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κτικών διοικητικών ■*συγκρότηση Γενικής Επι- 

- ιτ^ιτειας τής- Επικράτειας των τακτικών διοικητικών δι- 
—r. ν.; :to·< και- ;■{ iv.-'TT v.

ΕΙΣΙ1ΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΗ

11 ους 7 η Hoy/.// i/.oi' _Ε~λ/. ι/iott’

Π; t: υτοίαλλόμενο — sc,ς ύήφιτη^ξχίί ίο νόμον η Κυόέρνι*·
_ .τ :λέ.::ι. ttr,v υλοποίηση- μi7: 'αγμ2τ·.κής επιταγής 

το- Δα συμίάλε: αποφασιστικά ττον'άληύιν6 εκδημοκρατισμό 
στ·,-. λ::τ: .:γ:α. της" ΛήμόϊΓϊς ΤΪΤοόκτρ^; κι: >2 προσφέρει
στον Ελληνικό λαό- πραγματική έννομη[ προστασία ατό το φυ
σικό δικαστή των διοικητικών διαφορών ουσίας, τα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια.· Η ολοκλήρωση της δικαιοδοσ:ας των 
τακτικών ο!ο κητ:κών 'δικασ'τηρ!ων καΔτστά αναγκαία τη ρύ- 
Δμιση «νατών Δεμάτων, ότως είναι η ά6α-ύσταση κατά τρόπο 
τον να συνοδέ: με το Σύντχρμα τον Δεσμού της Γεν·.κής Επι-
τεοτείατ. to: ιδιαιτέεου κλάδου δικαστικών λε:τον;·'ΐών, ο 

• , , ' · ·, ■, , -■-,··· , , · * οποίος είχε απονεκρωνε: νττερ α απο την αμφισοητηση της
7V ν τ α γ;. α τ: κ ό τ η τ α ς της προηγούμενης οργχ/ωτικής διάρΔρω- 
τής τον. κα: ο οτοίος χ/άμέ·/7τα:\ νχ-παίσει σημαντικό ρόλο 
στην εύρυΔμη λειτουργία κα: την^αΒοτελετματική εκπληρωση 
τον προορισμού των Ταν.Τικών διοικητικών ϊικαττηρίων tit- 
αίτερα μετά τη γενίκευση της δικαιοδοσίας τους" ετίσης η 
αύσηση τον αριΔμού των τακτικ»? διοικητικών δικαστών" 
τέλος Δέματα σχετικά με την εΞομοίωση των διοικητικών δι
καστών με τονς δικαστικούς λειτουργούς της τολιτικής και 
τ.οινικής δικαιοσύνης. καΔώς και με τήβιενκόλννση της λει
τουργίας και διαδικασίας των διοικητικών δικαστηρίων. Τα 
εν λόγω Δέματα ρυΔμίζοντα: ετίσης στο ντό κρίση νομοσχέ- 
διο. Σ·τη συνέχεια γίνεται μια σύντομη ανάπτυξη των ετ! μέ1- 
ρονς κεφαλαίων τον νομοσχεδίου. - ν : ' -·.:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α*
' I. Γενικά. ■··'· ·-; ·.■.··

■ Το άρΔρο 94 ταρ. 1 τον ισχνοντος Συντάγματος (1975) 
ορίζει, ότως είναι γνωστό στο τρώτο, μεν εδάφιο ότι η εκδί
καση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα τχ/.τικά 
διοικητικά δικαστήρια στο δεύτερο, δε, εδάφιο -αυτής ότι, ατό: 
τις τροαναφερόμενες διαφορές, όσες δεν έχονν υπαχΔίί ακόμα 
στα παραπάνω δικαστήρια, τρέτε: να υπαχΔούν ντοχρεωτικά 
σε αυτά μέσα σε 5 χρόνια ατό την ισχύ τον Συντάγματος (δη
λαδή μέχρι τις 11 Ιουνίου 1980) η προΔεσμία, όμως, χντήι 
μπορεί να ταρατείν-ται με νόμο. . _ .

Σε εκτέλεση των τιο πάνω συνταγματικών επιταγών, με
τά τη7 ισχύ τον Συντάγματος (11 Ιουνίου 1975) κα: μέχρι 
σήμερα, έχουν υπαχΔεί, με ειδικούς νόμους, στη δικαιοδοσία 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων* κατά χρονολογική 
σειρά, ο: ακόλουθες διαφορές ουσίας: - . ' -

1) Ο: διαφορές ατ την επιίολή διοικητικών κυρώσεων, 
τον τροίλετοντα: απ τη νομοΔεσία για τις οινολογικες κα
τεργασίες κα: την εμπορία των οίνων (ν. 396/1976 ά:Δρ. 
.13 ταρ. 2 — ΦΕΚ Α' 198)." r -·

2) Οι διάφορός απ' τιη/ επιίολή διοικητικών ποινών, που 
προίλεπονται απ τη νομοθεσία για τη/ αναζήτηση, έρευνα 
κα: εκμετάλλευση υδρογο'/τ/ρ-ύάκων (ν. 468/1976 άρ·ύρ. 40 
παρ. 3 — ΦΕΚ Α' 302). .

3) Ο: φορολογικές διαφορές των δήμων και κοινοτήτων
(ν. 505/1976 — ΦΕΚ Α' 353).

4) Οι διάφορες που χ/αφύοντα: κατά την εφαρμογή των 
νομοθεσιών που αφορούν α) τη/ κοινωνική ασφάλιση, δ) τη/

. τροστασια, εν γίνει, των χ/απήρων, Δυμάτων πολέμου, πολε- 
μο-αυων. αγωνιστών ε·ύν:κής χ/τιστασης. εφέδρων παλαιών 
κα: νέων πολεμιστών: αστών προσφύγων παραπηγματούχων, 
σ^ισμοπα-υων, πληγέντων απο Δεομητ/ιες. γ) τη λαϊκή στέγη, 
εργατική κατοικία, x/τσλλάτιμα ακίνητα κα: δ) τη/ αποκα
τάσταση γεωργών κα: κτηνοτροφών (ν. 702/1977 ά;Δρ. 7
— ΦΕΚ Α' 268). ~ , -.........- · : . .

°") :!2τ°Ρ£ί που δημιουρ-ρούνται απ’ τη/ εφαρμογή της

ν..-.ούεσίας για τα μονοπώλια και ολιγοπώλια, -κα·ύώς και 
τκν πΌστασία του ελεύ-υεσου αντχ'ωνισυ,ού (ν. 703/1977 
υί:ύρ. I 4-1 8 —ΦΕΚ Α''278). ‘ -
' 6 Ο: διαφορές που δημιουργούντα: απ τον καταλογισμό 
εισιορών για κατασκευές σε περιοχές έςου απ’ το"(σχεδΤί πο- 

"λεωΓι. κατά’ τη/ Γφαρμογή της νομοθεσίας που •χ/αφτρετσκ 
στις εςαιρέσεις απ' την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμά- 
τ:·.ν ν. 720 1977 άρ·ύρ. 2 παρ. 6 —1 ΦΕΚ Α' 297).

Τ Cl διαφορές απ την επιίολή διοικητικών κυρώσεων, 
π: τροίλετοντα: από τη νομοθεσία για την προστασία του
•1 αλε;σ:ου πε::ίαλλοντος (ν. 743 1977 άρ-ΰρ. 14 παρ. 10 
— ΦΕΚ Α’ 319).

8j Οι διαφορές απ τον καταλογισμό των ειδικών εισφορών, 
κα'-ώς και από τη/ επιίολή των διοικητικών κυρώσεων, που 
πσοίλέπονται από τη νο/.ούεσία για τις οικιστικές περ’.οχες 
(y. 947/1979 άρ·υρ. 21 παρ. 7 κα: 60 παρ. 2 — ΦΕΚ .V 
169 κα: π.δ. 251/1981 άρ·3ρ. 4—5 ΦΕΚ Α' 67).

9) C: χρηματικές διαφορές που x/αφύονται από την εφαρ
μογή της νομο-ΰεσίας για την προστασία των δασών και των 
δασικών εν •'ένε: εκτάσεων (ν. 998/19/9 ά:-3ο. 77 — *1ΈΚ' 
Α' 289 και* π.δ. 1050/1980 ΦΕΚ Α' 266) και

10) U: διαφορές από τη/ αστική ευθύνη των δήμαρχων, 
πεοέδρων κοινοτήτων κ.λ,π. που προίλέπέταί απ’ το νεο Δη
μοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ν. 1065/1980 άρ·3ρ. 119—· 
ΦΕΚ Α' 168).

Λίγο πριν λήξε: η 5/ετία που ορίζεται, κατά τα πιο πά
νω. από το άρ·3:ο 94 παρ. 1 του Συντάγματος, και συγκεκρι
μένα στις 6.6.1980. δημοσιεύτηκε ο ν. 1051/1980 (ΦΕΚ 
Λ' 177). με τον οποίο η προ-ύεσμία αυτή παρατά-3ηκε μέχρι 
τέλους Ιουνίου 1982.

Στη συνέχεια, στις 30.6.1982. δημοσιεύτηκε ο ν. 1263/ 
Ί982 (ΦΕΚ Α' 77), που παρέτεΐνε κα: πάλι την προ-ύεσμία 
τιέ/μ: τέλους Ιουνίου 1983. Τέλος η π:ο·3εσμια αυτή παρα- 
τά'3ηκε μέχρι τις 31.12.1983 με το άσ-ϊίρο 33 του ν. 1366/ 
1983 (ΦΕΚ Α' 81). _ ->■■■' :

Μέσα στην προθεσμία αυτή φέρεται προς ψήφιση το νομο
σχέδιο αυτό που προίλέπε: όμως τη σταδιακή υπαγωγή, όλων 
των λοιπών διοικητικών διαφορών ουσίας στα τακτικα διοι
κητικά δικαστήρια, πράγμα που κρι-ύηκε προτιμότερο να 
ρυθμιστεί, με ένα νομο-ίέττχαα, από τώρα, ώστε να είναι από 
την έναρπη ισχύος του, γ·/ωστό, τόσο στο νομικό κόσμο της 
Χώρας όσο. κα: κυρίως, στα ίδια τα δικαστήρια αυτά, το 
χρονοδιάγραμμα, ίάσε: του οποίου ·ύα γίνε: η υπαγωγή σ: αυ
τά, κά-ΰε είδους διαφοράς, ώστε να είναι δυνατό να προεσ::υ.α- 
στούν όλο: καλύτερα για τη σημαντική αυτή μεταίολή. κα: 
ιδίως τα τελευταία, με τη δημιουργία της απαραίτητης υπο
δομής (αύπηση οργανικών Δέσεων δικαστών, δημιουργία, Ο
που χρειάζεται, νέων δικαστηρίων κ.λ.π.). '

Προς άρση κάΔε αμφιίολίας προίλέπετα: αντί 
τα στάδια υπαγωγ
σμίας με κατάληςη την 11.6.1983· - . :...

II. Ως προς τις διατάσεις του σχεδίου •νόμου:·"·
1 Κατά τη διατύπωση των διατάσεων του παρόντος σχεδίου 
προκρίΔηκε η μέΔοδος να τεΔεί, στην αρχή (άρΔρο' 1 παρ. 
1), μια γενική ρήτρα για την υπαγωγή στα τακτικά διοικη
τικά δικαστήρια όλων γενικά των διοικητικών διαφορών ου
σίας. που δεν έχουν χ/.όμα υπαχΔεί σ’ αοτά’ στη συνέχεια, δε, 
(άρΔρ,ο 1 παρ. 2), να γίνε: μια απαρίΔμηση σαφώς ενδεικτι
κή («ιδίως») των κυριοτερων και πιό γνωστών από αυ
τές. ώστε, τουλάχιστον ως προς την υπαγωγή τούτων, να 
μη μπορεί να γεν/ηΔεί στην πράση καμιά αμφιίολια.

Ενας άλλος λόγος, άλλωστε, που συνηγορεί γιμ τη ρητή 
μνεία αυτών των τελευταίων είναι ότι. λόγω της ιδιομορφίας 
τους, είναι απαραίτητο, για την εκδίκασή τους, να περιλη- 
φΔει. στο ίδιο σχεδ:·ο ·υόμου, και ένα πλέγμα αναγκα’ων ει
δικών ρυΔμίσεων (πράγμα που κα: γίνεται με τις, πιό κάτω, 
διατάσεις του σχεδίου). ··,· · - -

Εςάλλου, με το άρΔρο 9 (παράγραφ. 1 και 2), προδλέπε- 
τα: ρητω; η σταδιακή υπαγωγή των επιμέρους διαφορών αυ-

σ-οιχη προς
παραταση της συνταγματικής προΔε-



— δ —

/.ρ:βή;των στα τακτικα οιοικηΐικ ζ : ικαστηρι α. ορι,ετα: ο 
χρόνο; -οο αρχίζει η εξουσία των κιό κάνω δικαστηρίων γ:α 
Την ΐ'/. 0 ί ’/- 20η */.αυΐ ΐ'.ΟΟΟί 20 Τ'.τ 0'2γν»-·* 2J .tT 2,2. -Χυμ.- 
ζ&νται τα θέματα διαχρονικού διαδικαστικού δικαίου, τον θα 
κροκνθουν. ’Ετσι: I) 6: 0:200:2; κον αναφύονται κατά την 
εφαρμογή των νομοθεσιών κον αναφερονται, σ .ο αρ-υρο 1 καρ. 
2 τον σχεδίου νόμον. με Τ2 στοιχεία 2. ί κα: γ. θα αρχίσουν 
V2 Ϊ7.θ:·/.2ζθντ2! 2τ’ Τ2 τακτικά 0’.0!·/.ητ'.7.2 δικαστήρια, ακό 
τ:; 11 Ιο ον «ο ο 1983 και μετά. 2) Εκείνες το ο αναφέροντα: 
οτην ίδια διάταση χε τ2 στοιχεία ο, ε, στ ν.2: ζ, ακό τ:; 11 
Ιουνίου 198-5. Τέλος, δε, 3) Όλε; ο; λοικέ; ατό τ:; 11 
Ιουνίου 198ο ν.α: μετά.' Πρέκε: ν2 τονιστεί ότι έγινε επιλο
γή τη; 11η; Ιουνίου, γιατί αυτή είναι η ημε?ομην·2 έναρ
ξης τη; ισχύος τον Συντάγματος τον 1975.

Ι1ερ2:τέρω, όπως κροαναφέρθηκε, το σχέδιο νόμον κεριε- 
χε: ένα κλέγμ2 αναγκαίων δικονομικων διατάσεων (αρύρα 
2"—8). βάσει των οποίων καθίσταται δυνατή, ν.2τ' αρχή. η 
εκδίκαση των διοικητικών ο:2μορών αυτών. Ωττοτο κεριεχει 
y.2: ρητή ττρόό/.εψη ν.2: παρέχει εξουσιοδότηση (άρθρο 12 
καράγρ. 1 y.2t 2) για την έν.όοοη προεδρικών διαταγμάτων, 
τον θα ρυθμίσουν λεπτομερώς τα σχετικά θέμ2τ2 τη; διαδι
κασία; y.a: τη; εν γόνε: δικονομίας, καθώς ν.2: εξουσιοδό
τηση/άρθρο 12 καρ. 3) γ:2 τη_σύσταση επιτροπή; στην* 
οκοία ανατίθεται η σύνταξη εν:2too ν.ώό·.·/.2 διοικητική; δι
κονομία; ·Τ2 όλε; τ:; διοικητικές διαφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

. Με την ιδρυτή των οορολογικών δικαστηρίων, υστήθηκαν: 
μία θέση Γενικού Εκ: ιόκου τη; Εκικρατεια; εττί τη; φορο
λογική; δικαιοσύνη;, με βαθμό Προέδρου_ του Ελεγκτικού- 
Συνεδρίου, ω; αρχή ανεξάρτητη, με ευρύτατες y.a: σημαντ:-' 
•/.ότατε; αρμοδιότητες (τον διαγράφονται στα άρθρα δέκατο- 
τεμττο y.a·. ετόμενα του ν. 4125/1960), καθώς κα: τρε:; 
θέσει; αντετ:τράτων, με βαθμό ερέτη ή κροέδρου ερετών. Οι 
θέσει; των αντετ:τράτων καταργήθηκαν με το άρθρο 32 τον 
ν.δ. 1U/19G8 κα: το άρθρο 5 τον ν. 785/1978, αλλ’ ο: αν- 
τετίτροτο: τον ντηρετοόααν διατηρήσανε τη -Sέτη τον; μέ
χρι την ακοχώρησή τον; ατό την υπηρεσία με οκοιοδήκοτε' 
τρότο. Σήμερα ντηρετε! μόνο ένα; αντετ'.τροτο;.

Ο: θέσει; άντε;, μολονότ: ασύνδετε; οργανικά μεταξύ- 
τον;, αποτελούσαν ωστόσο τη μόνη διέξοδο κρο; ανώτατη'- 
βαθμίδα των τότε ρορολογικών κα: ή ΐ η τακτικών οιοικητ:-. 
κών δικαστών. των οτοίων η βαθμολογική τνραμιϊα κλείνε:, 
:το β: 3μό τον Προέδρου ερετών διοικητικών δικαστηρίων.

Γα διοικητικά δ:καατή::α.;α, κατα γενική ομο/.ογια, πετνχαν-
απο/.ντα ττο τκοτο τον:, Υ'- ωτο και η οικαιοίοαια
διαδοχικά νομοθετήματα διευρύνθηκε ονσιωδέστατα μ: την 
νταγωγή :ε αντά σημαντικών κατηγοριών διοικητικών δια- 
ρορών (διαρορέ; ατό τη δηνοτιν.ή ρορο/.ογία, ασρα/.ΐΓτικέ; 
διαρορέ;. αιτήτει; ακνρώτεω; κατά ατομικών διοικητικών 
κράσεων κον αρορονν την νκηρεσιακή κατάσταση των δημο
σίων νκαλ’/.ήλων. στρατιωτικών κ.λ.κ.).

Η εκέκταση αντή τη; δικαιοδοσία; των διοικητικών δικα
στηρίων κα: η ανξανόμενη σννεχώ; σκονδαιότητά τον; κατέ- 
στη-ε αναγκαία την οργάνωση τη; Εκιτροκεία; αντών. ω; 
ιδιαίτερον κλοδον δικαστικών λειτονργών. με σκοκό την ν- 
κοόοή-όηση τον έργον των διοικητικών δικαστηρίων κ.λ.κ.

Την ανάγκη αντή κροσκά-όησεν ο νομο-όέτη; να ικανοκοιή- 
σε: με το v./85/19/S «Περί σνστάσεω; νέσεων ωρισμένων 
κατηγοριών δικαστικών λειτονργών» (ΦΕΚ 100V. με το· 
οκοίο σνστήίηκαν στη Γενική Εκιτροκεία. δύο νέσει; Εκιτρό- 
κων τη; Εκικράτεια; εκ: των διοικητικών δικαστηρίων (άρ- 
νρο 2). εξομοιονμενο: όα-όμολο-ρικά κα: μισνολογικ-ά με Σνμ- 
όον/,ο Εκικρατεια;. Αρεοκαγ·!τη κα: Αντεισαγγελέα τον Αρείον 
Πάγον (άρ-όρο 4).

Με το νόμο αντό ορ?σ·3ηκε r/.όμη ότι.: α) σε Γενικό Εκί- 
τροκο τη; Εκικρατεια; εκί των τακτικών διοικητικών δικα
στηρίων διορίζεται εκτό; αστό άλλον; και ο Εκίτροκο; τη; 
Εκικρατεια; εκί των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (άρ-·

·5ρο 3 καρ. 1) και ί) σε Εκίτροκο κροάγετα: κρόεδρο; ερε
τών διοικητικών δικαστηρίων ή α/τεκιτροκος, ακο αντονς 
κον νκηρετονν. ερόσον έχει 6α-3μό κροέδρον εοετών (άρ·3ρο 
3 καρ. 2).

Ο νόμο; αντό; δεν ε;αρμόστηκε γιατί, α) ακό το Ανώ
τατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητική; Δικαιοσύνη; εκρί
λη (ακό;αση 6/1979) ότι ο Γενικό; Εκίτροκο; και οι αντε- 
κίτοοκο: ακοτεν,ούν ιδιαίτερο κλάδο δικαστικών λειτονργών, 
και εκομένω;, η κλήρωση των λέσεων των- εκιτρόκων με κρο- 
αγωγή των κροέδρων ερετών, σε εραρμογή των διατάξεων τον 
ν. 785/1978 είναι νόμω ανέρικτη και δ) ακό το Σνμόοόλιο 
Εκικρατεια; κρίληκε (ακάραση 105/1981 Ολον.έ/,εια;) ότι 
η κλήρωση τη; Δέση; τοα Γενικού Εκιτρόκσν δεν μκο,ρεί να 
γίνει με ακ’ ενλεία-; διορισμό στο ίαλμό τούτο, α),).ά κρέκει 
να γίνε: διορισμό; στον εισοιγωγικό 6α-3μό τον κ).άδον.

Έτσι δημιονργήληκε αδιέξοδο, με σννέκεια να έχε: ουσια
στικά νεκρωλεί ο σημαντικό; Δεσμό; τη; Γενική; Εκιτρο- 
κεία; και να καραμένονν τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

ν χωρίς εκοκτενονσα δικαστική αρχή, κον να καρay.o7.ojyει σν- 
... νεχώ; και να υκολοηλεί τπ έργο τον;. Γκα ττγί α-^τ^ετόικιση 

. του κροόλήμακο; αντον κροστέληκε στο εισαγόμενο νομοσχέ
διο κεφάλαιο Β* μ^ τίτλο «Γενική Εκιτροκεία της Εκικρα- 

- ~τε?α; των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων», του οκοιον ο: 
ρνλμίσει; ακοτεϋ.ονν μακροχρόνιο αίτημα των διοικητικών 

>. δικαστών.
Το κεράλαιο είναι εναρμονισμένο με τι; ακοράσεις τον 

Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητική; Δικαιοσύνη; 
και τον Σνμίουλίου τη; Εκικρατεια;.

Ειδικότερα:
Με το άρ-λρο 13 λεσκίζεται ρητά ότι η Γενική Εκιτροκεία 

της Εκικράτεια; για τα διοικητικά δικαστήρια <ακοτε/>εί ιδι
αίτερο ενιαίο κ/.άδο δικαστικών λειτουργών και καλορίζεται 
η διάρθρωση τον κ7.άδου, ώστε να νκάρχει οργα*ν:κή σύνδε
ση των συνιατώμενων θέσεων. Ο κύκλος των υκοληφίιον για 
διορισμό στον εισαγωγικό ίαθμά ορίζεται αρκετά ευρύς ώστε 
να ν.ην νκάρξει κίνδυνο; να τεθεί ζήτημα αντισυνταγμα
τικότητα; τη; διατάξεως. Θεωρήθηκε σκόκιμο να έχε: ο 
κ7.άδο; τρεις βαθμούς, αντίστοιχον; κρο; του; βαθμούς Συμ
βούλου. Αντικροέδρου και Προέδρου του Ελεγκτικού Συν-ε- 

"δρίου. και συνολικέ; θέσεις τέσσερε;. δη/.αδή δύο με βα- 
θυό Συμβούλου και ακό υ,ία με βαθμό Αντικροέδεον και Προ
έδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι ο κ.7.άδο; θα έχε: 
αντιστοιχία κρο; τη βαθμολογική κυραμίδα των άλλων δι
καστηρίων.

• ■ Με το άρθρο 14 καθορίζεται λεκτομερειακά η κλ.ήρωση με 
διορισμό των θέσεων αντεκ:τράκων. Π ροβλέκετα: κάθε δυ
νατή κερίκτωση, ώστε να μη δημιονργηθεί κρόίλημα κατά 
την κ/.ήρωση των θέσεων. Ειδικότερα, η ρύθμιση τη; καρα- 
γράφον 6 νκαγορεύ-θηκε ακό την ανάγκη να μην θεωρηθεί σαν 
ανεκίτρεκτη μετάταξη ο διοσισμός σε θέση αντεκιτρόκου. Γι’ 
αντό θεσκίζετα: οτι με τη δημοσίευση τον διατάγματος διο
ρισμού τον. ο διοριζόμενο; δικαστικό; λειτουργό; θεωρείται 
ότι καραιτήθηκε αυτοδικαίως οκό τη θέση κον κατείχε.

Με τα άρθρα 15 κα; 16 ορίζοντα: τα κροσόντα για κρεα- 
γωγή στον; βαθμού; Βκιτρόκου κα: Γενικού Εκιτρόκον με 
αρκετή ευρύτητα, ώστε να υκάρχουν ακό το ένα μέσος, τα 
εχέγγνα εκαρκού; δικαστική: κείρα:. κα: ακό το ά/.λο μέ
ρος. η δυνατότητα εκι/.ογή; κατάλληλων κροσώκων για την 
κατάληόη των ανώτατων αυτών θέσεων.

Με το άρθρο 17 ορίζεται ο τρόκο: κροα/ιογή; στις θέ
σει; Εκιτρόκου κα: Πενιουού Εκιτρόκον. έτσ.ι ώστε, να υπάρ
χει εναρμόνιση κρο; τη διάταξη τη; καρ. 5 του άρθρου 90 
του Συντάγματος.

Με το άρθρο 19 ορίζεται με τρόκο κου να μην αοήνει αμ
φιβολία ότι καταργούνται οι κροβλεκόμενε; με κροηγοΰμεν:: 
διατάξει: νόμων θέσει; αντεκιτρόκων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΥ

Τα άρθρα 20 ν.α: 21 κροβλέκουν τη-/ χ/χγκαία αύξηση 
των οργανικών θεσεων διοικητικών δικαστών του '9α γίνε: 
σταδιακά. σύμεωνχ μ: την ττχδιχ/.ή χ—έκταση τη: ε κα'.ε-
ϊεσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Η αύξηση των '9έτεων ίιο-ικητικων ί:καστων καν'.ττα 
χ/αγκαίχ τη σύντμηση τον -/τόνον υκηρεσίας του αικαιτείτα: 
-·:α ττν κεοα-ωγ'ή κρ ωτεδι/.η τε κρόεδρο διοικητικού κρω- 
τοδικείου. Η σύντμηση αυτή κροβλέκεται ττο άρθρο 22.

Με το άρθρο 23 καθορίζονται ο: κροϊστάμενοι των διοι
κητικών Π ρωτοδικείων Αθηνών, Π ει ραιώς και Θεσσαλο
νίκης. Σημειώνεται ότι στα τσολιτικά δικαστήρια ν-ατά το 
νόχο (ν. 500/761 κιροισ-τσται στο Πρωτοδικείο Α-9ηνών 
χρεοκχγίτης η -κρόεδρος ερετών ή εοέτης και στα κρωτο- 
δικεια με ττέντε και κάνω Προέδρους, ερέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'.

νθ·~

Το άεθεο 24 λύει τρεε/.ημα του εχε: α'ακυ-
ψε: στην τράτη. Σύμσωνα με τις διατάξεις του άρθρου

:κ ονομίας (Ν.10S 2 του κωτικα pope λογικής ϊιν
4125/60), γ:α τη δημοσίευση των ατοράτεο

δικαστηρίων *κ αιτείαταιτειτα:
των ίιοι/.η- 

του μ-ετ είχαν
στη συζητηση να εςακο/.ουθουν να είναι με/.η του αυτου 
καστηρίου. Έτσι όμως οημιουργείτα: σοβαρό .κρόβλημα σε 
όλες τ:ς τερ'.ττώσε:ς των τροαγωγών και μεταλέσεων των 
δικαστών, γιατί τρέτε: να καραιμείνουν στην ταληχ τους 
θέση μέχρι να δημοσιευτούν όλες οι ατοράσεις για τις υκε- 
-9έσε:ς του συζητήθηκαν στο ακροατήριο με τη συμμετοχή 
Τους και αυτό έχει σαν ατοτέλεσμα μεγάλη καθυστέρηση 
στην εκτέλεση των μετακινήσεων με τρορανή την ανωμα
λία στη λειτουργία των δικαστηρίων. Με την τροτεΐνόμενη 
διάταξη εξαλείρετα: η οργχ/ωτική αυτή χ/ωμαλία γιατί 
η δημοσίευση των χτοράσεων μτορεί να γίνεται και όταν 
ο δικαστής μετακινηθεί.. ’ - :
'Με το άρ·9ρο 25 συμ-τληρώνεται ένα· κενό του υτάρχεί 

σε κόλλες διατάξεις νόμων. Ερόσον η διοικητική δικαιο
σύνη ακοτελεί ήδη μια κραγματικότητα, ο: διοικητικοί δι
καστές κρέκει να μετέχουν στα διάρορα συμβούλια και εκι-

οκως και ο: λοικοι συνάδελρο: τους. I ..

Το άρθρο 26 εκιτρέτσει το διορισμέ, ως ερόρων των αντι-
κροσώκων της δικαστικής αρχής, και των διοικητικών δι
καστών, οι οκοίοι. ενώ διορίζονταν δικ.αστικοί χ/τικρόσωκοι. 
δεν είχε μέχρι τώρα, ακό κρορανή καταδρομή, κροβλεσθεί 
να διορίζονται και έροροι των χ/τικροσώκων, -------:

Με το άρθρο 27 ακοσαρηνίζετα: ότ: η κροίλεκόμενη ακό 
το άρθρο 2 του ν. 820/1978 δυνητική χ/αστολή εισκρά- 
αεως του κοσοστού 205ο κου βεβαιώνεται στα Δηχόσια Τα- . 
μεία σύμρωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ότχ/ ασκείται 
κροσρυγή ακό το φορολογούμενο μκορεί να είναι και μερική. 
Με τη διευκρίνηση αυτή δίνεται μια διέξοδος υκέρ του ρο- 
ρολογουμάνου σε κερικτώσεις όκου η ακοδοχή' του αιτήμα
τος x/αστολής στο σύνολό του -9α κρίνόταν αβάσιμη. ·*' ’’

Η κροτεινόμενη με το άρ-9ρο 28 τροκοκοίηση του άρ-9-ρου 
409 του ν.5. 962/1971, κρίνεται αναγκαία -ώστε η -κι- 
τροκή διαγωνισμών καρεδρων διοικητικών δικαστηρίων να 
εχει, κερισσότερο ομοιογενή συγκρότηση, με τη συμμετοχή . 
κροεορου ερετών διοικητικών δικαστηρίων αντί νια ασεο- 
»5τγ:τη.

Με το άρ·9ρο 29 ρυθμίζεται το θέμα κου κροέκυΊε στην 1 
εραρμογή του άρθρου 80 του Π .Λ. 341/1978. μεςά την· 
ακοραση 3441/1981 του Συμβουλίου της Εκικρατείας 
(Ολομέλεια) και καθιερώνεται οαοιόμορρη ρύθμιση στην 
άσκηση κ,ροσρυγής και 'για τις ρορολογικές διαρορές των 
δήμων και κοινοτήτων (ν. 505/1976). . .. (

Το άρθρο 30 ρυθμίζει θέματα δικαστικού ενσήμου.' II 
ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία μετά Τη/ ολοκλήρωση της 
-17.7:00όσιας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. <· · τ

Τέλος άρθρο 32 ρυθμίζονται τα θέματα χκό την.- κ

καρακομκή της κείμενης νομοθεσίας σε καταργούμενες δια
τάξεις, την ορολογία κ.λ.κ. η ρύθμιση των οκοιων κριθτ- 
κε ακαραίτητη για τη/ εραρμογή του νόμου.

Αθήνα. 15 Σεκτεμόρίευ 1983 

Ο: Γκουργο!
Δικαιοσύνης Οικονομικών

Γ.—Α. ΜΑΓΚΛΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΤΗ) 110111) ΙΟ ΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

• «Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων, συγκρότηση Εκιτροκείας της Εκικρατείας 
των τχκτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερι- 
κων άλλων».

1) Ν. 4125/1960: -
Άρθρο 18 κασ. 1.

Αρμόδιον δικαστήριο·/.

1. Περί της εξαιρέσεως ακορασίζε: το δικαστήριο·/, εις 
το οκοίον ανήκε: ο δικαστής, ού ζητείται η εξαιρεσις. ακο- 
κλειομένης της συμμετοχής αυτού εις την κρος εκδίκασιν της 
αιτήσεως σύνθεσιν του δικαστηρίου.

... Άρθρο 108 καρ. 2.
γ Κατάρτισις και δημοσιιυσις.

2. Εκ'τοι) κατά την καράγραρον 1 σχεδίου δημοσιεύεται η 
ακόρασις εν δημοσία συνεδριάσει. Η ακόρασι; δύνατα: να δη- 
,μοσιευθή και υκό δικαστών μη μετασχόντων εις την συζήτη- 
σιν, αλλ* ο: μετασχόντες αυτή; δικασταί κρέκει να διατελώ- 
σι .κατά τον χρόνον της δημοσιεύσεως μέλη του αυτού δικα
στηρίου.

3. Το κρωτότυκον της ακοράσεω; συντάσσετα: εντός δέκα
ημερών ακό της δημοσιεύσεως αυτής. ' '

2. ΝΑ. 82/1973: . · . . / ,.
·; ’.· /Αρθρο 1 καρ. 1 εδάρ. α'.

1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών λει- ' 
τουργών της Φορολογικής Δικαιοσύνης αυξάνεται ως ακο- 
λού-θως:

α) Των Αντεκιτρόκων καρά τω Γενικώ Εκιτρόκω της Ε- 
κικρατε’ας εκί της Φορολογικής Δικαιοσύνης κατά μίαν 
(1). οσιζοαένου ούτω του συνολικού ασιθμού αυτών ε:ς δύο 
(2ΐ: 1 ‘ _ .-
..3) Π Λ. 895/1981; , ... .

Άρθρο 61 καρ. 2. ....
2. Ως έροροι των αντικροσώκων της δικαστικής αρχής διο

ρίζονται ο: Πβρεδροι του Συμβουλίου Εκικρατείας, ο: Ερέ- 
ται. ο: Αντεισαγγελείς Ερετών.

;4) Ν. 820/1978: ' . ...
. ·. Αρθρο 2 καρ. 1 εδ. α'.

•-1. Η είσκραξις "του κατά τας ισχυούσχς διατάξεις βεβαιω- 
θέντο'ς κοσοστού είκοσι·/ εκ! τοις εκατόν (209ό) του αμρισβη- 
τευμένού ρόρου. δύνατα: να χ/ασταλή δ:’ ακοράτεως του Προ
έδρου του Διοικητικού Π ρωτοδ'ικείου, ενώκιον του 'οκοίου η- 
σκήθη η κροσρυγή. εχ/ κιθχ/ολογείτα: η εν 6/ολ ή εν μέρ-ει 
ευδοκίμησις ταύτης ή διακιστούτα: αδυναμία καταβολής εκ 
μέρους του αιτούντος.

5) Ν.Δ. 962/1971:
..:;· .·· · Άρθρο 109.
' 1. Εις θέσιν Παρέδρου ρορολογικού Πρωτοδικείου διορί

ζεται ο ευδοκιμήσας εν ειαγωνισμώ διεξαγομένω ινώκιον εκι- 
τροκής ακοτελουμένης: α) εκ του Προέδρου του Συμβουλίου 
της Εκικρατείας. νομίμως εν κωλύματ: α/ακληρουμένου. δ) 
ενός Συμβούλου, οριζομένου μετά του χνακληρωτού του υκό 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Εκικρατείας. γ) Εκ το: 
Γενικού Εκιτρόκευ της Εκικρατείας εκί της Φορολογικής 
Δικαιοσύνης, χ/ακληρουμένου υκό του καρ’ χυτώ Αντεκιτρό- 

ου, ϊ) _ ενός Αρεοκαγίτου ,ορ'.ζεμένου μετά του ανακληρωτού
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αυτού υπό τη; Ολομέλειας του A;£?cj Πάγου και ε) εξ ενός 
κα-ύηγητού τη; Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη
νών. διδάσκοντος νομικά μαύήματα, ο:ιζομένου μετά τον ανα- 
π/,ησωτού τον ντο ταύτης.

2. Της Επιτροπή; προεδρεύει ο κατα οα-ύυ.ον ανωτε::
και επί εσοδαύμων ο αρχαιότερος των μελών τον Συμ Ιουλίου 
της Επικράτειας. χρέη δε γραμματέως ε/.πληροί ο Γραμμα- 
τεύς τον Συμοουλίου της Επικράτειας ή ο νόμιμος α;ατλη- 
ρωτής αυτού.

G) Ν. 505/1970 (άούρα 4 -/.a·. 5):
Άρ-3ρον 4.

Κ2τά τ2 λο'.τά. ετί της εκδικάσεως των κατά τον παρόν- 
Τ2 νόμον διαφορών y.2t αμφισβητήσεων υπό των Τακτικών Φο
ρολογικών Δικαστηρίων, εφαρμόζονται ευ-υεως ή αναλόγως, 
κατά πε,ρίπτωσιν. α: διατάξεις τον Κώδικος Φορολογικής 
Δικονομίας y.2! τον κυρωτικού ταύτης νόμον 4125/1960, 
τ/.ήν τον άρ-ύρου εικοστού πρώτου τούτου, διατηρούμενης της 
κατά την κειμενην νομοθεσίαν ατελείας.

'Ap-Spov 5.

Δια Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων π,ροτάσει των Υτουρ- 
γών Δικαιοσύνης y.2! Εσωτερικών, δύναται να υπάγεται ε:ς 
τας διατάξεις τον παρόντος η επίλυσις tow εν ταρ. 1 τον 
άρύρου 1 τον παρόντος φορολογικών διαφορών και αμφισόη- 
τήτεων και ετέρων Δήμων και Κοινοτήτων της Χώρας.

71 Ν. 3845/1958:
Άρ-5ρον2 τα··-. 2.

2. Η έόρα κα: η ττεροφέρεια εκά τον των δικαστηρίων τού- 
των ορισύήσοντα: δια Β. Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτά
ξει τον Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην 
επιτροπής ατοτελονμένης εκ τον προέδρου τον Συμβουλίου της 
Επικράτειας. δύο ισοβίων μελών αυτού Οριζόμενων υπό της 
ολομέλειας, τον εν τω Υπουργειω Οικονομικών γενικού διευ- 
•SvvTOv φορολογίας και τον εν τω αντώ Υπουργειω γενικού 
oiovSvvtov δημοσίου λογιστικού.

8) Ν. 4242/1962:'
'Λούρον 29 οοαο. 8.

8. Δι
1 τ 
σχε; 
οημ· 
ύορ ΙΤ" 
f ολο-

91

α τας οιαφορας κερί ων η παραγραφοπτ 9. τε-υ ά'-S-cjτον αρ-νρον
ν Ν.Δ. 3845/1958 έχουσιν εραρμογή; αι προϊσχύουσαι 
καί διατάξεις τον Νόμον 4S45)1 930 «κερί εισπράξεως 
τιων εσόδων» και της Πολιτικής Δικονομίας μέχρι κα- 
μον της διαδικασία; εκδικάσεως αυτών ενώκιον τον; Φο- 
γικών Δικαστηρίων.

Ν. 702/1977:
Άοντον 33 κατ. 5.

5. Κατ' ε Ξ 21 ρ ε τι ν της εν άρύρω 7 τον παρόντος ρυύμίσεως 
αι διάφορά: 2: προκ-α/.ουμενα: εκ πράξεων ή καραλείψεων των 
οργάνων τον Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων εξακολου
θούν νκαγόμενα: εις την ακνρωτικήν αρμοδιότητα τον Σομδου- 
λίον της Επικράτειας. Η μεταφορά αυτών ·5έλει συντελεστή 
οια ΓΙ. Διατάγματος εκδιδομένου κροταιε: των Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

10) Ν. 785/1978 (αούρα 2 ως 5):
' Αρύρον 3.

Το άρνρον 32 τον Ν. 184/1975 «κερί συγκροτήσεως το: 
κατά τα; διατάξεις των άρύρων 90 κα: 91 τον Συν τάγμα- 
"5ς Ανώτατου Δ:καττικόν Σνμόον/.ίον κλκ.>>. ως τούτο ετ:ο- 
κοκοιήύη οια τον άρύρον 3 τον Ν. 691/1977. αντικαΔίστα- 
τα: ως κάτω-S::

"1· Ο Γενικός Επίτροπος της Εκικρατείας εκί της οι: 
κητικής Δικαιοσύνης έχει όαύμόν Προέδρου τον Ελεγκτικι 
Συνεοριου. διορίζεται δε εις την -ύέτιν ταύτη; διά Πρ. Δι 
τάγματος εκδιδομένου τη προτάσε: τον Υπουργικού Συμβο 
/.ιον. Σύμβουλος της Εκικρατείας ή Εκίτροκος της Εκ 
κ-ρατειας εκ: της οιοικητικής ϊικαιοτννης ή Σνμίονλος τι 
Ελεγκτικού Σννεϊρίον ή εκ! τριετίαν- τονλάχιττον. Π ρόεϊ-ρτ

διοικητικού Βςετείον ή εκ! τω αντώ -ία-ύμώ κα: εκί τριετίχ; 
Αντεκίτροκος.

2. Εις Εκίτροκο·; της Εκικρατείας εκί των τακτικών διοι
κητικών δικαττηρίων. νκαρχούτης κενής -ύετεως κροα*;εται 
τη αιτήτει τον. διά Προεδρικού Διατάγματος οκοιδομ-ό
νον τη κροτάτε! τον Υκονργού Δικαιοτύνης και μετά κροη- 
-'ονμένην ακόρατιν τον Ανώτατου Δικαττικον Σ'νμδ-ουλιον Δι
οικητικής Δικαιοτύνης Πρόεδρος Ερετών των διοικητικών 
δικαττηρίων. ή Αντεκίτροκος της Εκικρατείας εκί των τα
κτικών διοικητικών δικαττηρίων. εκ των νκηρετούντων κατά 
την ένα τ Ξ ιν ισχύος τον καρόντος και εχων £α·5μόν Π ροέδρου 
Ερετείον.

Άούρον 4.* * 1
II κερ.ίκτωτις γ τον άρύρον 56 τον Ν.Δ. 962 1971

«κερί κώδικος δικαστικών λειτουργών» αντικαθίσταται ως, 
ετής: «ετο-μοιούνται ξαύμολογικώς κα: μισ-ύολογικως: α) t
.................. γ) οι Σύμβουλοι της Εκικρατείας,, οι Α-
ρεοκα*'!ται. οι Αντειταγ'ρε/.είς τον Αρ-ειον II α-ρον και οι Βκι- 
τροκοι της Εκικρατείας εκί των τακτικών Διοικητικών Δι- 
καττηρίων.

Άρ-Spov 5.
Οι ήδη νκηρετούντες Αντεκίτροκοι της Εκικρατείας εκί* 

των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διατηρ.ούσι την ύέσιν 
και τον £α-5μόν αντών. αι ύεσεις όμως τοντω·; καταργοννται 
ακό τον διορισμού των εις ύέσιν Γεν. Εκιτρόκον ή ακό της 
προαγωγής των εις νέσιν Εκιτρόκαν ή ακό της καύ’ οιο'/δή-_ 
κοτε τρόκον εξόδου των εκ της νκηρεσιας.

ΣΧΕΔΙΟ NCKMOY

Ο7.οκλ.ήρωση της δικαιοδοσίας των τα-Λτικνύν διοικητικών^ 
δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Εκιτροκείας της Εκ·.- . 
κρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύ- 
ύμιση μερικών άλλων ύεματων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑΣ1 ΤΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άρύρο 1.
1. Υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαρορές ουσίας κοιυ δεν 
έχουν μέχρι σήμερα υκαχύεί σε αυτή.

2. Στις διαοορές αυτές κ-ε-ριλαμίάνοντα·. ιδίως αυτές 
■κου α';ασύονται. κατά την εφαρμο-ρή της νομούεσία; του 
αοορά:

α) τη δημοτική κα: κοινοτική ςορολογία γενικώς,
ρ) τον καύορισμέ των ορίων της εδαφικής κεριοέρειας 

τι·>ν δήμων και κοινοτήτων,
γ) τις στρατιωτικές, ναυτικές και αεροπορικές εκιτάξεις. 
δ) τα μεταλλεία και /.ατομεία, 
ε) τα σήματα,
στ) τις σχέσεις μεταξύ Οργανισμού Γεωργικών ,4σσαλί- 

οεων (ΟΓΑ) και ασφαλισμένων κα: ιδίως αυτές κου ανα- 
φέροντα: στην ασοάλιση προσώπων ή της γεωργικής καρ>- 
γωγής.

ζ) το κύρος των δημοτικών κα: κοινοτικών εκλογών, κα- 
ύώς κα: των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργά/ων 
διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

η) τη; ευνύνη του Δηυοσίου. των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης μα: των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
προς αποζημίωση σύμφωνα με τα άρύρα 105 και 106 του 
Εισαγωγικού Nc/υου του Αστικού Κώδικία,

ύ) τις κάύε είδους αποδοχές του προσωπικού εν γίνε: 
του Δημοσίου. Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομι
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, ο: οποίες ρυ-Ι μίζοντα: από 
διατάξει; κανονιστικού περιεχομένου-,


