
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΛΙΟ ΝΟΜΟΥ

Στ; σχέδιο νόμον «Αύξηση τον αρι-ίμεύ των οργανικών θέ- 
Titov δικαστικών υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

Προς τη Βουλή ίων Ελλήνων

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμον στα άρθρα 1 κα: 2 που 
αοοτοόν την αύξηση τον αριθμού των οργανικών θέσεων των 
δικαστικών υπαλλήλων. καταρτίζεται νοτερά κα: ατό τι: 
διαπιστώσεις τον /.. IIρωθνπονργού, ότ: είναι ανάγκη να 
ληφθούν μέτρα στο χώρο της τρίτης κρατικής λειτονργίας 
της Δικαιοσύνης, που -3' αποβλέπουν στην κατοχύρωση της 
ανεξαρτησίας της κα:' τη βελτίωση των συνθηκών της απε- 
νομής της.

Σχετικά με το δεύτερο ατό τονς δύο αυτούς στόχους. είνα. 
γνωστό. ότι ο τεράττ'.ος φόρτος εργασίας εξ αιτίας της με
γάλης σνσσώρενσης υποθέσεων. ιδίως στα δικαστήρια των 
μεγάλων τόλεων, ντοχρεώνε: τονς δικαστικούς νταλλήλονς, 
γ:α να μτορέσονν ν’ ανταποκριθούν στα κα-3ήκοντά τονς, να 
εργάζονται υπεράνθρωπα.

Είικώτερα. με το άρθρο 1 τον σχεδ.ον αυξάνονται ο: οργα
νικές -5έσε:ς των δικαστικών νταλλήλων:

1. Των πολιτικών. κα: ποινικών δικαστηρίων και εισαγγε-
λ:ών: . .. . ·

Των δικαστικών .υπαλλήλων, με βαθμούς: δικαστικόν 
γραφέα ως και δικαστικόν γραμματέα τάξης, με 100 νέε; 
θέσεις.

6) Των καθαριστριών, με 30 νέες θέσεις κα:

γ) τον φυλάκων δικαστηρίων, με 3 νέες θό'εις.

2. Των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων:

α) των δικαστικών νταλλήλων, με όαθκονς: δικαστικοί 
γραφέα ως κα: δικαστικού γραμματέα α' τάξης, με 30 νέες 
θέσεις.

δ) Των ετιμελητών δικαστηρίων, με βαθμούς: στ' τάξης 
ως κα: 6' τάξης με 5 νέες θέσεις και

γ) των καθαριστριών, με 15 νέες θέσεις.

Με το άρθρο 2 δημιονργείτσι:
α; στα τολιτικά κα: ποινικά δικαστήρια κα: στις Εισαγ

γελίες: Κλάδος ΜΕ τηλεφωνητών ο ατοίος περιλαμβάνει 2 
οργανικές θέσεις με ίαθμονς: 5ο—4ο και 8 θεσεις με βα
θμούς ΙΟο—6ο κα:

δ) στο Συμβούλιο της Ετικρατείας: 1 θέση φύλακα δι
καστηρίων. με σύμβαση ιδιωτικού δίκαιον αόριστόν χρόνον.

Τέλος, με τη διάταξη τον άρθρου 3 τον σχεδίου χαρατεί- 
νετα: η ισχύς των τινάκων ετιτνχόντων υποψηφίων συμβολαιο- 
γράφων των οποίων η ισχύς λήγε: τη"/ 31.12.1983.

Τούτο κρίνετα: σκότιμο τρος αποφυγή ασκότων διαγωνι- 
σμών αφού ατό τονς επιτυχόντες ελάχιστοι έχουν διοριστεί 
θ'/ και έχονν σνγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία.

Αθήνα, 13 Δεκεμίρίον 1983 

Ο: Υπουργοί

Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡ. - ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

Οικονομικών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Αύξηση τον αριθμού των οργανικών θέσεων δικαστικών 
νταλλήλων κα: άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1.

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλ
λήλων ανξάνεται, ατό 1ης Ιανουάριου 1984, ως εξής:

1. των πολιτικών και τοινικών δικαστηρίων και εισαγγε
λιών :

α) των δικαστικών νταλλήλων, με βαθμούς: δικαστικού 
γραφέα ως και δικαστικού γραμματέα α' τάξης, κατά εκατό 
(100) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε δύο 
χιλιάδες τεντακόσιες ένδεκα (2.511).

ί) Των καθαριστριών, κατά τριάντα (30) θέσεις και ο 
συνολικός αριθμός τονς ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις 
(273), και

γ) των φυλάκων δικαστηρίων, κατά τέντε (5) θέσεις και 
ο συνολικός αριθμός τονς ορίζεται σε είκοσι (20).

2. Των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων:

• α) των δικαστικών νταλλήλων. με βαθμούς: δικαστικού 
γραφέα ως και δικαστικού γρατμματέα α.' τάξης, κατά τριάν
τα" (30) θέσιις κ,αι ο συνολικός αριθμός τονς ορίζεται σε 
τετρακόσιες τριάντα τέντε (435).

ί) Των ετιμελητών δικαστηρίων, με βαθμούς: στ' τάξης 
ως και ί' τάξης, κατά τέντε (5) θέσεις και ο συνολικός 
αριθμός τονς ορίζεται σε τενήντα (50), και

γ) των καθαριστριών, κατά δέκα τέντε (15) θέσεις και 
ο συνολικός αριθμός τονς ορίζεται σε είκοσι τρεις (23).

Άρθρο 2.

Δημιονργείτσι, ατό 1ης Ιανουάριον 1984: a) <ττ« πολιτι
κά και ποινικά δικαστήρια και στις εισαγγελίες Κλάδος ΜΕ 
Τηλεφωνητών.

Ο Κλάδος χυτός περιλαμβάνει: δύο (2) θέσεις, με βα
θμούς 5ο—4ο. κα: οκτώ (8) θέσεις με βαθμανύς 10ο—6ο.

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνεται κατά προ
τεραιότητα ατό τυφλούς. Ως προσόν διορισμού στον εισαγω
γικό βαθμό του Κλάδου ορ ίζεται το πτυχίο Τηλεφωνητή Σχο
λής Τυφλών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε περίπτωση δε 
μη προσέλευσης υποψηφίων τυφλών, απολυτήριο λυκείου ή 
εξαταξίου γυμνασίου.

Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαιρμόζονταιι ot διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1320/1983.

Για τις υπηρεσιακές μεταβολές των διοριζόμενων στις θέ- 
οεις αυτές θα εφαρμόζονται (ανάλογα οι σχετικές διατάξεις 
που εφαρμόζονται στους δικαστικούς υπαλλήλους. Και 6) στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας μία (1) θέση φύλακα δικαστη
ρίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 3.

Π αρατείνεται η ισχύς των πινάκων, επιτυχόντων υποψη
φίων συμβολαιογράφων του Κράτους διαγωνισμού Φεβρουά
ριου 1983 μέχρι 30 Ιουνίου 1984.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1983

Ο: Υπουργοί

Πσοεορίας της Κυβέρνησης 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Δικαιοσύνης ■ "
ΓΕΩΡ.—ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ


