ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως ύέσε-ων ώ οι: μενών
κατηγοριών διχαστικών λειτουργών καί διχ.χστιχών υπαλ
λήλων».
Πρός ζην Βονλήν των 'Ελλήνων
Κατά τήν τελευτχίχν διετίαν καί κατ’ εφαρμογήν των
ά ούρων 94 χαί 95 τού Συντάγματος, ϋπήχ-ύησχν εις τά διοι
κητικά δικαστήρια ϊ:ά των νόμων 505/1976, 702, 705 χαί
743/1977, σημαντικά!, άπο άπόψεως αντικειμένου καί άριύμού ύπούέσεων, χχτηγ&ρίχι διοικητικών διαφορών.
Οΰτω: Εις τά κατά τόπους διοικητικά έφετεία ΰπήχύησχν
εις τρωτόν ίχύμόν αί αιτήσεις άκυρώσεως ατομικών πρά
ξεων των διοικητικών άρχών, άφορωσών, πλήν ώρισμενων
εξαιρέσεων, ε!ς τον διορισμόν καί τη·; έν γένει υπηρεσιακήν
κατάστασιν των στρατιωτικών και πολιτικών υπάλληλων του
δημοσίου, τών υπαλλήλων δήμων χα*. κοινοτήτων καί τών
λοιπών ύχαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης, μετεφέρ-ύη οι:
το διοικητικόν έφετείον Ά3ηνών μεγάλος χριύμός εκκρεμών
ύπούέσεων τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας, άνερχομενων
εις 5.000 περίπου, ή έκδίκχσις τών όποιων ήρχισεν ήδη άπό
1.4.1978.

σιν τών λοιπών πολιτικών τμημάτων, τού οποίου ·$ά προεδρεύη, ώς καί τών λοιπών τμημάτων αυτού, αντιπρόεδρος
τού ’Αρϊίου Πάγου.
-- ·
“· <
Είδι.κώτερον. διά τού χρ-5οου 1 τού παρόντος σχεδίου νό
μου, αυξάνεται ό άρτύμός τών άτ/τεπροέδρων Τού Άίρείου ΓΤάγου κατά μία/ (1). τών αρεοπαγιτών κατά τέσσαρας ' 4;.
τών άντε ισαγγελέων Άρείου· Π άγου κατά μία/ (1>: τώ’/
προέδρων εφετών διοικητικών δικαστηρίω·/ κατά δύο (2·. τών
έφετών διοικητικών δικαστηρίων κατά οκτώ (8). τώ" π:οέδρων πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων κατά πέντε (5)
και τών παρέδρων παρά πεωτοδίκαις διοικητικών δικαστηρίων
κατά τριάκοντα πέντε (35), διά δέ τού. άρ-ύρου 2 ό άρι-ύμός
τών δικαστικών υπαλλήλων τών τακτικών διοικητικών δικα
στηρίων, έπί όαύμοίς γραφέως έως γραμματέως π' τάξεως.
κατά πεντήκοντα (50).
_
: ' ‘ Ούτως έχει τό υπό κρίσιν σχέδιο·/ νόμου, τό οποίον έχομε-/
τήν τιμήν νά ·3έσωμ:ν. ύπ ,άψ:ν τής Έύνικής Άντιπρο'Χπείας πρός ψήφισιν.
Έν Άύήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1978
Ο! Υπουργοί
Προεδρίας Κυίϋ.νήσεως
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΓίΟΥΔΟΣ

Προσέτι εις τά διοικητικά πρωτοδικεία ύπήχ-3ηταν αί διά
Δικαιοσύνης
·Οίκονεαικώυ
φορά! ουσίας έχ τής έπιδολής πάσης φύσεως φόρων, τελών
Γ. ΣΤΑ ΜΑΤ Η Σ .
Α. ΚΑΝΈΆΛΟΠΟΥΛΟΣ·· κλπ. τών δήμων και κοινοτήτων, ·αί διάφορά» ουσίας αί αναφυόμενα: κατά την εφαρμογήν τής νομοθεσίας «περί κοινωνι
κής άσφαλίσεως», «περί προστασίας αναπήρων καί θυμάτων
πολέμου, πολεμοπαθών, αγωνιστών' εθνικής άντιστάσεως». και
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
λοιπαί, αί διοικητικά! διαφοραί έξ αγωγών «περί άποζημ.ιώΠερί
συστάσεως
ύέσεων
ώρισμένων κατηγοριών δικαστικών
σεως κατά τοΰ δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., ένεκα παρανόμων πρά
λειτουργών καί δικαστικών ύ,πχλλήλων·.
ξεων ή παραλείψεων τών οργάνων αυτών», ώς καί έτεραι
διαφοραί ουσίας άντιπροσωπεΰουσαι σημαντικάς υποδέσεις, ό
Άρύρον 1.
άρι-ύμός τών όποιων δεν δΰναται είσέτι νά υπολογιστή, λόγω ;
/Ο οργανικός άρΓύρος τών κάτω7: ψόσεών δικαστικών
τής φύσεως τών οργάνων - επιτροπών ενώπιον τών όποιων
' λειτουργών αυξάνεται ώς άχαλούύως:’
\
ήγοντο αυται.
Ή υπαγωγή τών ώς άνω διαφορών εις τά διοικητικά δι
καστήρια διά τών ώς άνω άναφερομένων νόμων, έγένετο αν ευ
αύξήσεως τοΰ άρι-ύμοΰ τών δικαστικών λειτουργών καί δι
καστικών υπαλλήλων τών διοικητικών δικαστηρίων. Ή διά
τών μεταγενεστέρων νόμων 691/1977 καί 785/1978 γενομένη αΰξησις τοΰ άρι-ύμού τών δικαστών τής διοικητικής δι
καιοσύνης δεν κατέστη δυνατόν νά κάλυψη τάς ηύξημένας
ύπηρεσιακάς άνάγκχς αί όποίαι προέκυψαν έκ τής έκδικάσεως
τών νπαχ-3-εισών εις τούτα διοικητικών διαφορών, παρά τάς
ύπερον-3ρώπους προσπαόεμας τάς όποιας καταθάλλουν οί ΰπηρετοΰντες δικασταί καί δικαστικοί υπάλληλοι διά νά άι τ α
ποκριά) οΰν εις τό ηϋξημένον δάσος τών νέων των καθηκόν
των. Κατόπιν τούτου, αδήριτος κα-5ίσταται ή ανάγκη χύξήιτεως τού άριψμοΰ τών δικαστικών λειτουργών τής διοικητι
κής δικαιοσύνης, ώς επίσης καί τού προσωπ.κού τής γραμ
ματείας τών δικαστηρίων τούτων, τό όποιον κρίνεται σήμε
ρον τελείως άνεπαρχές κατ’ άριύμόν, διά την άντιμετώπισιν τού νέου οόρτου εργασίας αύτών.
’Άλλωστε έπί τής άνάγκης ταύτης ώμίλησε εις την Βου
λήν καί ό 'Υπουργός τών Οικονομικών κατά τήν συζήτητιν
τού νομοσχεδίου «περί φοροδιαφυγής», πληροοασήσας τό Σώμα
οτι δια τήν έπιτάχυνσιν τής έκδικάσεως τών φορολογικών
διαφορών -3ά πολλαπλασιαστή δ άρι-ύμός τών έφετών καί
τών προέδρω»; πρωτοδικών τών διοικητικών δικαστηρίων,
•πράγμα το οποίον καί επιτυγχάνεται διά τοΰ ύποδαλλομίυ-ου
σχεδίου νόμου.
’Επίσης, κατά τά τελευταία έτη πασετηρήύη σημαντική
οτΰξηστς τών εργασιών τοΰ Άρείοο Πάγου, μέ αποτέλεσμα
νά δραδύνη ή έκδίκασις τών ενώπιον αυτού άγομένων υποθέ
σεων. Τούτου δεδομένου καθίσταται άναγκαία διά *τή/ εΰρυύμον καζι αποδοτι κοντέρ αν λειτουργίαν τοΰ άνωτάταυ τούτου
δικαστηρίου, νά συστα-ύή 4ον πολιτική/ τμήμα πρός άνχκούφι-

α) Τών αντιπροέδρων τοΰ Άρείου Πάγου, κατά μίαν (1),
όριζομένου οΰτω τοΰ συνολικού άρι-ύμοΰ αύτών εις πέντε (5).
i) Τών αρεοπαγιτών κατά τέσσαρας (4). όριζομένου οΰτω
τοΰ συνολικού άρινμοΰ αύτών εις τεσσαράκοντα (40).
γ) Τών αντεισαγγελέων τού Άρείου Πάγου κατά μία-/ (1),
όριζομένου οΰτω τού συνολικού άριύμοϋ χυτών εις έπτά (7).
δ) Τών προέδρων έφετών διοικητικών δικαστηρίων κατά
δυο (2). όριζομένου οΰτω τοΰ συνολ.κοΰ άοίνναοΰ αύτών εις
είκοσι (20).
ε) Τών έφετών διοικητικών δικαστηρίων κατά οκτώ (8),
όριζομένου οΰτω τοΰ συνολικού άριύμοΰ αύτών εις έίδομήκοντα έπτά (77).
•στ) Τών προέδρων πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων
κατά πέντε (5), όριζομένου οΰτω τοΰ συνολικού άριύμοϋ αύ
τών εις πεντήχοντα μίαν (51).
ζ) Τών παρέδρων παρά πρωτοδίκχις διοικητικών δικα
στηρίων κατά τριάκοντα πέντε (35), όριζομένου οΰτω τοΰ
συνολικού άρι-υμού τών ένιαίω»/ διέσεων πρωτοδικών καί πχρέδρων εις εκατόν ένενήκοντα ςέσσαρες (194).
Άρύρον 2.
Ό άρι-υμος τών οργανικών ύέσεω·/ τών δικαστικών ύπαλλήλων τοΰ κλάδου τών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
έπί 6α-3μοίς γραφέως έως δικαστικού γραμμχτέως Α' τά
ξεως, αυξάνεται κατά πεντήκοντα (50). όροζομένου οΰτω
τού συνολικού άσιύμοϋ τών ύέσειον τσύτων εις ποιακοσίχς
είκοσι (320).
Άρύρον 3.
Διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τού 'Υπουρ
γού Δικαιοσύνης, καττ/έμονται αί διά τοΰ παρό/τος τυνιστά-

