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*Ω; τίνχι γνωστόν, διά. τον; δικαστικόν; υπαλλήλους
Ιξχκολ.ουθεϊ να ίσχύη ό κατά το 11 *71 ψηφισθείς Κώδιξ
(Ν.Δ. 1025 JM7I ).
Επείγοντα τινά θέματα ερυΟμίσθησχν διά τον νόμου
294,1976 καί ήδη καταρτίζεται ο νέο; Κώδιξ ό όποιος
θά άντικχτχστήση εν τώ σννόλω του τον ίσχύοντχ.
Επειδή όμως ή τελική διχμόρφωσις καί ή ψήφισις τοϋ
Κωδικός τούτου προβλ.έπετχι ότι Οά βρχδϋνη. ιταρίσταται
άνάγκη θεσπίσεως των έν τώ προτεινομένω νομοσχεδίω δια
τάξεων. Ουτω :
Λιά τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου ή βαθμολογική κλί
μα; των δικαστικών υπαλλήλων έν γένετ παραμένει ώς
έχει, δημιουργεΐται δέ τό πρώτον καί ή Οέσις τοϋ θύλακος
δικαστηρίων έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου.
Λιά των άρθρων 2.3 καί 4 καθορίζεται ό αριθμός των
θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων κατά κλάδους καί
βαθμούς. Λί θέσεις τών ανωτέρω Οαθμών αυξάνονται έπί
μερική μειώσει θέσεων κατωτέρων βαθμών, ώστε ή αΰξησις
τοϋ συνολικού αριθμού τών υπαλλήλων νά είναι σχεττκώς
ελάχιστη καί κατωτέρα τών σημερινών πραγματικών υπη
ρεσιακών αναγκών. 'II αΰςησις τοϋ άριθμοϋ τών θέσεων τών
άνωτέρω βαθμών γίνεται διά νά διαμορφουθή ή πυραμίς τών
βαθμών καί θέσεων καθ’ ον τρόπον έχει διαμοροωθή καί διά
τούς διοικητικούς υπαλλήλους. Σημειοϋται σχεττκώς οτ
λόγω τής ύπάρξεο/ς μεγάλου αριθμού δικαστηρίων έχόντων
μικρόν αριθμόν υπαλλήλων καί δή υπηρετούντο/'/, κατα
κανόνα, εις τό ίδιον δνκαστήριον καθ’ δλην την διάρκειαν
τής υπαλληλικής των ζωής, ή προώθησις εις άνωτέρους
βαθμούς θά ήτο έπιβεβλημένη καί ανεξαρτήτως τοϋ συνολι
κού άριθμοϋ τών δικαστικών υπαλλήλων.
Διά τοϋ άρθρου 5 γίνεται κατανομή τών θέσεων μεταξύ
τών διαφόρων κατηγοριών δικαστικών υπαλλήλων ως έχουν
διαμορφωθή μέχρι σήμερον καί δή μετά τον ν. 294/1976
διά τοϋ όποιου κατηργήθησαν μέν αί κατηγορία1. Λ καί Β
τάξεως καί καθιερώθη διάκρισις μόνον μεταξύ πτυχίουχων
καί μή πτυχιούχων, προς άποφυγήν όμο/ς τής άπο/λ.είας
κεκτημένων δικαιο/μάτο/ν καί προσδοκιών, εξακολουθεί νά
γίνεται διάκρισις καί μεταξύ άνηκόντων μέχρι τοϋ ν. 294/
19/6 εις την Λ', κατηγορίαν καί τών άνηκόντων εις τήν Β'.
κατηγορίαν.
Διά τοϋ άρθρου 6 κατανέμονται αί θέσεις τών υπαλ
λήλων μεταξύ τών διαφόρων δικαστηρίων τοϋ Κράτους.
Διά τοϋ άρθρου 7 καθορίζεται ό άπαιτούμενος χρόνος
παραμονής εις έκαστον βαθμόν διά νά δικαιούται ό ύπάλληλος νά προαχθή εις τον άνο'/τερον βαθμόν. Έν σχέσει πρός
τά ήδη ΐσχύοντα (άρθρ. 23 ν. 294/1976) γίνεται μείωσις τοϋ
χρόνου παραμονής εις τούς βαθμούς ' 1’πογραμματέως Β'.
καί Λ', τάξεως κατά έν έτος. Τούτο έκρίθη άναγκαϊον διά
νά καταστή δυνατή ή προβλεπομέ/η έξέλιξις τών μή πτυχιούχων μέχοι καί τοϋ βαθαοϋ τοϋ Γεαυυατέως Έφετών
Β'.
“
‘
“· ·
Τάάρθρα 8.9 καί 10 ρυθμίζουν τά τής μισθολ.ογικής προαγωγής τών δικαστικών ύπα/λ.ήλων κατά τρόπον άνάλ.ογον πρός
τον προβλεπόμενον ύπό τών νόμων 754/19/8 «περί ρυθμίσεως
τών αποδοχών τών δημοσίων υπαλλήλων κλπ.» καί 88//19/9
«περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως ύπα/λ.ήλων τοϋ
Δημοσίου καί Χ.Π.Δ.Λ.», βαθμολογίου τών διοικητικών
υπαλλήλων.

Διά τοϋ άρθρου 11 οί δικαστικοί υπάλληλοι έξομοιοϋνται
ώς πρός τά θέματα τών αδειών πρός τούς διοικητικούς ύπαλλήλ.ους.
Τουτο ετεθη και διότι ούδείς λόγος υπάρχει γενικώς διά. νά
ίσχυουν διάφοροι διατάξεις άλλα καί δια νά έπεκταθοϋν
ουτω και Λιά τους δικαστικούς υπαλλήλου; αί περί υποχρεω
τικού τών κανονικών αδειών διατάξεις τοϋ άρθρου 33 τοϋ ν.
434,1976 καί νά τακτοποιηθή έκκρεμοϋν ζήτημα εκ τής
γενομένης εφαρμογής τοϋ άρθρου τούτου, ύπό ένίων δικα
στηρίων. καί έπί τών δικαστικών υπαλλήλων άνευ ρητής
διατάξεως.
Διά τοϋ άρθρου 12 παρ. 1 ορίζεται ότι αί διατάξεις τών
αρθρο/v b και 9 του νομοσχέδιου περί μισθολογικών προαγω
γών θά ισχύουν καί έπί τών ύπα/λ.ήλων τών υποθηκοφυλα
κείων. Τούτο ετεθη κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής Δημο
σίας Διοικήσει./ς, ήτις δεν συμπεριέλαβε τούς υπαλλήλους
τών ύποθηκοφυλακείων εις τόν νόμον περί βαθμολογίου.
Διά τόν αυτόν λόγον γίνεται καί ή διά τής παρ. 2 έπέκτασις τών διατάξεων τής παρ. I τοϋ άρθρου 30 τοϋ ν. 294 76
έπί τών ιδίων ύπαλλήλων. Έπεκτείνεται επίσης ή διάταξις
τοϋ άρθρου 34 περίπ. β' διά νά καταστή δυνατή ή προώθησις
εις τόν 2ον βαθμόν ελάχιστων ύπα/λ.ήλων τών ύποθ/κείων
οί όποιοι ελλείψει Οέσεο/ν, πρό τοϋ ν. 724/1977 παρέμειναν
έπί μακράν σειράν έτών εις τον 4ον βαθμόν.
Τέλος διά τής παρ. 3 ορίζεται ότΓόάμισθος άοΰ προϊστα
μένου ύποθ/κείου θά είναι Ισος πρός τόν μισθόν τοϋ Γραμματέως Άρείου Πάγου.
Διά τοϋ άρθρου 13 ορίζεται ότι διά τούς πτυχιούχους
ίσχύουσαι διατάξεις, όσον αφορά τόν άπαιτοΰμενον διά τήν
προαγο/γήν από βαθμού εις βαθμόν χρόνον κ.λ.π. ισχύουν
καί διά τούς ύπαλλήλους τής τέως Β'. κατηγορίας οϊτινες
διωρίσθησαν μέχρι τής ισχύος τοϋ νόμου 1025/1971.
Τούτο έκρίθη δίκαιον διότι μέχρι τότε ούδείς διαφορισμός
υπήρχε μεταξύ πτυχιούχων καί μή ώς πρός τόν χρόνον
προαγωγής κ.λ.π. ένετάγησαν δε δυνάμει τοϋ νόμου τούτου
εις τήν Α'. κατηγορίαν καί μή πτυχιούχων παρασχεθέντος
διά τοϋ άρθρου 67 τοϋ ίδιου νόμου τοϋ δικαιώματος μετατάξεως καί άλλων εις τήν Λ', κατηγορίαν έπί μίαν δεκαετίαν.
Διά · οϋ άρθρου 14 προβλέπεται: α) εντα' ;ις τών ερμηνέων Λ' . έως ΣΤ' τάξεως εις τόν αντ στοίχον πρός τον παρ’
αύτοϊς κατεχόμενον βαθμόν τοϋ κλάδου τών ύτταλλήλων τών
πολιτικών καί ποινικών δικαστηρίων καί είσαγγέλιων καί β)
νέα ένταξις τών μέχρι τοϋ βαθμού τοϋ δικαστ ικοϋ γραμματέως Λ', ταξεο/ς (6ου) ύπα/λ.ήλων κατόπιν τής μειώσεως
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τοϋ πρός προαγωγήν άπαιτουμένου χρόνου ; :ρι ης το αρΟρον 8 τοϋ νομοσχεδίου.
Διά τοϋ άρθρου 15 παρέχεται ή ευχέρεια πληρώσεο/ς 10
θέσεων, γραμματέων Έφετών τών διοικητικών δικαστηρίων,
προοριζομένων δι* υπαλλήλους μή πτυχιούχους διά. προα
γωγής πτυχιούχο/ν, δεδομένου ότι κατά τήν πρώτην εφαρ
μογήν τοϋ παρόντος νόμου δέν θά υπάρχουν υποψήφιοι έκ
τών μή πτυχιούχων έχοντες συμπληρώσει τον πρός προα
γωγήν άπαιτοΰμενον χρόνον.
'
Ταϋτα σκοποϋντα'. διά τοϋ προκειμένου σχεδίου νόμου,
διά τήν ψηφισιν τοϋ όποιου έχομεν τήν τιμήν νά πχρχκαλ.έσωμεν τήν Βουλήν.
Έν Άθήναις τή 31η Ιουλίου 1979
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