούνται διά τού άρθρου 40 τού νομο- ' αί προαγωγαί τών έπί βαθμώ δικ. γραμματέως Β' τάξεως σχεδίου, κατόπιν τής καταργήσεως τού Ν.Δ. 751 1970. καί νεώτέρων ύπαλλήλων ένεργοϋνται κατόπιν πίνακος
προακτέων κατά τά έν αύτώ οριζόμενα. Τούτο έκρίθη άναγδιά τού άρθρου 15 τού Ν. 22/1975.
^
καϊον πρός άποφυγήν καθυστερήσεως τών προαγωγών
14.
' Διά τού άρθρου 16 καθορίζονται τά λ.ειτουργούντα
καί άπλουστεύσεως τών σχετικών διαδικασιών. Κατά τά
είς έκτέλχσιν τού άρθρου' 92 παρ. 3 τού Συντάγματος δι
λοιπά έπαναλαμβάνονται ίσχύουσαι διατάξεις.
καστικά Συμβούλια, ορίζονται τά θέματα έπί τών όποιων
24. Διά τοϋ άρθρου 30 τού Νομοσχεδίου καθιεροϋται καί
ταύτα άποφαίνονται καί προβλ.έπεται, προκειμένου .περί
υπαλλήλων τής Γραμματείας τών πολιτικών καί ποινικών νομοθετικώς ή άκολουθουμένη ήδη, κατόπιν τής ύπ’ άριθ.
1001/1973 άποφάσεως τού Συμβουλίου ’Επικράτειας τακτι
δικαστηρίων, ή λ.ήψις ύπ’ δψιν καί τής γνώμης τού οίκεί-*
ου εΐσαγγελέως. Αί διατάξεις τού άρθρου τούτου άποδί- κή καθ’ ήν ή προαγωγή θεωρείται συντελ.εσθεΐσα τό βραδύτερον ένα μήνα άφ’ ής έδει νά γίνη.
δουν ίσχύον δίκαιον.
15. Διά τού άρθρου 17 ορίζονται τά τής σφγκροτήσεως
25. Διά τοϋ άρθρου 31 ορίζεται ότι τής έντάξεως κατά
τών συμβουλ.ίων καί τά τής θητείας αύτών, ώς καί τά τής τό άρθρον 10 παρ. 1 καί 2 τού Ν.Δ. 287/74 δικαιούνται καί"
άσκήσεως" καθηκόντων γραμματέως αύτών. Καί τό άρθρον δικαστικοί κλητήρες. Τούτο έγένετο πρός άρσιν τής είς
τούτο επαναλαμβάνει ίσχύον δίκαιον μέ μόνην την διαφοράν
βάρος τών ύπαλλήλων τούτων άδικίας τής προελ.θούσης έκ
ότι δεν προβλέπει την "δημοσίευσιν είς την ’Εφημερίδα τής τής άδικαιολ.ογήτου παραλ,είψεώς των ύπό τοϋ Ν.Δ. 287/'
Κυβερνήσεως τών πράξεων ορισμού τών Συμβουλίων, ήτις,
1974.
r
ούδένα σκοπόν εξυπηρετούσα, έγένετο πολλ.άκις αίτια νά
26. Διά τού άρθρου 32 καθορίζεται προτίμηση τών “εν
καθυστερή έπί μακρόν ή λ.ήψις έπειγουσών άποφάσεων.
αύτώ προσώπων κατά τάς προαγωγάς. Τούτο έκρίθη δίκαιον
έν όψει' άναλόγων μέτρων ληφθέντων κατά τό παρελθόν
Διά τού άρθρου 18 κατανέμεται μεταξύ τών έν άρθρω
ύπέρ τών προσώπων τούτων είς πλ.εΐστα άλλ.α νομοθετή4 καθοριζομένων συμβουλ.ίων ή έπί τών έν τώ αύτώ άρθρω
ματα.
18 θεμάτων άρμοδιότης. 'Η ρύθμισις αύτη διαφέρει άπό
27. Διά τοϋ άρθρου 33 τού Νομοσχεδίου ρυθμίζονται τά
την μέχρι τούδε ίσχύουσαν, δεδομένου ότι κατά τό προτής έντάξεως τών ήδη ύπηρετούντων ύπαλλήλων είς τάς
ϊσχύσαν Σύνταγμα τού 1952 (άρθρον 90) περί ώρισμένων θε
θέσεις ύπό τήν νέαν των ονομασίαν καί τά τής καταρτίσεως
μάτων αρμόδιον ήτο τό άνώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον.
*Η κατανομή τής άρμοδιότητος έν τώ άρθρω τούτω γίνεται τής νέας έπετηρίδος.
έν όψει άφ’ ενός μέν τού τόπου ύπηρεσίας τού κρινομένου, " - 28. Διά τού άρθρου 34 προεβλέφθη ή διατήρηση καί μετά
τήν ίσχύν τού νόμου, τών κεκτημένων δικαιωμάτων τών
άφ’έτέρου δέ έν όψει τής μείζονος ή έλ.άσσονος σοβάρότητος
μέχρι τούδε άνηκόντων είς τήν Α'. Κατηγορίαν άλλ.α στετής περΐ7ττώσεως π.χ. προκειμένου περί προαγωγών άναρουμένων πτυχίον νομικής. Τούτο έκρίθη δίκαιον δεδομένου,
λ.όγως τού βαθμού τών κρινομένων ή έν όψει τής άνάγκης
ότι πρόκειται κυρίως περί ύπηρετησάντων είς έπαρχιακά
ένιαίας κρίσεως π.χ. έπί μεταθέσεως είς (Αθήνας ένός
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α) Κλάδος υπαλλήλων Συμβουλίου "Επικράτειας,
β) Κλάδος υπαλλήλων Φορολογικής Δικαιοσύνης,
γ) Κλάδος υπαλλήλων Πολιτικών καί Ποινικών Δικα
στηρίων καί Εισαγγελιών.

Ειρηνοδικεία, δι’ δν άκριβώς λόγον καί είχον καταταγη
εις τήν Α' Κατηγορίαν.
29. Διά τοϋ άρθρου 35 καθιεροϋται σύντμησις κατά εν
έτος τοϋ άπαιτουμένου χρόνου προς προαγωγήν των μέχρι
τοϋδε έπί βαθμώ 6ω ΰπαλλήλων των φορολογικήν δικα
στηρίων της Β' κατηγορίας εις τον έπόμενον βαθμόν. Τοϋτο
έκρίθη άναγκαΐον διότι ελλείψει υποψηφίων κεκτημένων τήν
κανονικώς άπαιτουμένην τετραετίαν αί θέσεις αΰται' (Γραμματέως Πρωτοδικών Β' τάξεως) θά παρέμενον επί μακρόν
κεναί.
..
I ,·

2.
Οί δικαστικοί υπάλληλοι έκαστου κλάδου κατατάσσονται
εις τούς ώς επεται 6α-3μούς: ~
α) Γραμματεύς Συμβουλίου "Επικράτειας ή Γραμματεύς
’Αρείου Πάγου ή Γραμματεύς τοϋ Γενικού ’Επιτρόπου τής
Επικράτειας έπί τής Φορολογικής Δικαιοσύνης.
Γραμματεύς Έοετών Α' Τάξεως.
.
’ .
Γραμματεύς Έςετών Β’ Τάξεως.
"Τ.
Γραμματεύς Πρωτοδικών Α' Τάξεως."
’
Γραμματεύς Πρωτόδικων Β' Τάξεως.
. ... ■
Δικ. Γραμματεύς Α' .Τάξεως.
Δικ. Γραμματεύς Β' Τάξεως.
.:
. Δικ. 'Τπογραμματεύς Α’ Τάξεως.
Δικ. "Τπογραμματεύς Β' Τάξεως.
Δικαστικός Γραφεύς.
Χ·

.■ 30. Διά τοϋ άρθρου 36 καθιεροϋνται ώρισμέναι περιωρισμένης χρονικής διάρκειας προτιμήσεις κ.λ.π. κατά τάς
προαγωγάς εις τούς άνωτέρους βαθμούς. Αί προτιμήσεις
αύται κατέστησαν έπιβεβλημέναι προς έπανόρθωσιν άδικιών
εις βάρος παλαιών υπαλλήλων, οίτινες παρέμειναν εις τούς
αυτούς βαθμούς έπί μακράν σειράν ετών, λόγω κυρίως τοϋ
περιωρισμένου άριθμοϋ τών άνωτέρων θέσεων, άλλά καί
διαφόρων άλλων λόγων.
31. Τέλος διά τοϋ άρθρου 39 σκοπεΐται ή έπανόρθωσις
άδικίας γενομένης εις δικαστικούς κλητήρας φέροντας βαθμόν
άνώτερον τοϋ εΐσαγωγικοϋ τής Β' κατηγορίας, οίτινες διορισθέντες ή μεταταγέντες κατόπιν διάγωνισμοΰ εις τόν
“εισαγωγικόν βαθμόν τής Β'—κατηγορίας άπώλεσαν τόν.
. άνώτερον τοΰτον βαθμόν, ενώ έτεροι κλητήρες μετετάγησαν
εις τήν Β' κατηγορίαν μέ τόν βαθμόν δν έφερον εις τήν Γ'
κατηγορίαν.
'
'
’_·
Έν Άθήναις τή 2α Δεκεμβρίου 1975

·

Ό Έπί τής Δικαιοσύνης 'Τπουργός
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
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γ) Άρχικλητήρ.
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"Ap-Spov 1.

ν■

• - Ό τύπος τοϋ όρκου τών δικαστικών υπαλλήλων είναι ό έκάστοτε ύπό τοΰ Νόμου οριζόμενος δι’ άπαντας τούς δημοσίους
υπαλλήλους.
.. '..τ' .
Άρύρον 3. ..
ί . _
'
V
’Επιτρέπεται ό, άνευ διαγωνισμού, άναδιορισμος εις όμοιο·
ία-όμον τής έξ ής παρητήύη ή άπελύύη ύέσιν, δικαστικού
υπαλλήλου παραιτηδέντος ή άπολυ·3έντος λόγω σωματικής ή
πνευματικής άνικάνότητος, έφ’ όσον ούτος ύποδάλη αίτησιν
εντός πενταετίας από τής εξόδου του άπό τής υπηρεσίας καί
κεκτηται τά άπαιτ'ούμενα διά τόν διορισμόν προσόντα, πλήν
τής ηλικίας καί δεν συντρέχει, κώλυμά τι εκ τών έν τώ νόμο)
προίλεπομένων, εχει δέ διετή τουλάχιστον συνολικήν προϋπη
ρεσία·/ δικαστικού υπαλλήλου.
-■ <- ';·

"Ap-Spov 4.
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Κλάδοι και 6α·5μοί.
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'Ap-Spov 5."
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- Ό ,βασικος μισ-όος τών δικαστικών υπαλλήλων τών κατεχόντών τούς κατά τό προηγούμενον άρ-Slpov βαθμούς ορίζεται
-ώς άκολοόύ-ως:
"

· Άρ-3ρον 2.

·’

;.*·

Τάξεως.
Τάξεως.
Τάξεως.
Τάξεως.
Τάξεως.

Άποδοχαί.

Ά Ό διορισμός καί ό άναδ ιορισμός. ή προαγωγή, ή μετά-3εσις
"καί ή άπόσπασις. ή ·3έσις εις διαθεσιμότητα ή όργιαν καί ή
άπόλυσις ή αποδοχή τής παραιτήσεως πάντων τών δικαστι
κών υπαλλήλων γίνονται, τηρούμενης τής νομίμου διαδικα
σίας. δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Δικαιοσύνης, δημοσιευό
μενης έν περιλήψει διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.·

?

Δικαστικός Κλητήρ Α’
• .·. . » .
»
Β'
»
Γ'
•
» .
»
Δ'
».
»
Ε'
.'"

.

:. Περί ρυ-3-μίσεως -ύεμάτων τινών τής Νομοθεσίας περί
/η
.
_ Διχαστικών Επαλλήλων. .
.
■ ·■

β) Έρμηνεύς Α' Τάξεως.
»
Β' Τάξεως.
·
^
"»
Γ' Τάξεως,
*·
,... :
>.
Δ' Τάξεως.—-- ντν"1.Γ“
.. ·
»
Ε' Τάξεως. .
;
.
»
•ν
»
ΣΤ' Τάξεως.
-·.
; · Ά

ν'ή
-

-·: 1. Οί υπάλληλοι τής Προμρεατείας τών Δικαστηρίων δια'κρίνονται εις τους εξής κλάδους:

.·" α) 'Γραμματεύς Συμβουλίου 'Επικράτειας. Γραμματεύς Άρείαυ Πάγου καί Γραμματεύς παρά τώ Γενικφ Έπιτρόπφ τής
’Επικράτειας έπί τής Φορολογικής Δικαιοσύνης δρχ. 14.000
β) Γ'ραμζχατεύς Έφετών Α' τάξεως δρχ. .
12.590
γ) Γραμματεύς Ερετών Β' τάξεως ϊρχ. . . .·. 10.690
δ) Γραμματεύς Πρωτοδικών Α' τάξεως καί
Έρμηνεύς Α' τάξεοις δρχ. '..................................... / 8.950
•ε) Γραμματεύς Πρωτοδικών Β' τάξεως καί ■
Έρμηνεύς Β' τάξεως δρχ.................... '....................... 7.780
στ) Δικαστικός Γραμματεύς Α' τάξεως, Έρ.
μηνεύς Γ' τάξεως καί Άρχικλητήρ δρχ.__ ... : 6.990
ζ) Δικαστικός Γραμματεύς Β' τάξεως,· Έρ- V
μηνεύς Δ' τάξεως καί Δικαστικός Κλητήρ Α! . ■
\ ,
τάξεως δρχ. ..·...... ....
6.010
' "η) Δικαστικός 'Τπογραμματεύς Α’ τάξεως, -V'··./
Έρμηνεύς Ε' τάξεως καί Δικαστικός Κλητήρ
' -·· ,.
b’ τάξεως δρ^χ................ .............. ....
ε. 5.410
$>) Δικαστικός '.Τπογραμματεύς Β' τάξεως,. .ψ
Έρμηνεύς ΣΤ' τάξεως καί Δικαστικός Κλητήρ
Γ' τάξεως δρχ. ..... ,..................... .... ...... ,π . 4.810
ι) Γραφεύς καί Δικαστικός Κλητήρ Δ' τά-,
ξεως δρχ.......... ....................
...4.2^0
'ια) Δικαστικός Κλητήρ Ε' τάξεως δρχ. · ·. . . . : -.3.800
Έκτος τών βασικών τούτων μισϋών οί δικαστικοί ύπάλλη-,
λοι δεκαιοϋνται καί τών γενικών προσαυξήσεων καί επιδομά
των τών χορηγσυμένων εις τούς λοιπούς δημοσίους υπαλλή
λους.

