ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου γιά την αύξηση τού άριθμοϋ των οργανικών
θέσεων των δικαστικών λειτουργών, τή σύσταση καί ανα
σύσταση ειρηνοδικείων καί άλλες διατάξεις. ·
Προς τη Βουλή ιών Ελλήνων

Τό προτεινόμενο στην κρίση της ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας
σχέδιο νόμου γιά τήν αύξηση τού άριθμοϋ τών οργανικών θέ
σεων τών δικαστικών λειτουργών, γιά τή σύσταση καί ανα
σύσταση ειρηνοδικείων καί γιά άλλες διατάξεις, καταρτί
ζεται ύστερα άτό τις διαπιστώσεις τοϋ κ. Πρωθυπουργού,
ότι είναι ανάγκη νά λ.ηφθοΰν μέτρα στο χώρο της τρίτης
κρατικής λειτουργίας, τής Δικαιοσύνης, πού θά άποβλέπουν
στην κατοχύρωση τής ανεξαρτησίας της καί τήν βελτίωση
τών συνθηκών τής άπονομής της. Σχετικά μέ τον δεύτερο
άπό τούς δύο αύτούς στόχους, είναι γνωστό, ότι ό τεράστιος
φόρτος εργασίας έξ αιτίας τής μεγάλης συσσώρευσης ύποθέσεων, ιδίως στά δικαστήρια τών μεγάλων πόλεων υπο
χρεώνει τούς δικαστικούς λειτουργούς, γιά νά μπορέσουν νά
άνταποκριθοϋν στά καθήκοντά τους, νά εργάζονται υπεράν
θρωπα, άλλά καί νά κατέχονται παράλληλα άπό αγωνία μή
πως, έξ αιτίας ακριβώς αυτού τοϋ φόρτου εργασίας ύποβαθμισθή ποιοτικά ή εργασία τους.
"Υστερα άπό αύτές τις £',απιστώσ?ις θέτουμε στην κρίση
σας τό νομοσχέδιο αύτό με τό όποιο ρυθμίζονται ειδικότερα
τά εξής θέματα.
Με τό άρθρο 1 αυξάνονται οί οργανικές θέσεις τών δικα
στικών λειτουργών μέ 200 νέες θέσεις πού κατανέμονται σέ
διάφορους βαθμούς.
'
Μέ τό άρθρο 2 αυξάνονται οί οργανικές θέσεις τών δικα
στικών λειτουργών άπό 1 ’ρκτωβρίου 1983 μέ άλλες 200
νέες θέσεις καί κατανέμονται καί αύτές σέ διάφορους βαθμούς.
Στο σημείο αύτό, άξίζει νά παρατηρηθή, ότι ή μεγάλη αύξηση
τών θέσεων γίνεται στούς κατώτερους βαθμούς, πρωτοδίκου
καί άνφεισάγγελέως πρωτοδικών κομ τούτο γιά νά ένισχυθοϋν
τά δικαστήρια τού πρώτου βαθμού. ’Ανάλογη βέβαια είναι
καί ή αύξηση τού άριθμοϋ τών Έφετών γιά νά ύπάρξει καί
στα δευτεροβάθμια δικαστήρια βελτίωση τών όρων απονο
μής της Δικαιοσύνης.
Μέ τό άρθρο 3 ρυθμίζεται, σύμφωνα άλλωστε καί μέ τις
πάγιες διατάξεις, τό ζήτημα τής κατανομής τών θέσεων πού
συνιστώνται στά διάφορα δικαστήρια. . - _
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Μέ τό άρθρο 4 διπλασιάζεται τό επίδομα ειδικών συνθηκών
πού καταβάλλεται στούς δικαστικούς λειτουργούς σάν μιά
στοιχειώδης οικονομική ενίσχυση. .
Ν|έ τό άρθρο 5 παρέχεται ή εξουσιοδότηση γιά τή σύσταση
νέων Ειρηνοδικείων ή ανασύστασή άπό τά ’ καταργηθέντα
Ειρηνοδικεία μέ τύ Ν.Δ. 100/1969, μέ Π. Διατάγματα καί
ύστερα άπό απόφαση τοϋ Άνωτάτου Δικαστικού Συμβού
λιου. .Μέτή διάταξη αύτή δέν εξαντλείται βέβαια τό θέμα
τής άνάσύστασής τών Ειρηνοδικείων πού κατήργησε ή δι
κτατορία. Σκοπεύεται όμως ή άντιαετώπιση μερικών άπό
»-*'}*»
/'
S
__' /
** ’•Τ'
τις Trio αναγκαίες περιπτώσεις ανασυστάσεως και υστέρα
άπό γνώμη του Άνωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου; - ' ’
Μέ τό ίδιο άρθρο ορίζεται οτι οί εκκρεμείς υποθέσεις πού
άνήκουν τοπικά στήν άρμοδιότητα των νέων Ειρηνοδικείων
ή Πταισματοδικείων, γιά τά όποια πρέπει νά σημειωθή ότι
θά ισχύουν οί διατάξεις των άρθρων 2 καί. 3 τού Ν. 1071 /
1980, θά παραμείνουν μέχρι νά έκδοθή οριστική άπόφαση,
στά παλαιά Ειρηνοδικεία ή Π ταισματοδικεΐα άπό τά όποια
άποσπάται ή περιφέρεια αύτών πού συνιστώνται. ... !
Τέλος ορίζεται ότι ή έναρξη λειτουργίας τών Ειρηνοδι
κείων θά γίνεται μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργού Δικαιοσύνης
πού θά δημοσιεύεται στήν ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέ τό άρθρο 6 ρυθμίζεται τό θέμα τοϋ υπολογισμού τών
κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών τής διοικητικής δι
καιοσύνης μέ τον ίδιο τρόπο πού υπολογίζεται καί σγά πο
λιτικά καί ποινικά δικαστήρια. Στά πολιτικά καί ποινικά

δικαστήρια προκειμένου νά προκηρυχθή διαγωνισμός εμ
μίσθων παρέδρων ή νά γίνουν διορισμοί παρέδρων υπολογί
ζονται σύμφωνα μέ τίς-διατάξεις τών άρθρων 78 παρ. 1 τοϋ
Ν.Δ. 962/71 καί 83 παρ. 5 τοϋ Κωδ. Ν. 3641/1957 όλες ίο
τυχόν κενές θέσεις άπό τής άνωτάτης μέχρις τής κατωτάτης
βαθμίδας, στον εισαγωγικό βαθμό τοϋ παρέδρου. Καί είναι
φυσικό αύτό. Διότι άν υπάρχουν κενές θέσεις σέ άνώτεοους
βαθμούς, μετά άπό τις άλλεπάλληλες προαγωγές, οί κενέε
αύτές θέσεις θά προκύψουν στον εισαγωγικό βαθμό τοϋ παρέδ ρου στον όποιο καί γίνονται οί διορισμοί. Δέν συμβαίνει
όμως τό ίδιο καί στά διοικητικά δικαστήρια. ’Εκεί προκει
μένου νά γίνη διαγωνισμός ή διορισμός παρέδρων ώς κενές
θέσεις υπολογίζονται μόνον εκείνες πού εμφανίζονται στο
βαθμό τοϋ πρωτοδίκου καί παρέδρου έστω καί άν υπάρχουν
κενές θέσεις σέ άνώτερους βαθμούς. Αύτό έχει σάν συνέπεια
νά μή μπορούν νά πληρωθούν όλες οί κενές θέσεις οί όποιες
τελ.ικά, ύστερα άπό άλλεπάλληλες προαγωγές θά έμφανισθούν στον εισαγωγικό βαθμό τοϋ παρέδρου.
Μέ τό άρθρο 7 τοϋ σχεδίου αύξάνονται οί θέσεις τών Δικα
στικών ’Επιμελητών τοϋ Πρωτοδικείου ’Αθηνών κατά δέκα
πέντε.
Μέ τον τρόπο αύτό ικανοποιείται δίκαιο αίτημα μικρού
άριθμοϋ ύποψηφίων Δικαστικών ’Επιμελητών πού μετείχε
στο διαγωνισμό πού έγινε στο Πρωτοδικείο ’Αθηνών τό
έτος 1981 καί κινδυνεύει νά μή διορισθεϊ, επειδή δέν υπάρ
χουν κενές όργανικές θέσεις. Παρατηρούμε σχετικά ότι
ή πρόσληψή τους καμμία επιβάρυνση δέν προκαλεΐ στον Κρα
τικό Π ροϋπολογισμό άλλά πάρα πέρα θά ένισχύσει καλλίτερα
τούς ήδη ύπηρετοΰντες στήν εκτέλεση τών δικαστικών απο
φάσεων, τήν έπίδοση καί κοινοποίησή τών δικογράφων
κ.λπ. Σημειώνουμε επίσης ότι γιά τήν αύξηση τών οργανι
κών θέσεων τών αμίσθων Δικαστικών’Επιμελητών συμφωνεί
καί ό Δικηγορικός Σύλλογος ’Αθηνών, τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοϋ όποιου έχει έκ δ θύσει σχετική άπόφαση.
Αύτά τά θέματα ρυθμίζονται μέ τό νομοσχέδιο αύτό καί
παρακαλ.οϋμε τή Βουλή νά τό περιβάλει μέ τήν ψήφο της.
’Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1982
Οί 'Υπουργοί
Δικαιοσύνης '
ΓΕΩΡΓΙΟΣ—ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Οικονομικών '
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΑΟΥΡΙΑΝΟΣ

.’ Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 110 τοϋ Ν.Δ. 962/1971
Ό κατά
τό . προηγούμενον άρθρον . διαγωνισμό
προκηρύσσεται υπό τοϋ 'Υπουργού τής Δικαιοσύνη
πρός πλήρωσιν τών κενών θέσεων τών Παρέδρων παρά Φο
ρολογικοΐς Πρωτοδικείοις δι’ άποφάσεώς του δημοσιευο
μένης διά τής Έφημερίδος τής {ίυβερνήσεως καί δύο ήμε
ρησίων εφημερίδων τών ’Αθηνών, δύο τουλάχιστον μήνε
πρό τής ένάρξεως αυτού. ’Εν τή προκηρύξει όριζεταί κα
ό άριθμός τών κενών θέσεων». ·’
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Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΥΣ
riOAITIjiDN ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
.1) Άρθρον 83 τοϋ Κωδ. Ν. 3641/1957 .'
«5. Έν περιπτώσει ύπάρξεως κενών θέσεων διορίζονται
έμμισθοι Πάρεδροι παρά Πρωτοδικείοις ή Είσαγγελ.ίαις
κατά τάς κειμένας διατάξεις καί πέραν τού όριζομένου αρι
θμού έμμισθων Παρέδρων, μέχρι συμπληρώσεων τού όλου
αριθμού τών άπό τής κατωτάτης μέχρι τής άνωτάτης βαθμίδος τής οικείας κλίμακος οργανικών θέσεων».
2) Άρθρον 78 παρ. 1 Ν.Δ.. 962/71 .
...
«1. ’Ey τή προκηρύξει ορίζεται κμί ό αριθμός τών κενών

—

θέσεων εις ας υπολογίζονται, πέραν των κενών οργανικών
θέσεων έμμισθων παρέδρων καί αί τυχόν κεναί θέσεις άπό
τής άνωτάτης μέχρι τής κατωτάτης βαθμίδος τής οικείας
κλίμακος».
. Γ. ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

λΌ.ΜΟΣΧΕΔΙΟ

I ) Άρθρον 4 Ν. 1153/1981
1. Άπδ 1ης ’Ιανουάριου 1981 παρέχεται εις άπαντας τους·
δικαστικούς λειτουργούς καί τδ κύριον προσωπικδν τοϋ Νο
μικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους κατ’ άποκοπήν άποζημίωσις πρδς άντιμετώπισιν τών δαπανών εις τάς όποιας ύποβάλλονται λόγω τών ειδικών συνθηκών άσκήσεως τοϋ λει
τουργήματος των, έκ δραχμών 7.000 διά τούς μέχρι καί τοϋ
βαθμού τοϋ προέδρου πρωτοδικών καί έκ δραχμών 8.000 διά
τούς έχοντας άνώτερον τούτου βαθμόν μηνιαίως.
■ 2. ' Η περί ής ανωτέρω άποζημίωσις, καλύπτουσα πραγματοποιουμένας δαπάνας,καταβάλλεται άποκλειστικώς καί
μόνον πρδς τούς ρητώς άναφερομένους εις την προηγουμένην
παράγραφον, ούχί δέ καί πρδς τούς έχοντας βαθμολογικήν
ή μισθολογικήν άντιστοιχίαν ή έξίσωσιν μέ αυτούς, ή οπωσ
δήποτε λαμβάνοντας βάσει ειδικών ή γενικών διατάξεων
άποδοχάς δικαστικού λειτουργού. 1 ;ϊ.\..ν·.·,·.<
2) Άρθρα 2 καί 3 τοϋ Ν. 1071/1980
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- Άρθρον 2.
.....
'" Είς τάς έδρας τών άνασυνιστωμένών ειρηνοδικείων, μεταφέρονται αί πρδ τοϋ ν.δ. 100/1969 ύφιστάμεναι θέσεις συμ
βολαιογράφων έκ τών περιφερειό ί τών ειρηνοδικείων είς
τά όποια ποοσετέθήσαν αυται. '
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.. Άρθρον 3. ■
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- . 1.' Οί κατ’ εφαρμογήν, τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ ν.δ.
100/1969 μετατεθέντες δίκολάβοι καί δικαστικοί έπιμεληταί είς τά ειρηνοδικεία, είς τά όποια συνέχωνεύθη ή περιφέ
ρεια τοϋ παρ’ ώ ύπηρέτουν ειρηνοδικείου, είς περίπτωσιν
άνασυστάσεως τούτου, άναμετατίθενται παρ’ αύτώ κατόπιν
αίτήσεώς των, υποβαλλόμενης εντός προθεσμίας έξ (6) μη
νών άπδ τής δήμοσιεύσεως τοϋ περί άνασυστάσεως τοϋ
οικείου ειρηνοδικείου II. Δ/τος2. Αί έν λ.όγω άναμεταθέσεις γίνονται δι’ άποφάσεως τοϋ
"Υπουργού Δικαιοσύνης, δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Αύξηση τοϋ άρι-δμοΰ τών οργανικών δέσεων δικαστικών λει
τουργών, σύσταση καί ανασύσταση ειρηνοδικείων καί άλ.λες διατάξεις.

Άρδρο 1.
’Από την έναρξη τής ισχύος τοϋ νόμου αύτοΰ οί όργανι/ες δέσεις τών δικαστικών λειτουργών τών πολιτικών καί
ποινικών δικαστηρίων αυξάνονται κατά διακόσιες (200) καί
ν,ατανέμονται κατά δαδμους ώς εξής:
α) Τών αρεοπαγιτών κατά τέσσερις (4) δέσεις καί ό συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44).
β) Τών αντεισαγγελέων Άρείου Πάγου κατά μία (1) δέση καί ό συνολικός άριδμός τους ορίζεται σέ οκτώ (8).
γ) Τών προέδρων ερετών κατά πέντε (5) -δέσεις καί δ
συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σε τριάντα οκτώ (38).
δ) Τών εισαγγελέων ερετών κατά μία (1) -δέση καί ό σ>
ολ.ικος άρι·δμός τους ορίζεται σέ είκοσι δύο (22).
ε) Τών ερετών κατά τριάντα (30) -δέσεις καί ό συνολιεος άρι-δμός τους ορίζεται σέ διακόσιες πενήντα (250).
ατ) Τών αντεισαγγελέων ερετών κατά τέσσερις (4) δέ■ή:ς Χ·2ΐ ό συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ πενήντα δύο
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. ζ) Τών προέδρων πρωτοδικών κατά δέκα πέντε (15) -δέ
σεις καί έ συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ εκατόν είκο
σι μία (121).
η) Τών εισαγγελέων πρωτοδικών κατά οκτώ (8) -δέσεις
καί ό συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ ογδόντα εννέα (891.
■δ) Τών πρωτοδικών κατά ογδόντα πέντε (85) -δέσεις κυτί
ό συνολικός άριδμός τους ορίζεται σέ εξακόσιες έόδομήντα
τέσσερις (674).
ι) Τών άντεισαγγελέων πρωτοδικών κατά είκοσι δύο (22)
•δέσεις και ό συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ εκατόν
τριάντα τρείς (133).
ια) Τών είρηνοδικών Α' τάξης κατά δέκα (10) -δέσεις
καί ό συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ εκατό δέκα (110).
ι6) Τών είρηνοδικών Β' τάξης κατά πέντε (5) δέσεις
καί ό συνολ.ικός άριδμός τους ορίζεται σέ εκατόν πέντε
(105) καί .......
.
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ιγ) Τών είρηνοδικών Ρ—Δ' τάξης κατά δέκα (10) δέ
σεις καί ό συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ τριακόσιες εί
κοσι έΕι (326).
ή
Άρδρο 2.
·' ■

’Από την 1 ’Οκτωβρίου 1983 οί οργανικές δέσεις τών δι
καστικών λειτουργών τών πολιτικών καί ποινικών- δικαστη
ρίων καί των διοικητικών δικαστηρίων αυξάνονται κατά δια
κόσιες (200).καί κατανεύονται κατά-όαδμους ώς έξης: ΓίΑ. Πολιτικών καί ποινικών δικαστηρίων:

*

α) Τών αρεοπαγιτών' κατά τέσσερις (4) δέσεις καί ό συ
νολικός άριδμός τους ορίζεται σέ σαράντα οκτώ (48).
β) Τών αντεισαγγελέων Άρείου Πάγου κατά μία (1) δέ
ση καί ό συνολικός άριδμός τους ορίζεται σέ εννέα (9). ,c
γ) Τών προέδρων ερετών κατά πέντε (5) δέσεις καί ό
συνολικός άριδμός τους ορίζεται σέ σαράντα τρείς (43). ζ)
δ) Τών εισαγγελέων έφετών κατά μία (1) δέση καί ό
συνολ.ικός άριδμός τους ορίζεται σέ είκοσι τρεις (23)’. \Ζ.
, ε) Τών έφετών κατά είκοσι μία (21) δέσεις καί ό συνότ
λικός άριδμός τους ορίζεται σέ διακόσιες έόδαμήντα μία
(27ί)·
/
,
:
;
στ) Των αντεισαγγελέων έφετών κατά τέσσερις (4) δέ
σεις καί ό συνολικός άριδμός τους ορίζεται σέ πενήντα εξ:
(56).·
ζ) Τών προέδρων πρωτοδικών κατά δέκα έπτά (17) δέ
σεις καί ό συνολικός άριδμός τους ορίζεται σέ εκατόν τρι
άντα οκτώ (138).
η) Τών εισαγγελέων πρωτοδικών κατά οκτώ (8) δέσεις
καί ό συνολ.ικός άριδμός τους ορίζεται σέ ένενήντα έπτά(97).
δ) Τών πρωτοδικών κατά ογδόντα (80) δέσεις καί ό συ
νολικός άριδμός τους ορίζεται σέ επτακόσιες πενήντα τέσ
σερις (754).
ι) Τών αντεισαγγελέων πρωτοδικών κατά δέκα έννέα(19)
δέσεις καί ό συνολ.ικός άριδμός τους ορίζεται σέ εκατόν πε
νήντα δύο (152).
ια) Τών είρηνοδικών Α’ τάξης κατά πέντε (5) δέσεις
καί ό συνολικός άριδμός τους ορίζεται σέ εκατό δέκα πέν
τε (115).
ιό) τών είρηνοδικών Β’ τάξης κατά πέντε (5) -δέσεις καί
ό συνολ.ικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ εκατό δέκα (110)καί
ιγ) Τών είρηνοδικών Γ—Δ τάξης κατά δέκα (10) -δέ
σεις καί ό συνολικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ τριακόσιες
τριάντα έξι (336).
Β. Διοικητικών δικαστηρίων:
α) Τών "προέδρων έφετών κατά μία (1) δέση καί ό συνο
λικός άρι-δμός τους ορίζεται σέ είκοσι έξι (26).
β) Τών έφετών κατά τέσσερις (4) δέσεις καί ό συνολι
κός άρι-δμός τους ορίζεται σέ ένενήντα μία (91) καί
γ) Τών πρωτοδικών καί παρέδρων κατά δέκα πέντε (1Γ»"ι
-δεσεις κ.αί ό συνολ.ικός άριδμός τους ορίζεται σέ διακόσιες
είκοσι τέσσερις (224).
, .
Άρδρο 3.
Οί δέσεις^τών δικαστικών" λειτουργών ποό συνιστώνται μέ

