
1

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου ^Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλή
ρωση διατάξεων του ν. 1756/1988 ·Κώδικος οργανισμού δικαστη
ρίων και κστασταση δικαστικών λειτουργών·, τροποποίηση 
ίιστόξεων του ν.δ. 3026/1954 ·ΠερΙ Κωδικός Δικηγόρων» και άλ
λες διατάξεις·

Προς τη βουλή των Ελλήνων

Α. Με το άρθρο 3 παο.ι περίπτωση ο' του ν. 1649/1986 συστή- 
θηκε ειδική νουοπαρυυκευαστι—ι επιτροπή με σκοπό την αναθε
ώρηση. κατάρτιτπ κσ; οΐΓ/χωνΐ-ιοη σε σχέδιο ενιαίου κώδικα: α) 
του σχεδίου κυΰ..*;α οργάν.ομού των πολιτικών κο: ποινικών δι
καστηρίων, ρ· τυυ σχεδίου κωυ'κμ ,-.ειϋαρχικού δικαίου των δικα
στικών λειτουργών, γ;:ου σχεδίου κώδικα επιθεώρησης 
δικαστηρίων κει δικαστικών λειτουργών και δ) του οργανισμού 
των διοικητικών δικαστηρίων.

Ζτο ίδιο σχέδιο ενιαίου κώδικα θα εντάσσονταν και οι διατά
ξεις του ·Κώδι. ο κ.ατίστσσης δικαστικών λειτουογών· που είχε 
κυρωθεί με το ν. 1573/1985.

Τα προαναςεοόμενα σχέδια και ο ν. 1578/1985 είχαν συνταχθεί 
οπό ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που συστήθηκαν με 
το άοθρο 2 του ν. 1237/1932, είχαν λάβει υπόψη τους τις θέσεις 
του νομικού κόσμου της Χώρας και περιείχαν θετικές ρυθμίσεις 
που θεράπευαν σοβαοές ανεπάρκειες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το σχέδιο ενιαίου κώδικα που συνέταξε η ειδική νομοπαρα
σκευαστική επιτροπή του ν. 1756/1988, αναιρούσε τις θετικές ρυθ- 
μ.σεις των σχεδίων κωδίκων και του ν. 1578/1985. Παρά την έντονη 
αποδοκιμασία του σχεδίου ενιαίου κώδικα από το σύνολο του νο
μικού κόσμου της Χώρας, το σχέδιο αυτό έγινε νόμος (ν. 1756/1988) 
και ίσχυσε από την 16η Σεπτεμβρίου 1988.

Ο ν. 175Θ/1958 ενισχύει υπέρμετρα τις εξουσίες εκείνων που δι- 
ηύθυναν τα δικαστήριο, συρρικνώνει τις αρμοδιότητες των ολο
μελειών των δικαστηρίων, επιτρέπει την αναγωγή σε πειθαρχικό 
παράπτωμα σχεδόν οποιοσδήποτε πράξης ή συμπεριφοράς των 
δικαστικών λειτουργών, περιορίζει το συνταγματικό τους δικαίωμα 
έκφρασης γνώμης δημόσια. Γενικότερα, ο ν. 1756/1988 δεν κατο
χυρώνει τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστι
κών λειτουργών όπως επιτάσσει το Σύνταγμα (άρθρο 87 παρ.1). 
Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του πολλαπλασίασε τα αρνητικά φαι
νόμενα και τις δυσλειτουργίες της δικαιοσύνης. Είναι συνεπώς α
ναγκαίο να τροποποιηθεί ο ν. 1756/1988 ώστε να ενισχυθεί η 
λειτουργική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Οι τροποποιήσεις που εισηγούμαστε στην κατεύθυνση αυτήν 
ειδικότερα, έχουν στόχο:

α) Την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης της δικαιοσύνης.
β) Τη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα των συνθέσεων 

των ποινικών δικαστηρίων.
γ) Την πρόβλεψη εγγυήσεων για την κατοχύρωση της προσω

πικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του δικαστή.
δ) Τη δημιουργία προϋποθέσεων ικανών να διευκολύνουν την 

αποτελεσματική και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.
Οι πιο σημαντικές μεταβολές που επιφέρει το σχέδιο νόμου που 

υποβάλλουμε για ψήφιση προβλέπονταν ήδη από το ν. 1578/1985 
και τα σχέδια κωδίκων που είχαν συνταχθεί από τις ειδικές νομο
παρασκευαστικός επιτροπές και είναι οι ακόλουθες:

1. Περιλαμβάνονται διατάξεις γχ την οργάνωση της γραμμα
τείας των δικαστηρίων, την αναπλήρωση και την ανάθεση προσω
ρινών καθηκόντων γραμματέα καθώς και για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων που είναι δυνατό να αναφυούν σε περίπτωση απεργίας 
των δικαστικών υπαλλήλων.

2. Διευρύνεται η ολομέλεια των δικαστηρίων με τη συμμετοχή 
σ. ,ρυτήν/.αι των παρέδρων με δικαίωμα ψήφου και δίνετώτη δυ
νατότητα υποχρεωτικής σύγκλησής της Οταν ζητηθεί από ορισμέ
νο αριθμό δικαστών καθώς και όταν προσφύγει σ'αυτήν κατά 
πράξεως του συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστή
ριο κάποιο μέλος της.

Διευρύνονται οι αρμοδιότη- ες τησ Ολομέλειας και ρυθμίζονται 
λειτουργικά ζητηυυτα. Κότα; γε;τσ. η λενόμενη «ελάσοων» ολο- 
μέλεια των μεγάλών δικαστηρίων επειδή οι ήσσονος σημασίας αρ
μοδιότητας της π".μάχονται στο τριμελές συμβούλιο που 
διευθύνει το δικσ.;τπ·:.ο.

3. Καταργείται ο θεσμός του προϊσταμένου όπως ίσχυσε γιά τα 
μεγάλα δικαστήρια της Χώρας και καθιερώνετατη διεύθυνσή τους 
από τριμελές συμβούλιό γο οποίο είναι αρμόδιο γιατα ουσιαστι
κότερα θέυατα διοίκησης και οογόνωσης. Το συμ3ούλιο ποοΓ.δοειΑ 
εται από δικαστή ανώτερου κατά βαθμό δικαστηρίου που 
αποσπάται με οποψαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Στο συμβούλιο μετέχουν επίσης δύο δικαστές του ίδιου δικα
στηρίου που εκλέγονται cn6 την ολομέλεια του αμέσως ανώτε
ρου δικαστηρίου με μυστική ψηφοβορία.

4. Καταογούνται οι διατάξεις που περιόριζαν το αντικείμενο των 
κανονισμών των δικαστηρίων και έδιναν στον Υπουργό Δικαιοσύ
νης δυνατότητες παρέμβασης σε ζητήματα οργάνωσής τους.

Παράλληλα διατηρείται η ευχέρεια του Υπουργού Δικαιοσύνης 
να κινεί τη διαδικασία ελέγχου των κανονισμών από τα αρμόδια 
όργανα του ανώτερου δικαστηρίου.

Καθιερώνεται η κλήρωση στις συνθέσεις των ποινικών δικαστη
ρίων μεταξύ του συνόλου των δικαστικών λειτουργών που υπη
ρετούν σ'αυτά, διασφαλίζεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας των 
συνθέσεων και υλοποιείται έτσι η συνταγματική αρχή του νόμι
μου δικαστή.

5. Ρυθμίζονται τα ζητήματα της εποτττείας των δικαστικών λει
τουργών και αφαιρείται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
το δικαίωμα να τους απευθύνει οδηγίες ώστε να εναρμονισθούν 
οι σχετικές διατάξεις με την αρχή της προσωπικής και λειτουργι
κής ανεξαρτησίας τους και να αποτρέπονται οι παρεμβάσεις στο 
δικαιοδοτικό τους έργο.

6. Αφαιρούνται από το Γ ενικό Επίτροπο της Επικράτειας αρμο
διότητες οι οποίες είτε δεν ασκήθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα να 
αποτελούν νεκρό γράμμα, είτε του έδιναν δυνατότητες παρέμβα
σης στο έργο των διοικητικών δικαστών.

7. Καταργείται η υποχρεωτική μετάθεση του δικαστικού λειτουρ
γού μετά από πενταετή υπηρεσία και δίνεται δυνατότητα ακρόα
σής του αν η μετάθεση γίνεται για ορισμένους λόγους.

Διευκολύνεται η συν υπηρέτηση συζύγων δικαστικών λειτουρ
γών για λόγους προστασίας της οικογενειακής ζωής τους.

8. Καταργείται η υποχρεωτική στελέχωση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Ελε
γκτικού Συνεδρίου από αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και επαναφέρεται ο δοκιμασμένος τρόπος επιλογής με 
διαγωνισμό επειδή αφ' ενός η λειτουργία και το περιεχόμενο της 
Σχολής αυτής δεν ανταποκρίνεται κατά γενική ομολογία στις α
νάγκες κατάρτισης και εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών, 
αφ' ετέρου επειδή η επιλογή των υποψηφίων από επιτροπή κυ
ρίως δικαστικών λειτουργών, διασφαλίζει αποτελεσματικότερα 
τον αδιάβλητο χαρακτήρα των σχετικών διαδικασιών.

Παράλληλα, εναρμονίζονται με τη ρύθμιση αυτήν οι διατάξεις 
για τους διορισμούς δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και διοι
κητικής δικαιοσύνης καθώς και οι διατάξεις για το Κέντρο Δικα
στικών Σπουδών.

9. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την επιθεώρηση των δικα
στικών λειτουργών.

1C. Εξειδικεύονται τα πειθαρχικά παραπτώματα ώστε η πειθαρ
χική δίωξη να μη μεταβάλλεται οε όπλο καθυπόταξης συνειδήσε
ων και κατοχυρώνεται η συνταγματική αρχή της έκφρασης γνώμης 
του δικαστικού λειτουργού ως πολίτη.

11. Βελτιώνεται, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την εφαρμο
γή της, η ρύθμιση του ισχύοντος νόμου σχετικά με τους ειρη
νοδίκες.

12. Με το σύνολο των τροποποιήσεων ενισχύεται η ποοσωπική 
και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού και διευ
κολύνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δι
καιοσύνης.
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-Β. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις crtov Κώδικα Δικηγόρων 
είναι αναγκαίες και σύμφωνες με τα πορίσματα της ολομέλειας 
του ΙΑ’ δικηγορικού συνεδρίου, τις αποφόσεις της ολομέλειας των 
προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας και τα πάγια 
αιτήματα του δικηγορικού σώματος

1. Οι πιο σημαντικές μεταβολές στον Κώδικα Δικηγόρων είναι 
οι ακόλουθες:

α) Καθιερώνεται η απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα στους 
δικηγορικούς συλλόγους που αριθμούν πόνω από εκατό μέλη και 
προβλεπετ - ■ *··.ιν·?τότητα εκλογής ως συμβούλων των επικεφα
λής των ο-νδ'Τ.σμών τιου δεν εκλέχτηκαν πρόεδροι, καθώς και 
μεμονωμένα ' υποψηφίων.

Με τον τμ-.ο αυτόν επιτυγχάνεται η δικαιότερη εκπροσώπη
ση στα Δ.Σ. 0Λω·· των τάσεων του δικηγορικού σώματος και εξο- 
σφαλίζεται η παρουσία στα λ 7 καταξιωμένων συνδικαλιστών οι 
οποίοι με το παλιό σύστημα έμεναν εκτός Δ.Σ.

β) Καθιερώνεται ως συντονιστικό όργανο η ολομέλεια των προ
έδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας. Η ολομέλεια εξετά
ζει τα ζητήματα που απασχολούν τους δικηγόρους και συντονίζει 
τις ενέργειες και τους αγώνες για την επίλυσή τους χωρίς να θί
γεται η αυτοτέλεια των δικηγορικών ουλλόγων.

γ) Ελαχιστοποιούνται με την τροποποίηση της σχετικής διάτα
ξης του ν. 1649/1086 οι ατέλειες στον τράπο και τη διαδικασία της 
πρόσληψης έμμισθων δικηγόρων στα νομικά πρόσωπα του δημό
σιου τομέα και συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με την πα
ράσταση δικηγόρων στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων.

2) Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον κώδικα φορολογικής 
δικονομίας και οι προσθήκες και βελτιώσεις στο διοικητικό δικο- 
νομικό δίκαιο, επεκτείνουν ρυθμίσεις που με επιτυχία δοκιμάστη
καν στα πολιτικά δικαστήρια και καλύπτουν κενά που ανέδειξε η 
μέχρι τώρα δικαστηριακή πρακτική.

3) Προτείνεται τέλος διάταξη με την οποία προβλέπεται η δυ
νατότητα υποβολής και των καταδίκων στη θεραπεία εξαρτημέ
νων από τα ναρκωτικά ατόμων ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη 
η αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών καθώς και διάτα
ξη με την οποία επεκτείνεται και στους επιστημονικούς συλλόγους 
όπως και στους συλλόγους προστασίας περιβάλλοντος το δικαίω
μα να παρίστανται ως πολιτική αγωγή στις υποθέσεις μόλυνσης 
του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκονται τα 
ακόλουθα:

Α. Με το άρθρο 1 προβλέπεται η συγκρότηση του ειρηνοδικείου 
χωρίς γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας.

Ορίζεται επίσης θετικά ότι ο γραμματέας μετέχει στις διασκέ
ψεις του δικαστηρίου ώστε να εναρμονισθεί η διάταξη με την α
κολουθούμενη πρακτική (άρθρ. 7 ν. 1756/1988).

Με το άρθρο 2 εναρμονίζεται η ρύθμιση για τη γραμματεία των 
δικαστηρίων με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και προβλέπε- 
ται υποχρέωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δικαστικών 
υπαλλήλων να διαθετει, οε περίπτωση απεργίας τους, το απολύ
τως αναγκαίο για την αντιμετώπιση επειγουσών υποθέσεων προ
σωπικό. Αποκλείεται η δυνατότητα αναπληοωσης των δικαστικών 
υπαλλήλων από άλλο πρόσωπα σε περίπτωση απεργίας ώστε να 
μη δημιουργούνται απεργοσπαστικοί μηχανισμοί (άρθρο 10 ν. 
1756/1888).

Με το άρθρο 3 διευρύνεται η ολομέλεια των δικαστηρίων ως 
προς τους δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν ο'αυτή, δί
νεται η δυνατότητα σύγκλησής της από ορισμένο αριθμό μελών 
της. διευρύνονται οι αρμοδιότητες της, καταργείται η λεγόμενη 
•ελάσοων» ολομέλεια και ρυθμίζονται λειτουργικά ζητήματο 
ίάρθρ. 14 ν. 1756/1988).

Το άρθρο 4 προβλέπει τη συλλογική διεύθυνση των μεγάλων 
δικαστηρίων της Χώρας από τριμελές συμβούλιο που αποτελεί- 
ται από δικαστή ανώτερου κατά το βαθμό δικαστηρίου αποσπώ- 
υενο με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ως 
πρόεδρο, και δύο μέλη του διοικούμενου δικαστηοίου που εκλέ- 
νονται από την ολομέλεια του αμέσως ανώτερου δικαστηρίου.

Καταργείται η ρύθμιση του ν. 1753/1988 που ανέθετε τη διεύ

θυνση αυτών των δικαστηρίων στον προϊστάμενο επειδή η μέχρ. 
τώρα εφαρμογή της δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και αρνη
τικά φαινόμενα. Παράλληλα αντιμετωπίζονται τα ζητήματα της εύ
ρυθμης και ευέλικτης λειτουον>α-' ,:·■■ δικαστηρίου με την ανάθεση 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων στον πρόεδρο του τριμελούς συμβου
λίου (άρθρ. 15 ν. 1756/1988;

Με το άρθρο 5 διευρύνεται το αντικείμενο των κανονισμών και 
περιορίζονται οι δυνατότητες παρέμβασης ίου Υπουργού Δίκαιο 
σύνης σε ζητήματα οργάνωσης των δικαστηρίων ενώ, παράλλη
λα, διατηρείται η δυνατότητα του Υπουργού να κινεί τπ διαδικαυίο 
ελέγχου του κανονισμού από τα ορμόδια όργανα του ανώτερου 
δικαστηρίου

Δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολήο προτάσεων για tc ζη
τήματα του κανονισμού από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τω1· 
δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπάλληλων.

Καθιερώνεται η κλήρωση των συνθέσεων των ποινικών δικαστη
ρίων μεταξύ του συνόλου των δικαστικών λειτουργών που υπη 
ρετούν σε κάθε δικαστήριο και υλοποιείται η συνταγματική επιταγή 
του νόμιμου ό'Καστή (άρθρ. 17 ν. 1756/1988).

Το άρθρο 6 καταργεί τη διάταξη με την οποία παρεμποδίζο
νται ουσιαστικά οι δικαστικοί λειτουργοί να ασχολούνται με ζη
τήματα του λειτουργήματος τους (άρθρ. 18 παρ. 6 περ. β' ν. 
1756/1988).

Με το (διο άρθρο εναρμονίζονται οι διατάξεις που αφορούν την 
ενδούπηρεσιακή εποπτεια με τις διατάξεις που καθιερώνουν τη 
συλλογική διεύθυνση των μεγάλων δικαστηρίων, περιορίζεται η 
εποπτεια των εισαγγελέων στις εισαγγελίες που διευθύνουν και 
ορίζεται ως πειθαρχικό αδίκημα οποιαδήποτε παρέμβαση στο δι- 
καιοδοτικό έργο των δικαστών (άρθρ. 19 ν. 1756/1988), και καταρ- 
γείται η εξουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απευθύνει 
παραγγελίες, οδηγίες και συστάσεις στους δικαστικούς λειτουρ
γούς (άρθρ. 24 παρ. 5 περ. α' ν. 1756/1988).

Τέλος στο ίδιο άρθοο περιέχονται διατάξεις με τις οποίες εναρ
μονίζονται οι διατάξεις για τους ανακριτές και δικαστές ανηλίκων 
και οι διατάξεις για την κατάρτιση των τμημάτων διακοπών με ττς 
διατάξεις για τις αρμοδιότητες της ολομέλειας και τη διεύθυνση 
των δικαστηρίων (άρθρο 26 και 27 παρ. 3 ν. 1756/1988).

Με το άρθρο 7 προσδιορίζονται σύμφωνα με τις αντικειμενικές 
ανάγκες και το ουσιαστικό τους περιεχόμενο οι αρμοδιότητες του 
Γ ενικού Επιτρόπου της Επικράτειας των τακτικών διοικητικών δι
καστηρίων (άρθρ. 29 ν. 1756/1988) και προσδιορίζονται ορισμένο 
κριτήρια για τη βαθμολογική κατάταξη αναδιοριζόμενου δικαστι
κού ή εισαγγελικού λειτουργού (άρθρ. 39 παρ. 3 ν. 1756/1988).

Με το άρθρο 8 καταργείται η υποχρεωτική μετάθεση δικαστι
κού λειτουργού μετά από πενταετία και διευκολύνεται η συνυπη- 
ρέτηση των συζύγων δικαστικών λειτουργών (άρθρ. 50 ν. 
1756/1988).

Με τα άρθρα 9,10 κα· ·. ιιαταργείται η υποχρεωτική στελέχω- 
ση του Συμβουλίου της Επικράτειας, των τακτικών διοικητικών δι
καστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου από αποφοίτους της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, επαναΦέρεται ο επιτυχημέ
νος στην πράξη τρόπος επιλογής με διαγωνισμό και καταργού- 
νται οι αμφίβολης συνταγματικότητας περιορισμοί του δικαιώμα
τος άσκησης προσφυγής του δικαστή που παραλείφθηκε από τις 
προαγωγές (άρθρο 61, 6*. 68 παο. 8 και 69 ν. 1756/1988).

Με τα άρθρο 12 και 12 ρυθμίζονται λειτουργικά ζητήματα του 
Κέντρου Δικαστικών Σπουδών το οποίο ανεξαρτητοποιείται από 
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, καταργείται ο υποχρεω
τικός διορισμό; των αποφοίτων του Κέντρου ως παρέδρων πρω
τοδικείων και εισαγγελίας και επαναΦέρεται ο επιτυχημένος στην 
πράξη τρόπο; επιλογή; τους με διαγωνισμό ο οποίος διασφαλί
ζει τον αδιάβλητο χαοεκτηρο της (άρθρο 74 και 75 ν. 1756/1988).

Με το άρθρο 13 ρυθμίζονται επίσης ζητήματα επιθεώρησης των 
δικαστών του Συμβουλίου της Επικράτειας (αρθοα 82 και 84 του 
ν. 175Ε.Ί938).

Με το άρθρο 14 διευρύνεται το δικαίωμα προοφυγής του επι
θεωρούμενου ώστε νο όιοσο-αλίζεται π οντικειμενική κρίση του 
επιθεωρητή :ιο: νο υπάρχει δυνατότητα άρσης τυχόν αδικιών,



3

... τ v. 1756/1988). ric . - τε-~.ι π 5ι·'ατότητα να χοησιμοποιειται, μι. too τη·.· r- 
. —, η μετάυεση ως απειλή ενάντιον του δικαστικού λει- 
oj ιάοβο. 68 παο. 2 ν. 1756/1988).

- ίικεύονται τα πειθαρχικά παραπτώματα ώστε τι πειθαρχι- 
• - ;αυ όικαστικού λειτουργού να μη μεταβάλλεται σε όπλο

^ ncTC-'C της συνείδησής του και κατοχυρώνεται το συνταγ- 
’ ώ δικαίωμα της έκφρασης γνώμης του δικαστικού λειτουρ

γέ πολίτη και περιορίζεται η δυνατότητα της άσκησης 
. .3)(ικης δίωξης μόνο σπς περιπτώσεις αδικαιολόγητης κα- 

^,ρηρης στην εκτέλεση των καθηκόντων του (άρθρ. 91 παρ. 
μ.- δ' και παρ. 5 περ. α', β'. γ').
με το ίδιο άρθρο συμπληρώνεται προφανής παράλειψη του ν. 
£.1988 και με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται 
ι*ν αρμοδιότητα του πενταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου του 
μ louA.c J της Ει:ικρατείας και οι πρόεδροι πρωτοδικών των διοι- 
[mjv δικαστηρίων (όρθρ. 95 παρ. 5 περ. ββ' της περίπτωσης 
,;υ ν. 1756/1988).
Ε-.-.Μ/εται το ζήτημα της πιθανής συναομοδιότητας για την ΰ- 
ρ -I πειθαρχικής δίωξης υπέρ του κατά το βαθμό ανωτέρου ο 
c.pc καθίσταται αποκλειστικό αρμόδιος και ορίζεται ότι αν η 
δίεση εχε; τεθεί στο αρχείο μόνος αρμόδιος για την εκ νέου 
μ— -γ. της πειθαρχικής δίωξης είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
#ο. 99 παο. 12 ν. 1756/1988).
Ε.νεται στο διωκόμενο πειθαρχικό το δικαίωμα εμφάνισής του 
στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο (άοθρ. 105 παρ. 4 εδάφιο δεύ- 
κ ν. :756/1988), περιλαμβάνονται ορισμένες διατάξεις σχετι- 
με την ένταξη των ειρηνοδικών ως πρωτοδικών άρθρ. 109 παρ. 
L 1756/19β8).
Γο άρθρο 15 καταργεί τις διατάξεις των άρθρων τ 10 και 111 του 
756/1988 ώστε να εναρμονισθεί η ρύθμιση του νόμου με τις διά
γεις ου παρόντος νομοσχεδίου οι οποίες καταργούν την υπο- 
μοτική στελέχωση των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων 
Κ>ς και του Σ.τ.Ε., των διοικητικών πρωτοδικείων και του Ελε- 
Μού Συνέδριου από αποφοίτους του Κέντρου Δικαστικών Σπου- 
ν kci της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αντιστοίχως (άρ- 
J HO και 111 ν. 1756/1988) και
ιεοιλαμβάνει πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν 
Γϊορα ζητήματα (άρθρ. 112 -ήδη 110- ν. 1756/1988).
). .‘4ε το άρθρο 16 προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
ιου ν.δ. 3026/1954 περίπτωση με στοιχείο θ’ η οποία προβλέ- 
ότι δεν αποβάλλουν τη δικηγορική ιδιότητα οι ευρωβουλευ- 

. οι καθηγητές των πανεπιστημίων και οι μονιμοι ή με σύμβαση 
ί-"·ητές νομικών και πολίτικων επιστημών της δευτεροβάθμιας 
ιοίδευσης.
<ε το άοθρο 17:
11 T .iiKGoiCTCTai το άρθρο 206 του ν.δ. 3026/1954 και με τη νέα 
το:η 'αθιερώνεται ως συντονιστικό όργανο των δικηγορικών 
ύ.ογων η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλό- 
r Ρυθμίζεται ο τρόπος διεύθυνσής της, ο σκοπός, οι συνεδριά- 
ΐ· Π απαρτίο της. Διατηρείται η αυτοτέλεια των δικηγορικών 
λόγων
9 προστίθενται στο ν.δ. 3026/1954 τα άρθρα 206Α, 206Β και 206Γ, 
ίό οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της σύγκλησης και της διε· 
ω ,·ής ιω-. εργασιών του πανελλήνιου δικηγορικού συνεδρίου, 
ό,μοτα σύγκλησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της ολομέ- 
ic. συντάξεως και εγκρίσεως του κανονισμού της καθώς και 
0υυ:α εκλογής και περιεχομένου δοαεπηριοτήτων της συντο- 
:,,ής της επιτροπής-
> -οθιεοώνετσι η απλή αναλογική ως σύστημα εκλογής του διοι- 
ι'~" ουμβουλίου στους δικηγορικούς συλλόγους και ρυθμίζε-
0 τρόπος εφαρμογής του.
*■ '° όρθρσ 18 ρυθμίζεται ο τρόπος της επιλογής για την πράο-.
1 . .ων έμμισθων δικηγόρων στα νομικά πρόσωπα του δημό- 
u τομέα (άρθρ. 11 ν. 1649/1988)·
Pu«.:ai ότι το διάστημα από την 1η έως και την 31η Αυγούοτου 
υπολογίζεται για τις προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων στα 
Ίηακά αικαυ,ήρια και ότι αν.—τέκλον :αι κατά το διάστημα αυ

τό οι προθεσμίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων, εκτός από τις πε
ριπτώσεις συντηρητικής απόδειξης και των υποθέσεων του 
τμήματος διακοπών (άρθρ.66 ν.4125/1960!

Με το άρθρο 19 προβλέπεται η αυτοτέλεια της αγωγής που α
σκείται σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 5 του /. 702/1977 και 2 παρ. 
2 του ν. 1406/1983 και η εξέταση από το διι-αστηριο παρεμπιπτό
ντως της νομιμότητας της διοικητικής πράξης.

Επεκτείνεται το δεδικασμένο που δήμιε Όγείται και ρυθμίζο
νται ζητήματα σχετικά με την τύχη της αγω ής αυτής σε περίπτω
ση παράλληλης αίτησης ακύρωσης, καθώε και με την τύχη των 
εκκρεμών υποθέσεων.

Με το άρθρο 20 ρυθμίζονται οι δικονομικές και διαδικαστικές 
προϋποθέσεις για την άσκηση έφεσης ή αναίρεσης κατά των α
ποφάσεων που εκδίδονται επί των αγωγών του προηγούμενου 
άρθρου.

Με τα ίδιο άρθρο επεκτείνεται και στους καταδίκους για ορι 
σμένα αδικήματα η δυνατότητα υποβολής τους σε θεραπεία απο
τοξίνωσης από τις ναρκωτικές ουσίες.

Με το άρθρο 21 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός της Δικαιοσύνης 
να συστήσει άτυπες ειδικές επιτροπές για τη μελέτη σχεδίων νέ
ου κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών 
λειτουργών, νέου κώδικα δικηγόρων και σχεδίου νόμου για την 
αναμόρφωση των νομικών σπουδών και του τρόπου άσκησης των 
υποψήφιων δικηγόρων.

Υποβάλλουμε το παρόν σχέδιο νόμου στην κρίση της Εθνικής 
Αντιπροσωπείας και παρακαλούμε να το κυοώσει με την ψήφο της.

Αθήνο, 4 Σεπτεμβοίου *989 

0 Υπουργός Δικαιοσύνης 

Φ.ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Παράρτημα
στο σχέδιο νόμου για την 

τροποποίηση του ν. 1256/1988

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ~

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του 
Ν.1756/1988

• Κώδικας οργανισμού δικαστηρίου και κατάσταση δικαστικών 
λειτουργών τροποποίηση διατάξεων του ν.δ.3026/1954 «Περί Κώ- 
δικος Δικηγόρων» και άλλες διατάξεις*.

1. 'Αρθρο 7 Ν. 1756/1988

Άρθοο 7 
Γ ραμματέας.

1. Για τη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου απαιτείται κατ'αρ-
χήν η παρουσία του γραμματέα του, εκτός όπου ο νόμος ορίζει 
διαφορετικά. Αν όμως δεν υπάρχει ή για οποιοδήποτε λόγο απου
σιάζει ή κωλύεται ο γραμματέας και ο νόμιμος αναπληρωτής του, 
τηρείται η διαδικασία ανάθεσης των καθηκόντων του γραμματέα 
του άρθρου 10 παράγρ. θ -- ■

2. Στις διασκέψεις των δικαστηρίων δεν χρειάζεται η παρουσία 
γραμματέα, εκτός αν το δικαστήριο την κρίνει αναγκαία.

Άρθρο 10 Ν. 1756/1988 

Άρθρο 10
Γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών

1. Σε κΰθε δικαστήριο και εισαγγελία λειτουργεί γραμματεία.
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2. Προϊστάμενος της γραμματείας είναι: -
ά. του δικαστηρίου ο δικαστής που το όιευθυνε..
β. της εισαγγελίας, ο εισαγγελέας που τη διευθύνει.
3. Ο γραμματέας του δικαστηρίου ή της εισαγνελιος διευθύνει

τις υπηρεσίες της γραμματείας σύμφωνα με τις εντολες του προϊ
σταμένου του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και δίνει τις αναγ-, 
καίες οδηγίες στο προσωπικό της. -

Μετέχει στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, του δικαστικού συμ
βουλίου και της ολομέλειας του δικαστηρίου, εκτός οπού ο νόμος 
ορίζει διαφορετικά.

Συντάσσει με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει 
τη συζήτηση τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα 
έγγραφα που απαιτεί ο νόμος νιατην πιστοποίηση των δικαστι
κών ενεργειών. Εκδίδει τα απόγραφα και αντίγραφο, τα πιστοποι
ητικά και αποσπάσματα, τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία και 
φυλάσσει το αρχείο και τα άλλα αντικείμενο του δικαστηρίου ή 
της εισαγγελίας. Διαχειρίζεται την πίστωση για τη γραφική ύλη 
και παραλαμβάνει οτιδήποτε πρέπει να παρακοτςτεθεί στο δικα
στήριο. Οφείλει να σημειώνει τα εισπρακτέα τέλη του εκδιδομε- 
νου απογράφου ή κατατιθεμένου εγγράφου. Α\ υπάρχουν 
αμφιβολίες για τη χορήγηση απογράφου, αντιγράφου, πιστοποι
ητικού κ,λ.π. αποφαίνεται ο προϊστάμενος της γραμματείας.

4. Αν ο γραμματέας δεν υπάρχει απουσιάζει ή κωλύεται, τον α
ναπληρώνει στην διεύθυνση των υπηρεσιών της γραμματείας ο 
ιεραρχικά επόμενος, και στα λοιπό καθήκοντΰ του ο υπάλληλος 
που ορίζεται από τον προϊστάμενο της γραμματείας.

5. Αν η αναπλήρωση του γραμματέα δεν είνοι δυνατή από υπάλ
ληλο της γραμματείας του ίδιου δικαστηρίου ή εισαγγελίας ανα
πληρώνεται από γραμματέα άλλου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, 
αντιστοίχως, ύστερα από παραγγελία του προϊστάμενου της γραμ
ματείας:

α. του πρωτοδικείου, για τα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία 
της περιφέρειας του πρωτοδικείου. _

β. του εφετείου, για τα πρωτοδικείο της πεοιφέρειάς του, 
γ. του διοικητικού εφετείου, για τα διοικητικά πρωτοδικεία της 

περιφέρειάς του, -
δ. της εισαγγελίας εψετών, για τις εισαγγελίες της περιφέρειας 

του εφετείου.
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει γραμματέας και είναι 

αδύνατη η αναπλήρωσή του από άλλο δικαστικό υπάλληΛΟ, ο προϊ
στάμενος της γραμματείας αναθέτει προσωρινέ τπν εκτέλεση των 
καθηκόντων του γραμματέα σε οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο 
ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δίκαιου (όπωο οι οργα
νισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) κρίνει κατάλληλο.

Η ανάθεση γίνεται με πράξη που κοινοποιείται στο διοριζόμε
νο, ο οποίος οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί στον προϊστάμενο 
της γραμματείας και νβ αναλάβει τα καθήκοντο του.

Γυι την ανάληψη υπηρεσίας συντάοσεται έκθεση. - 
Η ημερήσια αποζημίωση για τα πρόσκαιρα αυτα. καθήκοντα ο

ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικο
νομικών.

7. Η μη αναγραφή του λογου αναττλήρωσης του γραμματέα δε
συναπάγεται ακυρότητα. - - -

8. Οι έμμισθοι επιμελητές των δικαστηοίων κα: των εισαγγελιών 
επιδίδουν τα έγγραφα και εκτελούν τις έοηθητιπές υπηρεσίες του 
δικαστηρίου ή της εισαγγελίας που τους αναθετει ο γραμματέας 
ή ο προϊστάμενος της γραμματείες τους.

2. Αρθρο 14 Κ. 1756.'Τ522

Άρθρο 14 
OstUu-./tPia 1

1. Η ολομέλεια του δικαστηρίου ατ.ςτελεϊτα' c ■ ■ ολο τα μέλη' 
του που έχουν τπν ιδιοτητο του το.ντικού δικαστ:,. ... πρόεδρό 
μετέχουν χωρίς ψιίφο. C δικαστής nsu διευθύνει τ;· δικαστήριο- 
ουγκαλεί την ολομέλεια και προεόοευ-:: ■■- ρ··ττ.

Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου παρ(σ~ε ~ . - ευνευειυσει;

jqc ec‘-ae>oi‘ εκφράρε. τη γγώμη .Tp.LtpnqK«&ei_-.-..- 
• 2. Ή ολομελείς βοισκετοι σε απαρτία όταν είναι παοόντες πε 
ρισσοτεοαι από τους μίσους δικαστές που υπηρετούν' στο δικά 

. ρτήριο κατά το χρόνε τπς.οϋνκλησηςτης.-όχι όμως λινοτβΦΟ; anc 
τρεις. Αν ο αριθμός των υττηρετούντων υπερβαίνει τσυΟιδιακό 
oiouc. αρκεί η παρουσία των εκστό,

3. Οι αποφάσεις της ολομέλειας λαυβάνεταΓ'με την-άπόλιττ 
πλειοιμηφίο των παρόντων μελών της. Αν σχηυαιιστούν περισος- 
τερες απο δύε γνώμεε , π αριθμητικό υικρ.ότεοη-κάθε Φορά γνώ
μη οφείλει νο προσχωρεί σε μιό από τις άλλες μέχρι νε 
σχηματιστεί πλειοιμηφια.

4. Στην αομοδιότητο της ολομέλειας υπάγονται: .
α. η κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση το; 

κανονισμού του δικαστηρίου.
β. η λήψη απόφασης για θέματα που αφορούν τη λειτουργία τη; 

■ δικαιοσύνης, την προσωπική κατάσταση των δικαστικών λειτουρ
γών ή θέυατα που ευοανιζουν γενικότερο νομικό ενδιαφέρον.

γ. Η ννωυοδάτηση vie την κατάρτιση των τμημάτων των δια 
κοπών,

δ. Η λήώη απόφασης ή γνωμοδότησης γιο οοα θέματα έχουν 
υπαχθεί στην αρμοδιότητα της βάσει ειδικών διατάξεων.

£. Στα λοιπά εκτός απο τον Άρειο Πμγο πολιτικά ποινικά δικα
στήριο και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, όταν οι τακτικοί δι
καστές είναι περισσοτεοοι από είκοοι πέντε τις-κστΰ τα στοιχεία 
β και δ αρμοδιότητες της Ολομέλειας ασκεί αντιπροσωπευτικό Ορ 
γανο με ετήσιε θητεία. Στο οργονο αυτό μετέχουν.εκτός.από τον 
προϊστάμενο του οικείου δικαστηρίου και αριθμός δικαστών ίσος 

• προς το ήμισυ του συνολου των υπηρετούντων δικαστών. Οι 6ι 
καστές αναδεικνύοντοι με κλήρωση που διενεργείται στην αρχή 

. κόθε δικαστικού έτους, από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου, σε 
δημοσία ουνεδρίοση πολυμελούς σχηματισμούτου, στην οποία ον 
πρόκειται γιε πολιτικά δικαστήριο μετέχει κοι ο εισαγγελέας. Η 
κληοωοη^νίνετρ: μεταξύ των προέδρων εφετών και αφετών όταν 
πρόκειται για ολομέλεια εφετείου και των προέδρων πρωτοδικών 
και πρωτοδικών όταν πρόκειται γιο ολομέλειο πρωτοδικείου, οι 
οποίοι υπηρετούν κατα το χρονο της κληοωσης στο παραπάνω 
δικαστήρια Κοτό την κληοωση εκτές από τα τακτικέ μέλη ανο- 
δεικνάντοι και δέκα αναπληρωματικά μέλη που οναπλποούν τα κω
λυόμενα τακτικά κότα τη σειρά εξαγωγής των ονομάτων tout ar.c 
την κληρωτίδα. ΣυμπΛηοωματικΤ, κλήρωστ- tvapvciTct αν' τακτικέ 
μέλος πάψε. για οποχϋηποτε Λόγε νο c.7;:t·. στο δικαστήριο. 0: 
κ>.ηρούμενοι καταλαμθανρ-.ιγ -ος θυΡυΐς τυν τοπ'ικων με-'υύν που 
έπαψαν να ενήκουν στο δικαστήριο.

β. Η ολομέλεια μπορεί νο συνέλθς; για νο ανταλλάξουν τα μέ
λη της απόψεις οε νομικά ίητήματο. 7c δικαιοδοτικε όμως-οργο 
να του δικαστηρίου όε δεσμεύονται cna τα πορίσματα αυτών τω. 
ουζητήοεων.

7. Η ούνκΑηση-της ολομέλειαςιη κατά περίπτωση τοΟ αντιπρο
σωπευτικού της οργάνου; ανήκει στην τ.εω ipp-uau: του δικαστή 
πσυ διευθύνει τα δικαστήριο. Αυτός υπε-χρεο; τα: να σογκαλέσε. 
την ολομέλεια, cv τς irnoL. ο εισονvc/.pos.tou .όικαστηοίομ 1 
ο γενικός επίτροπος ττ.ς θΜ-χατέίαι,· ΟΤον ποοκειται νϊα διοικη
τικά όιπχσηιμ,α.γιυ νοίωκΟ θέμέ γενικότερου cvOiapepcuioa τι 
θάνατο σχετιζάμενα με το λειτουονίο τη; δικαιοσύνης η την προ
σωπική κατάσταση των δικαοτικώ'· ,.οιτευρ.ω..

θ. Η όισόικασιο της σύνκλησης τηςοΛομελειοα μπορεί να ρυθ
μιστεί οπέ τον κενο.χμρ του δικασπτρίσΐέ

t. Ο; συνεδριάσεις των σικαστικων συμβαυλιοιν και των ολομε 
λειών των δικρτπρίων δεν είνοι δημοσιές έκτος όπου ο νόμος ο- 
ρίξει το αντίθετο.

.0. ciCTcto^ ~sv corona. *> τοερυνέ. 5 παο. -. και 7 τχα. ι·
. χουν avaACvr. ετοαυαγ·.. στα δικαστί'.ό ς_;:’. οθλι:ι ι.ο, στ.α ολ. 

UUAotcc των όικαστ’Ό.ων.
-■■‘Οταν οπαιτειτυ- οπ; το νομο αποέροπ τ· -.Υω'μοϋστπση τής Ρ- 
λομύ.'νΡιο; το. -υ.ε.ε- -u · ο.. αυτ- τν κυοτ:..τα: οπωσ c ρίξε: τ 
άρθρο ΰδ.

2. όικρνυι-- - . τπ;. ' -..•ί-αιδρ^· ΤΓ· στατικό μ; ττ
οιοσκΓ.ιι κι. ττι\ KCTCDTirr τυ ττ;·*■ ■■·.· τω·.· δικτ-ποιων Γ
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χουν ανάλογη εφαρμογή και στα δικαρτικά συμβούλια και τις ο
λομέλειες των δικαστηρίων, όταν κρίνουν θέματα διοικητικής 
ρύσης.

Άρθρο 6 παρ. 2 Π .Δ. 18/1989

2. Η Ολομέλεια συνέρχεται εν συμβουλίω μετά αϊτό πρόσκλη
ση του Ποοέδοου και συντίθεται από όλα τα μέλη του Συμβουλίου, 
εκτός από εκείνα που κωλύονται. Πρέπει, πάντως, να παρίστον- 
ται οι υισοί συν ένας από το συνολικό αριθμό τους. Ο αριθμός των 
υελών τους Συμβουλίου που μετέχουν πρέπει να διατηρείται πε
ριττός κατ'εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης 
παραγράφου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, που εκτιμώνται από 
τον Πρόεδοο, μπορεί νο κληθούν να μετάσχουν στη συνεδρίαση 
και Πάρεδοοι με γνώμη συμβουλευτική, καθώς και ο Γραμματέ- 
ας. Αν δεν παοίσταται ο Γραμυατέας, το πρακτικά τηρεί εκείνος 
που τυχόν έχει ορισθεί εισηγητής, διαφορετικά ο νεότερος από 
τους Συμβούλους ή Παρέδρους που μετέχουν.

Άρθρον 131 ΠΑ 1225/1981 
Μη δικαστικά καθήκοντα Ολομέλειας.

1. Εις την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται, πλην 
άλλως ειδικώς καθοριζόμενων μη δικαστικών καθηκόντων και αι 
κατά το άρθρον 15 παοάγρ. 4, 9, 10 άρθρα 11, παρ. 2,13, 41 παρ.
3. 1. 2, 74, 76, 82 και 83 του Π.Δ. 774/1980 «περί κωδικοποιήσεως 
κλπ.», γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις και συγκαταθέσεις ως και η δια- 
τύπωσις ευχών και γνωμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Επί των ανωτέρω περιπτώσεων εκφέρει προηγουμένως την 
γνώμην του ο παρά τω Ελεγκτικά) Συνεδρίω Γ ενικός Επίτροπός 
της Επικρατείας όστις και διαβιβάζει εις τας αρμοδίας αρχάς τας 
διατυπουμένας υπό της Ολομέλειας γνωμοδοτήσεις, συγκαταθέ
σεις. αποφάσεις, ευχάς ή εκθέσεις.

3. Ο Πρόεδρος δικαιούται νο συγκαλή την Ολομέλειαν όπως α- 
ποφαίνεται και επί άλλων ζητημάτων, μη ρητώς εν τω 11 Δ 774/1980 
και τω παρόντι αναφερομένων, εάν ως εκ της γενικότητος και σο- 
βαρότητος αυτών κρίνη τούτο αναγκαίον.

4. Την Ολομέλειαν συγκαλεί επίσης ο Πρόεδρος και οσάκις ο 
Γ ενικός Επίτροπός της Επικρατείας ήθελε ζητήσει τούτο επί ο- 
μοίας φύσεως ζητημάτων.

4. Άρθρο 15 Ν. 1756/1988 

Άρθρο 15
Διεύθυνση δικαστηρίων

1. Τα δικαστήρια διευθύνονται: α) από τον πρόεδρο του δικα
στηρίου και αν είναι περισσότεροι, από τον αρχαιότερο

β) από τον πρωτοδίκη, το ειρηνοδικείο και τον πταισματοδίκη, 
το πταισματοδικείο και αν είναι περισσότεροι, από αρχαιότερο.

2. Τα εοετεία Αθηνών. Πειοαιά και θεσαλονίκης διευθύνονται 
από αρεοπαγίτη. Το διοικητικό εφετείο Αθηνών διευθύνεται από 
τον αρχαιότερο πρόεδρο εφετών που υπηρετεί σ'αυτό.

3. Τα πρωτοδικεία (πολιτικά και διοικητικά) Αθηνών, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης καθώς και σε όσα υπάρχουν πέντε τουλάχιοττον 
πρόεδροι πρωτοδικών διευθύνονται από πρόεδρο εφετών ή εφέ- 
τη του εφετείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται.

4. Τα ειρηνοδικείο και πταισματοδικεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσ
σαλονίκης καθώς και το ειρηνοδικείο Πατρών διευθύνονται από 
πρόεδρο πρωτοδικών του ποωτοδικείου στην περιφέρεια του ο- 
ποίου υπάγονται.

β. Οι προϊστάμενοι των δικαστηρίων των παραγράφων 2, 3 και 
4 ορίζονται με απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβου
λίου για δύο έτη και μπορούν να μετέχουν στις συνθέσεις του δι
καστηρίου που διευθύνουν

Η απόσπαση μπορεί να παοαταθεί, καθώς και να ανακληθεί ο
ποτεδήποτε πριν από τη λήξη της.

β· Όταν λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο δικαστής που διευθύ

νει το δικαστήριο τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος δικαστής.
7. Ο προϊστάμενος του δικαστηρίου α. δευθύνει το όικαστήοιο 

το οποίο και εκπροσωπεί και ο ραντίζει για την εύρυθμη διεξαγω
γή των εργασιών του, β οοίζει τους δικαστές και δικαστικούσ υ
παλλήλους που θσ μετέχουν στο τμήματα, όπως και στις 
επιτροπές, συμβούλια η άλλα μη δικαιοδοτικά όργανα γ. ουγκα- 
λεί την Ολομέλεια, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει 
τις εργασίες της, δ. απευθύνει συστάσεις στους δικαστικούς υ
παλλήλους, ε. εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφων, στ. ασκεί όσα 
άλλα καθήκοντα του αναθέτει ο νόμος και έχει το τεκμήριο της 
αρμοδιότητας.

5. Άρθρο 17 Ν. 1756/1988

Άρθρο 17 
Κανονισμοί

1. Κάθε δικαστήριο και εισαγγελία οφείλει να καταρτίζει τον 
κανονισμό της εσωτερικής του υπηρεσίας με το πιο κάτω περιε
χόμενο, ο οποίος συμπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίστα
ται, όταν το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Ο κανονισμός καταρτίζεται, συμπληρώνεται, τροποιείται ή αν
τικαθίσταται:

α. του δικαστηρίου, από την Ολομέλειά του.
β. της εισαγγελίας, από τον εισαγγελέα που τη διευθύνει και 

τους εισαγγελείς και αντεισαγγελείς της.
γ. του αυτοτελούς μονομελούς δικαστηρίου από τον πρωτοδίκη.
3. Μέχρις ότου εκδοθεί και ισχύσει ο κανονισμός, τα θέματα που 

αναφερονται στην παράγραφο 5 ρυθμίζονται με πράξη του δικα
στικού λειτουργού που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία. 
Στην αρμοδιότητά του ανήκει και η ρύθμιση κάθε θέματος που δεν 
προβλέπεται από τον κανονισμό.

4. Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης δικαιούται να ζητήσει τη σύν
ταξη, συμπλήρωση τροποποίηση ή αντικατάσταση κανονισμού.

5. Οι κανονισμοί των δικαστηρίων ρυθμίζουν αποκλειστικώς τα 
τμήματα του δικαστηρίου, της εισαγγελίας και της γραμματείας 
τους και το αντικείμενό τους, τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις 
οποίες θα συνεδριάζουν τα τμήματα, τις τακτές ώρες της ημέρας 
κατά τις οποίες θα εκδικάζονται οι υποθέσεις κάθε τμήματος, το 
χρόνο έως το οποίο θα προσιορίζονται υποθέσεις πριν από τις δια
κοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, το χρόνο έως τον οποίο θα προσ
διορίζονται υποθέσεις για να εκδικαστούν πριν από τις δικαστικές 
διακοπές και τον τρόπο με τον οποίο θα καλούνται στην Ολομέ
λεια τα μέλη της για να παραστούν στην συνεδρίαση.

6. Ένα μήνα πριν από την επικείμενη κατάρτιση, συμπλήρωση, 
τροποποίηση ή αντικατάσταση του κανονισμού ειδοποιούνται εγ- 
γράφως ο γραμματέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και ο 
δικηγορικός σύλλογος της έδρας του δικαστηρίου, για να υποβάλ
λουν, αν επιθυμούν, έγγραφες προτάσεις για θέματα σχετιζόμε- 
να με τα αντικείμενα του κανονισμού. Τις προτάσεις αυτές του 
Δικηγορικού Συλλόγου καλείται να αναπτύξει αμέσως μετά την 
έναρξη της συνεδρίασης της ολομέλειας ο Πρόεδρός του, ο οποίος 
στη συνέχεια αποχωρεί.

7. Κάθε κανονισμός υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης 
για κύρωση. Ο Υπουργός δικαιούται να τον εγκρίνει ή να τον τρο
ποποιήσει, ύστερα από γνώμη του Προέδρου ή του εισαγγελέα 
του δικαστηρίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα πε- 
ριέλθει σε αυτόν. Ο κανονισμός ισχύει από την έγκριση η τροπο
ποίησή του.

Β. Με προεδρικό διάταγμα ιδρύεται ειδικό ποινικό τμήμα στα 
δικαστήρια των Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης με αποκλει
στική αρμοδιότητα την ανάκριση και εκδίκαση, των ποινικών υπο
θέσεων. Ο προϊστάμενος του δικαστηρίου ορίζει τους δικαστές 
που υπηρετούν στο τμήμα αυτό για δύο έτη. Οι συνθέσεις των ποι
νικών δικαστηρίων κατά δικάσιμο και δικαστήριο καθορίζονται με 
κλήρωση από τους μετέχοντας στο τμήμα αυτό δικαστές. Η κλή
ρωση διενεργείτε» σε δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου με πο
λυμελή σύνθεση το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα για τον
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επόμενο μήνα Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο τρό
πος και η διαδικασία της κλήρωσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτο
μέρεια.

6. Άρθρο 18 παράγραφος 6 περίπτωση β. Ν. 1756/1988

Υποθέσεις που εισάγονται να δικαστούν με τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων ή για τις οποίες ο δικαστής του μονομελούς 
ή ο πρόεδρος του πολυμελούς, αρμόδιου για την εκδίκασή τους, 
δικαστήριο· ■ κοίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος από την αναβο
λή. Κάθε ίιι-ιστής, εισαγγελέας, δημόσιος κατήγορος, γραμμα
τέα? και επιμελητής ακροατηρίου οφείλει να εμφανίζεται κατά την 
ορισμένη l. ,' .ι στον τόπο τη? συνεδρίασης και να μην απομακρύ
νεται αυτογνωμανως πριν λυθεί η συνεδρίαση.

Άρθρο 19 Ν. 1756/19Β8

Άρθρο 19 
Εποπτεία

1. Ασκούν εποπτεία:
α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης, στη διοίκηση της δικαιοσύνης, 
β) ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου και ο προϊστάμενος της επιθεώρησης, στα δικαστήρια, τις 
εισαγγελίες-και τις γραμματείες τους όλης της Χώρας, 

γ) ο γενικός επίτροπος της επικράτειας των τακτικών διοικητι
κών δικαστηρίων, στα δικαστήρια αυτά και τις γραμματείες τους, 

δ) ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο, στα δικασήρια και τις 
γραμματείες της περιφέρειας του εφετείου.

ε) ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία εφετών, στις ει
σαγγελίες και τις γραμματείες της περιφέρειας της εισαγγελίας 
εφετών,

στ) ο δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο, στα δικαστήρια 
και τις γραμματείες της περιφέρειας του πρωτοδικείου, 

ζ) ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία πρωτοδικών, 
στους ανακριτικούς υπαλλήλους, δημόσιους κατήγορους, συμβο
λαιογράφους, φύλακες μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, 
νηολογίων και υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, ληξιάρ- 
χους, υπαλλήλους και επιμελητές της εισαγγελίας πρωτοδικών 
και τους άμισθους δικαστικούς επιμελητές.

2. Η εποπτεία που ασκείται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου, τον προϊστάμενο επιθεώρησης και τους αναφερομένους στα 
στοιχεία γ-ζ της προηγουμένης παραγράφου περιλαμβάνει και την 
εξουσία έκδοσης γενικών οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία 
των δικαστηρίων και την ταχεία εκτέλεση των καθηκόντων των 
δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων. Οι οδηγίες αυ
τές δεν επιτρέπεται να αφορούν το περιεχόμενο της δικαστικής 
κρίσης.

Άρθρο 24 παράγραφος 5α Ν. 1756/1988

5. Έχουν δικαίωμα να απευθύνουν παραγγελίες, γενικές οδη
γίες και συστάσεις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους: 

ά) ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προς όλους τους εισαν- 
γελικούς λειτουργούς της Χώρας, καθώς και στους δικαστικούς 
λειτουργούς πλην των μελών του Αρείου Πάγου,

Άρθρο 26 Ν. 1756/1988 

Άρθρο 26.
Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων. 1

1. Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων στα πλημμελειοδικεία ο
ρίζονται για μία διετία ένας ή περισσότεροι πρωτόδικες με προε
δρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του προέδρου 
πρωτοδικών και πρόταση του οικείου εισαγγελέα ερετών.

Με την ίδια διαδικασία ορίζεται ο ανακριτής και ο δικαστής α
νηλίκων του εφετείου.

2. Σε υποθέσεις επείγουοες ή που επαιτούν ιδιαίτερη ή μακρύ 
χρονη ερευνά, ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί, με σύμφωνη γνώ
μη του εισαννελέα εοετων. νο cc.oz·. επίκουρο ανακριτή έναν η 
περισσότερους πρωτσ'ϊκες ς.υ.,.υιμένου να βοηθηθεί ο ανακ_ 
τής αν αυτός το ζητήσει.

3. Δικαστής ανηλίκων ορίζεται κατά προτίμηση όποιος έχει ε, 
δικές γνώσεις ή είναι γλωσσομαθής.

Σε όσα δικαστήριο έχε: συγκροτηθεί ποινικό τμήμα, ως ανακρ, 
τές, ώς επίκουροι ανακριτές κε. ως δικαστές ανηλίκων ορίζοντα 
δικαστές του τμήματος. Ένας ή περισσότεροι από τους ανακρ, 
τές ορίζοντε: κε, ενακριτες ανηλίκων.

Αν ο κατηγορούμενος ή ένας cnc τους κατηγορούμενους είνο 
ανήλικος, τη ανάκριση ενερνε: ο ανακριτής ανηλίκων.

4. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ή επαψε να υπηρετε: 
ο ανακριτής και δεν μπορεί άλλος ανακριτής να αναπληρώσει, c 
δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο ορίζει ως ανακριτή ένα-, 
πρωτόδικη για διάστημα που δεν μποοεί να υπερβεί τους έξι μήνω

5. Αν συντρέχει επαινούσα ανάγκη, ανακριτικό καθήκοντα εκιι 
λεί και ο πρόεδρος πρωτόδικων.

6. Ο ανακριτής κα: ο δικαστής των ανηλίκων ασκούν τα καθη 
κοντά τους κα: μετά τη συμπλήρωση της διετίας με αντικατάστα
σή τους.

Πριν από την πάροδο της διετίας απαλλάσσονται από τα καθή
κοντα τους με τη διαδικασία της παραγράφου 1, αν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος.

Η θητεία του ανακριτή και του δικαστή ανηλίκων μπορεί ν' α
νανεωθεί για μια ακόμη διετία.

Άρθρο 27 παράγραφος 3 Ν. 1756/1988

3.0 Υπουργός Δικαιοσύνης καταρτίζει με απόφασή του τα τμή 
ματα των δικαστηρίων και των εισαγγελιών για το διάστημα των 
διακοπών, ανάλογα με τη δικαστηριακή τους κίνηση και τον αριθ 
μό των δικαστικών τους λειτουργών.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της ολο
μέλειας του δικεστηριου, η οποία υποβάλλεται στον υπουργό το 
πρώτο δε,.αήμερο του Ιουνίου.

7. Άρθρο 29 Ν. 1756/1968 

Άρθρο 29.
Αρμοδιότητες γενικού επιτρόπου.

1. Ο γενικός επίτρεπες
α) nooIoraTCi των υπησ,σών της Γ ενικής Επιτροπείας, επιβλέ 

πει τις εργασίες όλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εκ
δίδει γενικές και ειδικές υδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της 
υπηρεσίας τους και επεπταυε: τους δικαστές και το προσωπικέ 
της γραμματείες τους, 'ι υ δικαίωμα της εποπτείας περιλάμβανε: 
ιδίως την παρακολούθηση της επιμελούς και ταχείας διεξαγωγή: 
της δικαστικής υττηοεσιας. τη διαπίστωση υπηρεσιακών ελλείψε 
ων ή ανωμαλιών κει τη ληψη των αναγκαίων μέτρων για την εύ
ρυθμη λειτουργία της. την υπόμνηση του καθήκοντος στους 
διοικητικούς δικαστές και υπαλλήλους που εκτελούν βραδέως την 
υπηρεσία η πλημμελως τα κοθηκοντά τους την εξέταση κάθε πο 
ραπόνου ή οιτίοοτ-.ς από απο,ονδηποτε (δικαστή, υπάλληλο, πο
λίτη ή αρχή; κα: την υπόδειξη αρμοδιως των ενδεικνυόμενω. 
μέτρων.

β) Επαγουπνεί για την ορθή εφαρμογή της διοικητικής νομο
θεσίας δικαιούμενο: .α ζητά, απο τα διοικητικά δικαστήρια, την 
υποβολή κάθε στς:;;ς.α·- no- ctapi τις εμ, ασίεο τους καθώς κα 
οποιοσδήποτε c:KCyc-asicn πριν από τη συζήτηση της υπόθεση: 
ή και μετά την έκδοση απόν-οσης γι' αυτή και από τις διοικητικέ: 
αρχές την αποστολή οποιουδηποτε Φακέλου υπόθεσης που δικυ 
στηκε arc· τα ττ-πικα διοικητικό δικαστήρια. Επίσης δικαιούτα. 
να υποδείκνυε: στο αρμόδια όργανα την άσκηση των επιτρεπο 
μενών ένό;κων μασώ.- κστέ των αποφάσεων των διοικητικών δι
καστήρια:. ε.-χγχοντας κόυα παοαλειιρη.



γ) Διενεργεί, είτε οντεπο /γελ ως είτε kctcthv nor ν - r - ττυ 
ΥΓουογού Δικαιοσύνης, κάθε υι ηρεσιακη εοευ»ο - *-·> -- -ή ε 

•-aori· όταν υποβληθούν αναφορές η παράπονα η ::
1\ ,ροφορίες ή στοιχεία που πιθανολογούν τη διόποα; η πειϋρρ- 
%όύ ή ποινικού αδικήματος από δικαστικό λειτουργώ της Γενι-
__Επιτροπείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων η
,αλληλο της γραμματείας τους ή της Γενικής Επιτροπείας. Την 

ΐ-ρευνα ή την εξέταση μπορεί ο γενικός επίτροπος να αναθέτει σε 
ρέλος της Γενικής Επιτροπείας ή σε διοικητικό δικαστή.

5) Παραγγέλει σε μέλος της Γ ενικής Επιτροπείας ή σε διοικη- 
-ικό δικαστή ή σε επιθεωρητή της Διοίκησης τη διενεργεια υπη
ρεσιακής έρευνας ή διοικητικής εξέτασης αν υπάρχουν στοιχεία 
ή βάσιμες πληροφορίες ότι διαπράχθηκε παράβαση των φορολο
γικών ή συναλλαγματικών διατάξεων σε βάρος του Δημοσίου ή 
ροοσλογουμένου. Το σχετικό πόρισμα διαβιβάζεται στον Υπουρ- 
νο Δικαιοσύνης.

ει Γνωμοδοτεί για γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα της διοι- 
<ητικής νομοθεσίας ώστε να ερμηνεύονται ορθώς και ομοιομόρ- 
ρως οι σχετικές διατάξεις και εισηγείται στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης μέτρα για τη λυσιτελέστερη εφαρμογή της διοικητι
κής νομοθεσίας και την απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, για 
τον αναγκαίο αριθμό οργανικών θέσεων δικαστών και υπαλλήλων 
καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των διοι
κητικών δικαστηρίων.

στ) Ασκεί υπέρ του νόμου στο Συμβούλιο Επικρατείας, χωρίς 
/α περιορίζεται από προθεσμίες ή άλλους δικονομικούς κανόνες, 
αίτηση αναίρεσης κατά οποιοσδήποτε απόφασης διοικητικού δι
καστηρίου, καθώς και έφεση κατά αποφάσεων των διοικητικών ε- 
οετείων που εκδίδονται κατά την ακυρωτική διαδικασία. Για τον 
σκοπό αυτόν δικαιούται να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από 
κάθε αρχή και δικαστήριο. Οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας δεν έχουν έννομα αποτελέσματα για τους δια- 
δίκοιις.

Τα έγγραφα και η όλη διαδικασία δεν υπόκεινται σε κανένα τέ
λος, εισφορά ή παράβολο για οποιονδήποτε. Οι αιτήσεις αναίρε
σης ή οι εφέσεις υπέρ του νόμου, μπορούν να κατατίθενται με 
σχετική πράξη επάνω ο' αυτές και στη γραμματεία της Γενικής 
Επιτροπείας, διαβιβαζόμενες χωρίς καθυστέρηση στη γραμματεία 
του δικαστηρίου που εξεδώσε την απόφαση, η οποία, αφού την 
καταχωρίσει στο οικείο βιβλίο, διαβιβάζει στη συνέχεια, μέσα σε 
δέκα το πολύ ημέρες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας το πρωτό
τυπο του δικογράφου, δύο αντίγραφα και το φάκελο της υπόθε
σης. Κατό την εκδίκαση της αναίρεσης ή της έφεσης ο γενικός 
επίτροπος μπορεί να υποβάλει έγγραφες προτάσεις.

ζ) Μπορεί να παρίετταται ως εκπρόσωπος του νόμου κατά τις 
δημόσιες συνεδριάσεις όλων των τακτικών διοικητικών δικαστη
ρίων και να αναπτύσσει τις απόψεις του.

η) Οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουρ
γιών και ιδιαίτερα των παρέδρων, σε θέματα δικαστικής πρακτι
κής και εφαρμογής των νόμων, καθώς και των δικαστικών 
υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους, ύστερα από συν- 
νενόηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα σεμινάρια μπορεί να γί
νονται κατά περιοχές της Χώρας χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή 
λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων.

θ) Παρακολουθεί τις εργασίες του γραφείου νομολογίας που 
λειτουργεί στη Γ ενική Επιτροπεία και φροντίζει για την τακτική 
ενημέρωση όλων των δικαστηρίων του κράτους με την τρέχουσα 
νομολογία Επίσης μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας με πέντε 
ίο πολύ μέλη από λειτουργούς της Γ ενικής Επιτροπείας και των 
τοκτικών διοικητικών δικαστηρίων, για να διατυπώσουν γνώμη σε 
θέματα λειτουργίας, νομοθεσίας και νομολογίας των διοικητικών 
δικαστηρίων. Στα μέλη των άρθρων αυτών δε δίδεται αμοιβή ή α
ποζημίωση.

ι) Κατά μήνα Μάρτιο κάθε έτους, υποβάλλει στον Υπουργό Δι
καιοσύνης γενική έκθεση για την κατάσταση των τακτικών διοι
κητικών δικαστηρίων και των γραμματειών τους. Η έκθεση αυτή 
συντάσσεται με βάση τα στοιχεία που περιέρχονται σ' αυτόν (ό
πως οι εκθέσεις επιθεώρησης δικαστών και υπαλλήλων, οι εκθέ

σεις προόδο·. των παρέδρων από τους ιροϊσταμένους τους, ο 
καταστάσεις κίνησης των δικαστηρίων) αθώς και τις διαπιστώ 
ccic από την επιθεώρηση τω ' εργασιών - ον διοικητικών δικαστή 
ρίων, την οποία μπορεί να ενεργεί ο ίδιοι η να αναθέτει στα άλλο 
μέλη της Επιτροπείας. Στη '·ενική έκθεο η επισημαίνονται οι ελ 
λείψεις και αδυναμίες και προτείνονται υγκεκριμένα μέτρα γιο 
την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτο1 ιγίας των δικαστηρίων 
και των γραμματειών τους

ια) Ασκεί κάθε άλλη αρμοί ιοτητα που αοέχεται σ' αυτόν απο 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 39 παράγραφος 3 Ν 1756/19Θ8

3. Για τον αναδιορισμό αποφαίνεται το αρμόδιο Ανώτατο Δι- 
καστικό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει και την αρχαιότητα του 
αναδιοριζομένου. αφού αφαιρέσει τον εκτός υπηρεσίας χρόνο.

Άρθρο 49 παράγραφοι 2.3. 1756/1988

2. Οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών μέχρι το βαθμό 
του συμβούλου Επικρατείας, του αρεοπαγίτη και του αντεισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου, του συμβούλου και αντεπιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Kat του προέδρου εφετών των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων καθώς και ο διορισμός σε θέση αντεπι- 
τρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 
ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από απόφαση του 
οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Ανώ
τατου Δικαστικού Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του Υπουρ
γού, μέσα σε δύο μήνες από την κένωση ή την κατανομή νέων 
θέσεων στα οικεία δικαστήριο ή εισαγγελίες και η προαγωγή του 
δικαστικού λειτουργού ανατρέχει στη λήξη της δίμηνης προθε
σμίας από την κατανομή ή αψότου κενωθεί η θέση. Ειδικά για την 
πλήρωση των κενών που προβλέπεται ότι θα προκύψουν στις 30 
Ιουνίου κάθε έτους το ερώτημα αποστέλλεται το αργότερο εντός 
του Μαίου.

3. Οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και των αντιπροέ
δρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του προέδρου του εισαγ
γελέα και των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, του Προέδρου, 
των αντιπροέδρων και του γενικού επιτρόπου του Ελεγκτικού Συ
νεδρίου, του γενικού επιτρόπου και του επιτρόπου των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα μετά 
από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο, ύστερα από 
εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, επιλέγει τους προακτέους 
μεταξύ εκείνων που έχουν τα νόμιμα προσόντα.

8. Άρθρο 50 Ν. 1756/1988

Άρθρο 50.
Μεταθέσεις.

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί μπορεί να μετατίθενται: α) για πλή
ρωση κενής θέσης ύστερα από αίτηση ή αν συντρέχουν υπηρε
σιακές ανάγκες, β) αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης, 
γ) αν η μετάθεση επιβάλλεται λόγω συνθηκών που δημιουργούν 
δυσχέρειες στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δ) αν υπάρ
χει περίπτωση κωλύματος.

Οι δικαστικοί λειτουργοί μετατίθενται υποχρεωτικά εάν έχουν 
υπηρετήσει στην ίδια πόλη επί πέντε συνεχή έτη εκτός από την 
Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, όπου μετατίθενται δυ
νητικά εφ' όσον έχουν και αυτοί πενταετή συνεχή υπηρεσία στις 
τρεις παραπάνω πόλεις.

2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού χωρίς αίτησή του γίνεται 
μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστι
κού Συμβουλίου, κατά της οποίας χωρεί αίτηση ανάκλησης από 
τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του ίδιου Συμβουλίου για σπουδαίο 
λόγο. Η αίτηση αυτή ασκείται στη γραμματεία του οικείου δικα
στικού συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τηλεγραφι
κή ειδοποίηση του ενδιαφερομένου στην οποία προβαίνει ο
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3. Δημόσιοι ιιπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δη
μόσιου δικαίου σύζυγοι δικαστικών λειτουργών μετατίθενται ύ
στερα από αίτησή τους στην περιφέρεια όπου υπηοετεί ο σύζυγος 
τους, εφ' όσον υπάρχει κενή θέση αε αντίστοιχη υπηρεσία. Η α
ποδοχή της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση αν δεν 
έχει παρέλθει έτος απο προηγούμενη μετάθεση.

9. Άρθρο 61 Ν. 1756/1988 

Άρθρο 61.
Προέλευση - διορισμός.

1. Σε θέση δόκιμου εισηγητή του Συμβουλίου της Επικράτειας 
διορίζεται αυτός που εξήλθε επιτυχώς από το τμήμα διοικητικής 
δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και 
πέτυχε στην εξέταση που προβλέπεται από το άρθρο 22 παράγρα
φος 1 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστόθηκε από το άρθρο 28 
εδάφιο η' ν. 1586/1986. Ο διορισμός γίνεται κατό την οριστική σειρό 
επιτυχίας, ορού ληφθεί υπόψη, για την κατανομή στις θέσεις, η 
δήλωση επιλογής των διοριστέων.

2. Οι δόκιμοι εισηγητές διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία δύο ε
τών, στη διάρκεια της οποίας, αν και δεν έχουν αποκτήσει ακόμα 
την ιδιότητα του ισόβιου τακτικού δικαστή, την οποία αποκτούν 
με το διορισμό και την ορκωμοσία τους ως εισηγητών, έχουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού δικαστικού λει
τουργού.

3. Μετά τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας 
το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης απο
φασίζει, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, για το 
διορισμό τους σε θέσεις εισηγητών. Η απόφαση πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη, λαμβάνεται υπόψη το ήθος, η επιστημονική κατάρ
τιση η ποιοτική και ποσοτική απόδοση, η φιλοπονία που επέδει- 
ξαν, καθώς και η ικανότητα κα: καταλληλότητά τους για το 
δικαστικό λειτούργημα. Αν, αντίθετα, το συμβούλιο κρίνει ότι ο 
δόκιμος εισηγητής δεν πρέπει να διοριστεί σε θέση εισηγητή, λό
γω έλλειψης ήθους ή λόγω ανεπάρκειας, αποφασίζει με αιτιολο
γημένη απόφασή του την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, 
η οποία γίνεται με προεδρικό διάταγμα.

Α. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης 
μπορεί επίσης με αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει τη 
δοκιμαστική υπηρεσία του δόκιμου εισηγητή για ένα ακόμη έτος, 
αν κρίνει ότι δεν είναι ακόμα ώριμος να διοριστεί σε θέση ειση
γητή. Αν και μετά την πάροδο του πρόσθετου έτους το Συμβού
λιο κρίνει ότι δεν πρέπει vc διοριστεί δόκιμος εισηγητής, 
αποφασίζει ταυτόχρονα με αιτιολογημένη απόφαση την οριστι
κή του απόλυση από την υπηρεσία, η οποίο γίνεται με προεδρικό 
διάταγμα.

5. Οι δόκιμοι εισηγητές που κρίνονται ικανοί απο το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο διορίζονται εισηγητές του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, σύμφωνα με τη σειρό επιτυχίας, όπως καθορίζεται 
στην παράγραφο 1 ή κατά τη σειρό επιτυχίας στον τυχόν διεξα
γόμενο κατά το άρθρο 111 σχετικό διαγωνισμό. Ο διορισμός γί
νεται με προεδρικό διάταγμα και επακολουθεί ορκωμοσία τους 
ενώπιον της ολομέλειας του δικαστηρίου.

10. Άρθρο 6Α Ν. 1756/1988 

Άρθρο 64.
Προέλευση τακτικών διοικητικών δικαστών.

Σε θέση παρέδρου πρωτοδικείου των ταχτικών διοικητικών δι
καστηρίων διορίζεται αυτός που εξήλθε επιτυχώο από το τμήμα 
διοικητικής δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολή; Δημοσίας Διοίκησης 
(Ε.Σ-Δ.Δ.) και πέτυχε στην εξέταση που προβλέπεται από το άρ
θρο 22 παράγραφος 1 του ν. Τ38Β.Ί56ΰ. όπως αντικαταστόθηκε 
από το άρθρο 23 εδάφιο η' ν. 1566/1986. C cicdicuo; γίνεται κα
τά την οριστική σειρά επιτυχίας, αφού λπσθε: υπόψη, vie την κα

τανομή στις θέσεις, η δήλωση επιλογής των διοριστέων.

Άρθρο 67 Ν. 1756/1988 παρ. 8

8. Ο γενικός επίτροπος της Επικράτειας των τακτικών διοικη 
τικών δικαστηρίων συμμετέχει και παρίσταται σε όλη τη διαρκείς 
των συνεδριάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικτ, 
τικής Δικαιοσύνης, καθώς και της ολομέλειας του Συμβουλίου τη; 
Επικράτειας κάθε φορά που συζητούνται θέματα που αφορούν 
τους διοικητικούς δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 
καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς της γενικής επιτροπεία; 
των ίδιων δικαστηρίων, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τοι 
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης ή τον 
προέδρου του Συμβουλίου της Επικράτειας αντιστοίχως.

Άρθρο 66 παρ. 8 Ν.1756/1ΘΒ8

8. Προσφυγή στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας 
κατό της απόφασης tou Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που c 
φορά προαγωγή , έχει δικαίωμα να ασκήσει και ο δικαστικός λει 
τουργός που κρίθηκε και παραλείφθηκε από αυτή. Η προσφυγή 
κατατίθεται στον προϊστάμενο του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί 
ο δικαστικός λειτουργός, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέν 
τε ημερών από τότε που γνωστοποιήθηκε εγγρόφως η παρύλει 
ψη από τον πρόεδρό του. Η προσφυγή διαβιβάζεται αμέσως στη\ 
ολομέλεια δια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο δικαστής που παρο- 
λείπεται οριστικό από τις προαγωγές δεν κρίνεται και πάλι γιε 
ένα έτος από την οριστική απόρριψη της προσφυγής του. Αν μι 
τά την παρέλευση του έτους παραλείφθεί κατά τις προαγωγές από- 
το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, για να προσφύγει στην ολομέ 
λεία πρέπει να έχει λάβει, προκειμένου για απόφαση του επταμε- 
λούς Ανώτατου Δικοστικού Συμβουλίου τρεις ψήφους κσ 
προκειμένου για απόφοιτη του ενδεκαμελούς Ανώτατου Δικαστι 
κού Συμβουλίου τέσσερις ψήφους.

11. Άρθρο 69 Ν. 1756/1988
Άρθρο 69 

Προέλευση

Σε θέση δόκιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζε
ται αυτός που εξήλθε επιτυχώς από το τμήμα διοικητικής δίκαιο 
σύνης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (F Γ /, λ ) κε. 
πέτυχε στην εξέταση που προβλέπεται από το άρθρο 22 παοάγρο 
φος 1 του V.13B8/1983, όπως αντικαταστόθηκε από το άρθρο 23 
εδάφιο η' του ν.1586/1986. Ο διορισμός γίνεται kctc την οριστική 
σειρά επιτυχίας, αφού ληφθεί υπόψη, για την κατανομή στις θι 
σεις, η δήλωση επιλογής των διοριστέων.

12. Άρθρο 74 Ν.1756/1988

Άρθρο 74
Κέντρο Δικαστικών Σπουδών

1. Συνιστότα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επω 
νυμία Κέντρο Δικαστικών Σπουδών, εποπτευόμενο σπό τον Υπουρ
γό Δικαιοσύνης, με έδρο την Αθήνα. Σκοπός του είναι: α) η 
επαγγελματική εκπαίδευση των υποψήφιων δικαστικών και εισαγ- 
γελικών παοέδρων σε σχολή δικαστών και η οριστική επιλογή του: 
ως ισόβιων δικαστικών λειτουργών από τη σχολή αυτή, β) η nc 
ριοδική μετεκπαίδευση των δικαστικών και εισσγγελικών λεττους- 
γών και η οργάνωση σεμιναρίων νια τους δικαστικούς νοαμματεί: 
από ινστιτούτο διαρκούς επιμόρφωσης και γι η διεξαγωγή όικε 
σηκών μελετών και ερευνών καθώς και η επιμέλεια συναφών ε>: 
δόσεων οπό ινστιτούτο ερευνών. Η σχολή δικαστών, το 
επιμορφωτικό ινστιτούτο και το ινστιτούτο ερευνών αποτελούν μ: 
νάδες του Κέντρου

Το Κέντρο έχε: διοικητικό και οικονομική αυτοτέλεια. Διοικεί- 
τα· οπό πΓΥταπ.πλΓς διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ) διοριζόμενο από 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Το διι-ικπτικό συμβούλιο αποτελείτε
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-ον π0θϊστόιιενο της ειπθεά ρήσης δικαστηρίων, ως πρόεδρο, 
f ονωΤατους δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς, προ- 
- '°ouLvOLo με τους αναπληρωτές τους από το Ανώτατο Δικαστι- 
'r-vr ^ουλιο, και δύο καθηγητές του νομικού τμήματος της 

"τς σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που προτείνονται με 
'οναπΛΠΡωτές τους από τον ποόεδρο του νομικού τυΓ,ματος. 
ΐ-τ<··α του προέδρου του Δ.Σ του Κέντρου συμπίπτει με τη θη- 

” V -Z,j ι^ς προϊσταμένου της επιθεώρησης. Η θητεία των λοιπών 
είναι τοιετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια □- 

. με την ίδια διαδικασία. Το Κέντοο εκπροσωπείται δι- 
"--■κμ·ς ■'·-'■ εϊκδίκως αττα τον πρόεοσο του διοικητικού 

. ^^ςυΛίΰυ του.
*, ττ0 κέ·/τοο λε'τουονε; ννωμοδοτικό συμβούλιο συγκοοτού- 

ο us c.tp-.t-p” vau Yncycyoo Δικαιοσύνης. Το συμβούλιο αυ-
ιΛ.__σχετικέ μ; τ.; γενικες κατευθύνσεις των

..-ν;μ_,;τ-'..· σπουδών. Στο συμβούλιο αυτό μετέχουν ο προε- 
Λέντρου, ως πρόεδρός, δύο ανώτατοι δικαστικοί ή ει- 

.... ■ c,'·.*:■■ λετουογοί. οοιϋΰμενοι με τους αναπληρωτές τους από 
., μ. ^7θτο Δικαστικό Συμβούλιο, και από δύο εκπροσώπους του 
• . εει-τύ Συλλόγου Αθηνών και του Εθνικού Συμβουλίου Ανώ-
._.—c 'ς εε.ες ορ-ιζουενοι υε τους αναπληρωτές τους από τους 
νςεεις ουτρύς ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης. 
α, ε. εκπρόσωποι αυτοί δεν οριστούν σε προθεσμία 30 ημερών 
ετε τη ληιχη ταυ ερωτήματος, το συμβούλιο συγκροτείται χωρίς 
τη συμμετοχή τους.

α ΰς διευθυντές της σχολής δικαστών και των ινστιτούτων ε- 
•ν.υοοφωσης και ερευνών τοποθετούνται δικαστικοί ή εισαγγελι- 
«ει λειτουργοί, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου 
, c εοισμενο χρονο που μπορεί να παραταθεί.

ά. Ποροι του Κέντρου είναι: α) ετήσια τακτική επιχορήγηση που 
εγνοόοεται crcv προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης με 
Διαίτεοε κωδικό αριθμό, β) επιχορηγήσεις από το ΤΑΧΔΙΚ ή τον 
ηρεύπολογισυό δημόσιων επενδύσεων, γ) δωρεές, κληρονομίες, 
κληροδοσίες και κόθε είδους εισφορές νομικών ή φυσικών προ- 
ε_Γ.ων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

£ 0, μονάδες και οι υπηρεσίες ταυ Κέντρου λειτουργούν σε 
αίθουσες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
υετερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου.

7. Την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγικού διαγωνισμού στη 
ςχολή δικαστών αποτελούν ο πρόεδρος του Αρείου ΓΙόγου, ως 
ηροεδρος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ένας αντιπρόεδρος 
ή αρεοπαγίτης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον πρό
εδρο του Αρείου Πάγου, και δύο καθηγητές ο' βαθμίδας του θ
ετικού ή εμπορικού δικαίου του νομικού τμήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, οριζόμενοι με τους αναπληρωτές τους 
απ.ί τον πρόεδρό του τμήματος.

£. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή, αν έχουν την ιδιότητα του δικα
στικού υπαλλήλου, τη διατηρούν. Η παρακολούθηση των σπου
δών θεωρείται αυτομάτως από την εισαγωγή έως την αποφοίτησή 
"uc, ως απόσπαση. Οι εισαγόμενοι που δεν έχουν υπαλληλική 
ιδιότητα λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι 
υπάλληλοι με όλα τα σχετικό καθήκοντα , πεοιορισμούε και δικαιώ
ματα. Οι οπχδοχές τους ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Αν οι τελευταίοι αυτοί 
ί ιακόψουν τις σπουδές τους στη σχολή, οφείλουν να επιστρέφουν 
Άνς μισθούς που έχουν λάβει, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί 

τα χεί·.ο της επιστεασης. 7ους μισθούς επιστοεΦε: kci ε· 
•τ.νος που αρνείται να διοριστεί ή εκείνος που. αφού διοριστεί, 
ταααιτείτα·. πριν από τη συμπλήρωση δεκαετίας κατα την οποία 
’-“αναςούτα; να υπηρετήσει. Όσοι αποτυγχάνουν στην τελική ε- 
;ι::~ ά.ορίζονται σε θέσεις της νραμματεισς των πολιτικών δι· 
'^στηρίων.

7· 'Ίε προεδοικά διατάγματα, εκόιδόμενα με πρόταση των Υ- 
■έ-ογών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μέσα οε δύο έτη από την 
^'c7cn ισχύος του κώδικα αυτού, κρι,τροποποιούμενο με την ί· 
c “ Τνέίικαοία, κανονίζονται: α) η διαδικασία διορισμού των με- 
Λ'-; ■' ταυ διοικητικού κο: γνωμοδοτικού συμβουλίου του Κέντρου,
° 7ασπος σύγκλησης κοι λειτουργίας τους, οι αρμοδιότητές τους

και οι αρμοδιότητες του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, 
β) το αναγκαίο για μόνιμο προσωπικό, προερχώυενο απο δημό
σιους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς λειτουργούς καθώς κα. 
η διαδικασία επιλογής και άνάθεσης των σχετικών καθηκόντων 
από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, γ) το σύστημα του δια
γωνισμού για την εισαγωγή στη σχολή, ο οποίος διενεργειται σε 
προκαταρκτικό και τελικό στάδιο με υποχρεωτική, εκτός από τα 
εξεταστέα γραπτώς ή προφορικώς μαθήματα, συνέντευξη ενώπιον 
της εξεταστικής επιτροπής, δ) ο τρόπος προκήρυξης του εισαγω
γικού διακανονισμού, υποβολής των αιτήσεων kci δικαιολαγητι- 
κών, καθώς και τα τυπικά προσόντα συμμετοχής ο αυτόν, ε) ο 
συνολικός αριθμός των εισακτέων στη σχολή, στ) η διδακτέα ύλη, 
το πρόγραμμα και η διάρκεια των σπουδών, ζ) οι υποχρεώσεις των 
εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους και οι διοι
κητικές κυρώσεις για παραβάσεις των καθηκόντων τους, η) ο τρό
πος διενέργειας των τελικών εξετάσεων αποφοίτησης των 
σπουδαστών προκειμένου να διοριστούν πρωτόδικες ή αντεισαγ
γελείς πρωτοδικών, θ) η περιοδική μετεκπαίδευση στο ινστιτού
το επιμόρφωσης των λοιπών δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών και η οργάνωση σεμιναρίων για τους δικαστικούς 
γραμματείς, ι) η διαδικασία σύστασης ομάδων στο ινστιτούτο ε
ρευνών για ειδικές μελέτες ή εργασίες ή για την παροχή συμβου
λευτικής συνδρομής και νομικών πληροφοριών και η επιμέλεια των 
εκδόσεων του Κέντρου, ια) η απόσπαση για ορισμένη χρονική πε
ρίοδο, ανανεώσιμη με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, υπαλ
λήλων της γραμματείας των πολιτικών δικαστηρίων γιο τις 
ανάγκες του Κέντρου, ιβ) η τυχόν ιδιαίτερη αποζημίωση για την 
απασχόληση, έξοδα κίνησης, υπερωριακή εργασία κλπ. του διδα
κτικού προσωπικού και των υπαλλήλων του Κέντρου, ιγ) ο τρό
πος οικονομικής διαχείρισης των πόρων προμήθειας 
οποιουδήποτε υλικού και εκτέλεσης έργων για τις ανάγκες του 
Κέντρου, κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού 
και ισολογισμού και έγκρισης των δαπανών, t6) η οργάνωση μη
χανογραφικής τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και εκτυπωτικής μονά
δας, ιε) οι ειδικότεροι όροι και κόθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για την οργάνωση, λειτουργία και επίτευξη των σκοπών του Κέν
τρου και ιστ) η έναρξη λειτουργίας του που μπορεί να είναι 
σταδιακή.

10. Με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην προη
γούμενη παράγραφο, επιτρέπεται να ανατεθούν στο Κέντρο και 
άλλα καθήκοντα αναγόμενα στους σκοπούς του, ιδίως σχετικά με 
την προεπιλογή και προπαρασκευή των υποψηφίων δικαστικών 
και εισαγγελικών λειτουργών.

11. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρότα
ση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δικαιοσύνης και 
Οικονομικών: α) το συνιστώμενο με τον παρόντα Κώδικα Κέντρο 
Δικαστικών Σπουδών μπορεί, αντί να προσλάβει τη μορφή ιδιαί
τερου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, να ιδρυθεί ως χωρι
στή διοικητικώς υπηρεσιακή μονάδα εντασσόμενη στο Εθνικό 
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς ουτοτελή νομική προσωπικό
τητα, β) η μονάδα αυτή ως παράρτημα του Εθνικού Κέντρου Δη
μόσιας Διοίκησης (Ε.Κ-Δ.Δ.), αναπτύσσοντας σταδιακώς τους 
αντίστοιχους προς τους σκοπούς της τρεις σχηματισμούς (σχο
λή δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, ινστιτούτο επιμόρ
φωσης και ινστιτούτο ερευνών) μπορεί να λειτουργήσει και στις 
εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ. εξυπηρετούμενη από τα μέσο που πα
ρέχονται από αυτό, γ) θεσπίζονται οι αναγκαίες προσθήκες και 
μεταβολές στην υφιστάμενη νομοθεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.. ώστε τούτο 
να ανταποκριθεί, προσαρμοζόμενο αναλόγως, στα νέα επσυξημένο 
καθήκοντά του.

18. Αρθρο 75 Ν. 1756/1988 

Άρθρο 75
Πάρεδροι πρωτοδικείων και εισαγγελίας, 

προέλευση και διορισμός τους,

1. Σε θέση παρέδρου διορίζεται αυτός που αποφοίτησε επιτυ-
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χώς από ττ) σχολή δικαστών του Κέντρου Δικαστικών Σπουδών 
και πέτυχε στον τελικό διαγωνισμό.

2. Οι πόρεδροι πρωτοδικείου και εισαγγελίας διανύουν διετή 
δοκιμαστική υπηρεσία στη διάρκεια της οποίας αν και δεν έχουν 
αποκτήσει ακόμη την ιδιότητα του τακτικού δικαστικού λειτουρ
γού, την οποία αποκτούν με το διορισμό και την ορκωμοσία τους 
ως πρωτοδικών ή αντεισαγγελέων, έχουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τακτικού δικαστικού λειτουργού.

2. Ο προϊστάμενος του πρωτοδικείού ή της εισαγγελίας παρα
κολουθεί τυ. . ,-;Γ?ίδρους πρωτοδικείου και εισαγγελίας ιδίως ό
σον αφορά την επιμέλεια, εργατικότητα και την έφεση 
προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του δικαστικού λειτουργήμα
τος. τους κα=οδηγεί στην τεχνική της εργασίας και τους βοηθεί 
στην ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για κάθε έτος υπη
ρεσίας του παρέδρου πρωτοδικείου ή εισαγγελίας ο προϊστάμε
νος συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία γίνεται ποιοτική και 
ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσής του και ειδική αναφορά στο 
ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, την κρίση και αντίληψη και τη 
συμπεριφορά του. Στο τέλος της έκθεσης διατυπώνεται και κρί
ση για την καταλληλότητα του παρέδρου πρωτοδικείου ή εισαγ
γελίας να διοριστεί σε θέση πρωτόδικη ή αντεισαγγελέα. Ο 
προϊστάμενος που μετακινείται πριν συμπληρωθεί έτος από την 
τοποθέτηση του παρέδρου πρωτοδικείου ή εισαγγελίας στο δι
καστήριο ή την εισαγγελία συντάσσει εκθεση πριν από τη μετα
κίνησή του, αν είχε την εποπτεία του για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εφ'όσον στο πρωτοδικείο λειτουργούν 
περισσότερα τμήματα, η έκθεση του προϊσταμένου συντάσσεται 
ύστερα από προηγούμενη έγγραφη γνώμη του προέδρου ή των 
προέδρων του τμήματος ή των τμημάτων, όπου υπηρετεί ή υπη
ρέτησε ο κρινόμενος πάνω από τρεις μήνες.

4. Οι εκθέσεις των παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας και 
κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο ή πληροφορία για την απόδοση ή την 
καταλληλότητά τους φυλάσσονται σε ειδικό ατομικό φάκελλο, που 
στο τέλος της δοκιμαστικής υπηρεσίας υποβάλλεται στο Ανώτα
το Δικαστικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης.

5. Στη διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας οι πάρεδροι 
πρωτοδικείου α) μετέχουν στη σύνθεση του Πολυμελούς Πρωτο
δικείου και του τριμελούς πλημμελειοδικείου, β) μετέχουν στη σύν
θεση του δικαστικού συμβουλίου, γ) ορίζονται εισηγητές για τη 
διεξαγωγή αποδείξεων και δ) κατά την κρίση του προέδρου πρω
τοδικών ή του προϊσταμένου του πρωτοδικείου ασκούν τα λοιπό 
καθήκοντα του πρωτοδίκη, εκτός από τα καθήκοντα του τακτικού 
ανακριτή.

6. Οι πάρεδροι εισαγγελίας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 
τους υπηρεσίας ασκούν τα καθήκοντα του εισαγγελέα, αναλόγως 
της προόδου τους, κατά την κρίση του προϊσταμένου της εισαγ
γελίας.

7. Οι πάρεδροι πρωτοδικείου και εισαγγελίας είναι υποχρεω
μένοι να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής τους 
υπηρεσίας μοθήματα επιμόρφωσης , μια φορά τουλάχιστον την 
εβδομάδα. Την εποπτεία των μαθημάτων αυτών έχει ένας πρόε
δρος πρωτοδικών (για tc πρωτοδικεία) ή ένας εισαγγελέας (για 
τις εισαγγελίες), που ορίζεται από τον προϊστάμενο του πρωτο
δικείου ή της εισαγγελίας. Οι λεπτομέρειες παρακολούθησης των 
μαθημάτων καθορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου του πρω
τοδικείου ή της εισαγγελίας.

β. Κατά το πρώτο έτος της δοκιμαστικής υπηρεσίας επιτρέπε
ται vc μετατάσσονται οι πάρεδροι πρωτοδικείου σε κενές θέσεις 
παρέδρων εισαγγελίας και αντιστρόφως. Η μετάταξη γίνεται ύ- 
σέρα από αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση του Ανώτα
του Δικαστικού Συμβουλίου. Δεύτερη μετάταξη δεν επιτρέπετα,.

9. Αυτοί που μετατάσσονται λαμβάνουν στο νέο κλάδο τη σει
ρά αρχαιότητάς τους μεταξύ αυτών που προέρχονται από τον ί
διο τελικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το γενικό πίνακο των 
επιτυχόντων.

Άρθρο 82 ν.1756ΓΙΘ86, παρ.ΐο^

Ι.Την επιθεώρηση ενεργούν:
α) Στους παρέδρους εισηγητές και δόκιμους εισηγητές του Συμ

βουλίου Επικράτειας και Ελενκτ.χού Συνεδρίου, σύμβουλος του 
Συμβουλίου Επικράτειας και Ελεγκτικού Συνεδρίου αντιστοίχως 
που ορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου 
των δικαστηρίων αυτών. Επίσης με απόφαση του Ανώτατου Δικα
στικού Συμβουλίου ορίζεται προϊστάμενος της επιθεώρησης αν- 
τιπρόεδρος των δικαστηρίων αυτών με βοηθό του ένα σύμβουλο

2. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης που ορίζεται για τους δι
καστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου Επικράτειας είναι και προϊ
στάμενος της επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρο Θα ν.1756/1988 παρ.7

7. Για τους επιθεωρητές των παρέδρων και εισηγητών του Συμ
βουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφαρμόζον
ται αναλόγως οι διατάξεις των παρ.2, 3 και του άρθρου αυτού και 
2, 3, Α, 5 και 6 του άρθρου 85.

14.Άρθρο 87 παράγραφος 1 Ν.1756/1988

1. Η επίδοση των εκθέσεων της επιθεώρησης στους επιθεω- 
ρουμένους γίνεται μέσα σε ένο μήνα από την υποβολή τους στο 
υπουργείο. Ο επιθεωρούμενος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφό- 
του λάβει την έκθεση της τακτικής επιθεώρησης, έχει δικαίωμα 
να προοφύγει, υπηρεοιακώς ή με συστημένη επιστολή, στον προϊ
στάμενο της επιθεώρησης και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης 
ή επανάκριση, μόνο αν η έκθεση περιέχει: α) ανακριβείς αιτιολο
γίες ή ανακριβή περιστατικό ή β) δυσμενείς κρίσεις, οι οποίες δε 
δικαιολογούνται επαρκώς στην έκθεετη, ιδίως όταν είναι αντίθε
τες με τις εκθέσεις επιθεώρησης των προηγούμενων ετών.

Άρθρο 86 παράγραφος 2 Ν.1756/1988

2. Αν από την επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι το συμφέρον της 
δικαιοσύνης επιβάλλει τη μετάθεση δικαστικού λειτουργού, ο ε
πιθεωρητής συντάσσει ιδιαίτερη έκθεση και την υποβάλλει στον 
προϊστάμενο της επιθεώρησης, ο οποίος, ύστερα από ακρόαση του 
ενδιαφερομένου, τη διαβιβάζει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αν συν 
τρέχει κατά την κρίση του λόγος για την κίνηση της σχετικής δια
δικασίας.

ΙΟ.Άρθρο 91 Ν.1756/1988, παρ.3δ.', παρ.δα.'β',γ'.

3. Πειθαρχικά παραπτώματα του δικαστικού λειτουργού ουνι- 
στοών ιδίως:

α) πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς 
την πετρίδα και το δημοκρατικά πολίτευμα της Χώρας ή υπονο
μεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα και η συμμέτοχη του σε πρά
ξεις που οδηγούν στην κατάλυση της δημοκρατικής νομιμότητας.

β) η συμμετοχή του σε οργάνωση της οποίας οι σκοποί είναι κρυ
φοί ή επιβάλλει στα μέλη της μυστικότητα,

Υ) ή χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για επιδίωξη ιδιοτελών 
σκοπών,

δ) η καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του,
5. Δεν αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα για το δικαστικά 

λειτουργό:
α) η άρνησή του να εφαρμόσει διατάξεις που τίθενται κατά κα

τάλυση του Συντάγματος.
β) η έκφραση γνώμης δημοσίως για φιλοσοφικά, επιστημονικά, 

και πολιτιστικά θέματα κα,
γ) η συμμετοχή και η ανάπτυξη δραστηριότητας σε ένωση δι

καστών ή άλλα σωματεία στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων και 
της ευπρεπούς συμπεριφοράς

Άρθρο 95 παράγραφος 5 περίπτωση α Ν.1756/1988

5. Το πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επι-
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,_t Jq είναι αρμόδιο:
i;V -r πρώτο βαθμό, να κρίνει ta πειθαρχικά παραπτ,.··.:?.τά κ·γ· 

-ίβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές εκτός από την οριστική

Γ -.'στους παρέδρους, εισηγητές και δόκιμους εισηγητές του 
, Ιουλίου της Επικρατεΐας, ββ) στους προέδρους εφετών και ε- 
^.£C των διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 99 Ν.1756/1988

Άρθρο 99
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

, Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι: 
jj ο Υπουργός της Δικαιοσύνης για όλους τους δικαστικούς λει- 

:;υΡνούς.
3ΐ ο νεότερος αντιπρόεδρος για τους παρέδρους. εισηγητές και 

δοκίμους εισηγητές του Συμβουλίου της Επικράτειας και τους δι
καστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων, 

yl ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο προϊστάμενος της ε
πιθεώρησης για όλους τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λει
τουργούς των πολιτικών - ποινικών δικαστηρίων, εκτός από τα 
yiAn του Αρείου Πάγου.

δ) ο νεότερος αντιπρόεδρος για τους παρέδρους εισηγητές και 
δόκιυους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

ει ο πρόεδρος του εφετείου (πολιτικού ή διοικητικού) ή ο προϊ
στάμενος του εφετείου για τους προέδρους πρωτοδικών, πρωτό
δικες και παρέδρους,

στ) ο εισαγγελέας εφετών ή ο προϊστάμενος της εισαγγελίας 
για τους εισαγγελείς, αντισαγγελείς πρωτοδικών και παρέδρους 
εισαγγελίας.

2) 0 αρμόδιος να ασκήσει τη δίωξη, όταν λάβει με οποιοδήπο- 
τε τρόπο γνώση ότι τελέστηκε από δικαστικό λειτουργό πράξη 
που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πειθαρχικό παράπτωμα, υπο- 
χρεούται να ασκήσει πειθαρχική αγωγή, εκτός αν συντρέχει η πε
ρίπτωση της παραγράφου 4.

3) Αν τα στοιχεία που περιέχονται στον αρμόδιο για την άσκη
ση της πειθαρχικής δίωξης και όσα συλλέγει ο ίδιος δεν πιθανο
λογούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ή αν τα 
πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνονται δε συνιστούν πειθαρ
χικό παράπτωμα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση λόγω εξά
λειψης του αξιόποινου ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, η 
υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη που κοινο
ποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

4) Αν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα που οφείλονται 
οε ελαφρά αμέλεια και δικαιολογούν μόνο ποινή επίπληξης, η δίω
ξη απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου, το 
οποίο λαμβάνει υπόψη το σμμφέρον της δικαιοσύνης και την όλη 
διαγωγή του δικαστικού λειτουργού εντός και εκτός της υπη
ρεσίας.

5) Επιθεωρητές και προϊστάμενοι δικαστηρίων ή εισαγγελιών 
μόλις λάβουν γνώση όη δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο 
δικαστήριο ή στην εισαγγελία, της οποίας προϊστονται, διέπρα- 
ξε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο δεν έχουν αρμοδιότητα 
δίωξης, οφείλουν να το ανακοινώσουν στο αμρόδιο όργανο για 
την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και να διαβιβάσουν τα σχετικά 
°τοιχεία.

6) Εκθέσεις επιθεωρητών που περιέχουν πρόταση για πειθαρ
χική δίωξη δικαστικού λειτουργού διαβιβάζονται στο αρμόδιο όρ
γανο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης με τα σχετικά στοιχεία.

7) Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών υποχρεούται να γνωστοποιεί 
αμέσως στο αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όρ
γανο κάθε ποινική δίωξη που ασκεί κατά δικαστικού λειτουργού.

8) Αν κατά τη διάρκεια ποινικής ή πειθαρχικής ανάκρισης προ
κύπτουν πραγματικά περιστατικά που συνιστούν άλλο πειθαρχι
κό παράπτωμα, ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση και τη 
°τέλνει αμέσως στον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο για να 
ασκήσει την πειθαρχική δίωξη.

9) C αρμόδιος για την άσ> ηση της πειθαρχικής δίωξης έχει το 
δικαίωμα να ενερνεί αμέσα : προκαταρκτική εξέταση. Η πρόκα 
ταρκτικη εξέταση είναι άτυ η και ενεργείται είτε από τον αρμό 
διο για την άσκηση της πειξ ιρχικης αγωγής, είτε με εντολή του. 
από άλλο δικαστικό λειτουρ /ό ανώτερο κατά βαθμό από εκείνον 
που φερεται ότι έχει υποπι τε: σε πειθαρχικό παράπτωμα.

10. Εκείνος που ενεργεί π ιοκαταρκτική εξέταση οφείλει να ζη
τήσει προφορικές ή έγγρας.-.ς εξ^ντοεις a^c αυτόν που φέοεται 
ότι έχει υποπέσει σε πειθαρ ικά παράπτωμα. Δικαιούται να ζητή
σει πληροφορίες ή τη όιαβίή ιση συναφών στοιχείων απο κάθε άλ
λη αρχή, μεριμνά για τη συγι εντρωση των α: οδεικτικών στοιχείων 
και εξετάζει μάρτυρες, αν .ο κρίνει αναγκ ιίο.

Ο καλούμενος να δώσει εξηγήσεις έχει δΐι οιωμα να λάβει προτ- 
γουμένως γνώση όλων των στοιχείων που τον αφορούν.

Για την προκαταρκτική εξέταση συντάσσε· αι έκθεση, της οποίας 
το πόρισμα πρέπει να είναι αιτιολογημένο

11.0 αρμόδιος για την άσκηση της πειθα( χικής δίωξης, αν από 
την προκαταρκτική εξέταση καταλήξει στην κρίση ότι δεν συντρέ
χει λόγος να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, θττει την υπόθεση στο 
αρχείο με αιτιολογημένη πράξη που κοινοποιείται στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης.

Άρθρο 105 παράγραφος 4 εδάρο 2 Ν.1756/1988

4. Ως προς τη διαδικασία ενώπιον των Τ-ευτεροβάθμιων πειθαρ
χικών συμβουλίων, τα δικαιώματα του δ: ιομένου, την έκδοση κοι 
επίδοση της απόφασης σ' αυτόν, ισχύο - αναλόγως όσα ορίζον
ται παραπάνω για τα πρωτοβάθμια ου . ούλια.

Στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο δεν ει ει υποχρεωτικό ο διωκό
μενος να κληθεί και πάλι σε απολογία, μπορεί όμως, ον το ζητή
σει, να αναπτύξει προφορικώς τις απόγέις του

Άρθρο 109 Ν. 1756/1988 τταρ.2. 10, 12.

2. Οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες που ήδη υπηρετούν μπο
ρούν, μέσα σε δύο μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, να δη
λώσουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν ως πρωτόδικες και οι δόκιμοι 
ειρηνοδίκες ως πάρεδροι πρωτοδικείου. Την (δια δήλωση μπορούν 
να υποβάλουν, μέσα σε δύο μήνες από την ορκωμοσία τους, οι δό
κιμοι ειρηνοδίκες που θα διοριστούν από ισχύοντα πίνακα ή από 
διεξαγόμενο διαγωνισμό. Η δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Δικα
στικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδό τηση της ολομέλειας του 
αρμόδιου εψετείου, εψ'όσον ο κρινόμε-.ος έχει τα προσόντα της 
κατ’απόλυτη εκλογή προαγωγής στο βα! μό του πρωτόδικη. Οι πα
ραπάνω εντάσσονται στο τέλος του πίνακα της σειράς αρχαιότη
τας, μετά τον τελευταίο πάρεδρο πρωτο.ϊ ικείου, κατά τη σειρά της 
αρχαιότητάς τους.

Η γνωμοδότηση της ολομέλειας του εψετείου γίνεται ύστερο 
από αιτιολογημένη έκθεση ειδικού επιθεωρητή εψέτη, που ορίζε
ται από την ίδια ολομέλεια για το σκοπό αυτόν

10. Πράξεις της διαδικασίας ένταξης των ειρηνοδικώνκαι πται- 
σματοδικών (δηλώσεις, εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις), που έγιναν κατό 
τις διατάξεις του ν.1578/1985 (ΦΕΚ 219) διετηρούν την ισχύ τους. 
Στην περίπτωση αυτήν η διαδικασία ένταξης συνεχίζεται σύμφω
να με τις διστάζεις του παρόντος κώδικα

12. Στα τμήματα των δικαστικών διακοπιί ν περιλαμβάνονται κοι 
οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες που υπηρετούν στην έδοα του 
πρωτοδικείου.'

15.Άρθρα 110 και ill Ν.1756/1988 

Άρθρο 110
Διαγωνισμοί για την πρόσληψη παρέδρων πρωτοδικείου 

και εισαγγελίας

1. Έως ότου λειτουργήσει η σχολή δικαστών του Κέντρου Δι
καστικών Σπουδών και διοριστούν ως πάρεδροι οι πρώτοι απόφοι
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τοί τχτς,τίΕΓθέσηπαρέέιεηυιιρωτοδικείου και εισαγγελίας διορί 
ζετεοηιπάςιιοο'αέτυχε.στο σχετικό .διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός 
γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από αι τον πρόεδρο του Α 
ρείαυ Πόγοϋ, ως πρόεδρο,β) τον. εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
γ) δύο αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου ή αεροπαγίτες. που ορί
ζει με τους αναπληρωτές τους ο πρόεδρός του Αρείου Πάγου και 
δ) έναν καθηγητή (o'βαθμίδας) του αστικού ή εμπορικού δικαίου 
του νομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο του νομικού τμήματος, 
ως μέλη.

2. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όταν κω 
λύονται, αναπληρώνονται κατά τον οργανισμό των δικαστηρίων. 
Οι αναπληρωτές τους όμως δεν παίρνουν την θέση των κωλυομέ- 
νων, αλλά εκείνη που ανήκει στο βαθμό τους κατό τον ίδιο ορ
γανισμό.

3. Γραμμαιέας της επιτροπής ορίζεται ο γραμαμτέας του Αρείου 
Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό α) δικηγόροι ή ειρηνοδίκες 
που έχουν.δύο τουλάχιστον έτη υπηοεσίας ή αυτοί που έχουν διο- 
τελέσει.δικηγόροι ή ειρηνοδίκες γιο δύο τουλάχιστον έτη. β) οι 
κάθε βαθμού υπάλληλοι όλων των κλάδων της γραμαμτείας των 
δικαστηρίων και εισαγγελιών, αφού συμπληρώσουν δύο έτη υπη
ρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήμετος πανεπιστημίου, 
ή ένα έτος, εφ'όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού 
υπαλλήλου, και γ)ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας ως δικηγόρου 
ή υπαλλήλου οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ή διδα- 
κτορικού διπλώματος.

5. Ο διαγωνισμός ενεργείται ενιαίως για τις θέσεις παρέδρων 
πρωτοδικείου και παρέδρων εισαγγελίας και μόνο για την πλή
ρωση κενών θέσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της ολομέλειας 
του Αρείου Πάγου. Στην υπουργική απόφαση προκήρυξης πρέπει 
να μνημονεύεται ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν με το 
διαγώνισμά.

6. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή στο προκριματικό στά
διο και προφορική, στο τελικό στάδιο εξέταση στο εξής μαθήμα
τα; α) αστικό δίκαιο, β) εμπορικό δίκαιο, γ) πολιτική δικονομία, δ) 
συνταγματικό δίκαιο και στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, 
ε) διοικητικό δίκαιο, στ) ποινικό δίκαιε, ζ'ι ποινική δικονομία. Το 
προκριμαιτκό .στάδιο ολοκληρώνεται με συνέντευξη του υποψη- 
φίουισε.μέλη της επιτροπής και με γραπτή ανάπτυξη, θέματος με 
γενικότερη σημασία. Προαιρετική είναι η εξέταση α μια ή περισ
σότερες από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.

Η εξέταση αυτή είναι γραπτή και προφορική και γίνεται είτε από 
μέλοςτης επιτροπής ή από ειδικό εξεταστή που ορίζει ο πρόεδρος 
της επιτροπής.

Η επιτυχής εξέταση στήν ξένη γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον 
•λίαν καλώς· προσαυξάνει ίο σύνολο της βαθμοογίας αυτού που 
ευδοκίμησε στο διαγωνισμό με δύο κλασματικές μονάδες (2/7) για 
κάθε, ξένη γλώσαο.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίάετα; ύστερα από σύμφω
νη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Αρείου Πόνου, καθορίζον
ται χ> τρόπος προκήρυξής του διαγωνισμού, οι αναγκαίες 
δημοσιεύσεις, ο.τρόπος υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογη- 
τικών.σ έλεγχος των προσόντων, ο τρόπος διενέργειας του δια
γωνισμού και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, η ανακήρμξη των 
επιτυχΟντων (ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί σε καμιά περίπτω
ση να είναι ανώτερος από τον αοιθμό των θέσεων που προκηρύ- 
χθησαν) κοι η οειρό κατάταξής τους στο σχετικό γενικό πίνακα 
και στους ειδικούς πίνακες παοέόρων πρωτοδικείου και παρέδρων 
εισαγγελίας, καθώς και η σειοά τους σε περίπτωση ισοβαθμίας 
και κόθε άλλη αναγκαίο λεπτομέρεια. Αν δεν εκδοθούν τα παρα
πάνω διατάγματα, έοααμίζοντα; οι κείμενε; διατάξεις, εο'οσον 
δεν «αταογούνται ή τροποποιούνται με τον παρόντα κώδικα.

Ε. Οιτπιτυχόντες διορίζονται κοτά τη σειρά πε . ετουν στο σχε
τικό-πίνακα και τοποθετούνται κότα ποει.μποτ. στε πρωτοδικείο 
ή στις εισαγγελίες Αθηνών, Πειραιά, ίεσσαλο νίκ-; Γ.ατσων, Η
ρακλείου και Λάρισας.

Άρθρο 111 _
Διαγωνισμοί για την πρόσληψη δόκιμων 
εισηγητών του ΣτΕ και ΕΣ και παρέδρων 

διοικητικών πρωτοδικείων.

1. Αν ο αριθμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιοί 
Διοίκησης δεν επαρκεί για την πλήρωση των κενών κάθε φορά θί 
σεων ίων δόκιμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικράτειας κα 
του Ελεγκτικού Συνεδοίου. καθώς και των παρέδοων ποωτοό 
κείων των διοικητικών δικαστηρίων, ενεργείται ιδιαίτερος αντιστο 
χως, διανωνιομός. Για την ανάγκη του διαγωνισμού και τη μερικέ 
ή ολική πλήρωση των κενών θέσεων για κάθε σώμα, στις οποίες 
δεν ουμπεριλαμβονονται πάντως οι θέσεις για τις οποίες έχει ήδΓ 
εκδηλωθεί προτίμηση από εκπαιδευομένους στην Εθνική Σχολέ 
Δημόσιας Διοίκησης, γνωμοδοτεί επιτροπή που αποτελείται απί 
τον πρόεδοο του Συμβουλίου της Επικοατείας, τον πρόεδρο ίου 
Ελεγκτικού Συνεδοίου κοι το γενικό επίτροπο των διοικητικών δι 
κοστηοίων.

Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που περιέχει τη γνωμοδόττ. 
ση της και το υποβάλλει στον Υπουργό της Δικαιοσύνης, ο οποίος 
και αποφασίζει.

2. Με παραπάνω διόταγμο. που εκδίδεται ύστερο από σύμφω
νη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας 
ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση, καθορίζονται η ουγ 
κρότηση της εξεταστικής επιτροπής, τα προσόντα των υποψήφιων 
(στα οποία ο χρόνος δικηγορικής ή υπαλληλικής υπηρεσίας μπο
ρεί να αντικατασταθεί με τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδα
κτορικό δίπλωμα), τα του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμό·, 
σε προκριματική (η οποία ολοκληρώνεται με συνέντευξη tou υπο
ψηφίου σε μέλη της επιτροπής και γρσπτή ανάπτυξη ενός θέμα 
τος με γενικότερη σημασία) και τελική φάση, ο τρόπος προκήρυξης 
του διαγωνισμού, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο τρόπος υποβολής 
των αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο έλεγχος των προσόντων, τε 
εξεταστέα μαθήματα. η βαθμολογία, η εξαγωγή των αποτέλεσμα 
των, η ανακήρυξη των επιτυχόντων» (ο αριθμός των οποίων δεν 
μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ανώτερος από τον αριθμό των 
θέσεων που προκηούχθηκαν). η σειρά παράταξής τους στο σχι 
τικό πίνακο οε περίπτωση ισοβαθμίας, η ένταξή τους στον πίνα 
κα σειράς αρχαιότητας σε συσχετισμό με τους μαθητές της Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης που έχουν επιλέξε; το δικαστικό κλάδο κα 
θώς και κόθε ύύλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Ειδικό κατά την πρώτη εφαρμογή του κώδικα αυτού δεκαπέν
τε (15) κατ' ανώτατα όριο από τις είκοοι ;20) θέσεις εισηγητών τοι. 
Ελεγκτικού Συνεδοίου του άρθρου 9 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ Θ5) μπο
ρεί νο πληρωθούν με διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό αυτόν γίνον 
ται δεκτού α) δικοςπικοί λειτουργοί, β) υπάλληλοι του Ελεγκτικό. 
Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ιιχουι 
πτυχίο νομικού τμήματος πανεπιςττημίυ. διετή τουλάχιστον υττη 
ρεσίο μετά την απόκτησή του και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρο 
κοστό έτος της ηλικίας τους.

Α. Ο διαγωνισμός της προηγούμενης παραγράφου διενεργεί 
ται με βεση το π.ί. 119.Ί9Β3 (ΟΕΚ 54). Όπου στο διάτογμο ούτε 
αναφέρετο: Υπουργός Προεδρίας της Κυβεονησεως νοείται ο Υ
πουργός της Δικαιοσύνης.

Στο εξεταστέα γράπτώς και προραρικώς μαθήματα προστίθει 
ται: α) Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνέδριου (π_δ. 1225/19Β1 ΦΕΚ 
304), β) ο Opvcvicupc του Ελεγκτικού Συνεδοίου και γ) το συντε 
ξιοδοτικό δίκαιε των δηυοοιων υπαλλήλων και υπαλλήλων νου· 
κών προσώπων 6nuooiou δικαίου.

5. Ο διοοιομόα αυτών που πέτυχαν στο διαγωνισμό τπς παοε 
γράΦου 3 vivrrc: οτο βαθμέ του δοκίμου εισηγητή. Kctc tc Λο. 
πά εφορείες.·.'" οι διατάξει; του οεθεας· 7C (παρ. 1. 2. 3. 4)

Άοθοο 112 Ν.1755Ί958.

Άρθρο τ.2
κ' ζ; c ί? π". κ ε -■ 61 α τ έ ΐ. ε:γ.

'. Όπρμ στις κείμενες διατάξει; ε.'ΟΦεοετο; σμμβούλιο ποκ-
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.«όικων. συμβούλιο τιλημμελειοδικών. συμβούλιο εψετών, δικο- 
■^--ριο σε συμβούλιο ή ολομέλεια δικαστηρίου σε συμβούλιο 
οουνται εΦεξής τα συμβούλια και οι ολομέλειες που προΒλέπον- 

one τον κώδικα αυτόν.
το προεδρικό διατάγματα που προβλέπονται από τον κώδι-

- ουτόν, εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ε- 
.... οπού ορίζεται διαφορετικά. Οι υπουργικές αποφάσεις που
__ όΛέπονται από τον κώδικα αυτόν δημοσιεύονται στην Ερημε-
■.l'o ·ης Κυβερνήσεωο.

£ως ότου εκδούουν τα διατάγματα. οι υπουογικές αποφά- 
.Γ)ς <οί οι ποώξ·.ιθ που πύο μ λυπόνται σε αυτόν τον κώδικα, εξα- 
. _■ .,ουέούν να .. νουν ο, Ε·.ό*αόε·ς που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα

CTC.
j C ποώτος κανονισμός ιό9ε δικαστηρίου πρέπει να καταρτι- 

ziti :ο οονυτεοο μόαο σε τεοσεοις (4) μήνες από την ισχύ του 
_·.= ...ο αυτού.
5. .Γειϋαρχικά παραπτώματα, που τελέστηκαν πριν από την έ- 

. coir της ισχύος του περόντος και δεν εκδικάστηκαν οριστικά,
- ,ονται ,<α:ό τις διατάξεις του παρόντος. Οι σχετικές υποθέσεις 

μεταβιβάζονται, αν συντρέχει περίπτωση, στα συμβούλια που ε(-' 
ναι αρμόδια κατά τον παρόντα κώδικα. Διαδικαστικές πράξεις, που 
;ν:υν γίνει εγκύρως έως την έναρξη της ισχύος του παρόντος με

προηγούμενο νομικό καθεστώς, δεν επαναλαμβάνονται.
6 Η θητεία των μελών των συμβουλίων και επιτροπών που λει- 

ταμρ'.’ούν μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού του κώδικα λήγει 
την 3ΐ.τ2.'.88β.
' Για την πενταετία από την έναρξη ισχύος του κώδικα αυτού: 

ε: ο; εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας προάγονται σε 
παρέδαους κατ' απόκλιση των οοιζομένων στο άρθρο 62 παρ. 1, 
cv έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία ως δόκι- 

εισηγητές και εισηγητές, β) οι κάθε βαθμού υπάλληλοι όλων 
των κλάδων της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών 
μπορούν να μετάσχουν σε διαγωνισμό πρόσληψης δικαστικών λει- 
•ουονών αν. άσχετα από το χρόνο λήψης του πτυχίου, έχουν συμ
πληρώσει υπερπενταετή συνολική υπηρεσία στη γραμματεία.

Άρθρο 62 παρ. 2 ν.δ.3026/1954

2. Δεν αποβάλλουν την ιδιότητα του Δικηγόρου: α) οι Βουλευ- 
:α(. οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Γεν. Γραμματείς των Υπουρ
γείων, των Γεν. Διοικήσεων και της Βουλής, των Νομαρχιών, των 
Δήμων και της Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, 
οι Νομάοχαι, Δήμαρχοι, Δημαοχιακοί Πάρεδροι. Πρόεδροι Κοινο
τήτων, οι διοριζόμενοι εις μετακλητός θέσεις εν τοις ιδιαιτέροις 
Υόαοεώις Υπουργών ή Υφυπουργών, ως και οι διευθύνοντες Νο
μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εφ' όσον οι θέσεις των τελευ- 
τοίων τούτων είναι μετακλητοί ή επί θητεία και ε®' όσον 
ίιοοίζονται κατόπιν αδείας του Συμβουλίου του αρμοδίου Συλλό
γου. β) οι τακτικοί Καθηγηταί των Πανεπιστημίων και ανωτέρων 
Δημοσίων Σχολών, Οικονομικών Εμπορικών και Γεωογικών, κα- 
ιοχοντες έδραν Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, γ) οι έκτακτοι 
^ΐηγηταί kci Υοηγηταί των Πανεπιστημίων κατέχοντας έδραν 
Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, δ) οι δημοσιογράφοι, ε) ο καλού
μενος προς εκτιλήρωσιν στρατιωτικής υποχρεώσεως, στ) ο παρέ- 
χων τσς υπηρεσίες του εις Δήμον ή Κοινότητα ή Νομικόν 
Γοόοωπον Δημοσίου Δικαίου ως Δικαστικός ή Νομικός Σύμβου
λος η Δικηγόρος, ζ) οι παρέχοντας επ' αμοιβή τας υπηρεσίας αυ- 
Ά-ν προς Δικηγορικόν Σύλλογον, Τομείον Γιρονοίας αυτού και το 
1 ομείον Συντάξεων Νομικών και Σπουδαστήοιον ή τακτικήν έδραν 
-ων .\ομικων Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και θεσσαλο- 
λκης, ως βοηθοί, οι υπηοετούντες εις επιστημονικήν θέσιν του 
Γοοά τη Ακαδημία Αθηνών Αρχείου, της Ιστορίας του Ελληνικού 
υημοσίου και η) οι στενογράοιοι της Βουλής.

Άρθοο 2C6 ν.δ.3026/1354

ΑΔτρ·;·ν 206 - ί. Οι Δικτ:γορικοί Σύλλογοι του Κράτους δύναν-

ται να συνέρχωνται εις Συνέίιριον, α) πρώς γενικωτέραν μελέτην 
και έκοοασιν γνωμών και παρατηρήσεων περί της νομοθεσίας εν 
γενει. περί της λειτουργίας των δικαστηρίων και της συμπεριφο
ράς πασης Αρχής έναντι του Δικηγορικού Σώματος, β) όπως με- 
ριμνωσι περί αφορώντων τους Δικηγόρους ζητημάτων ή προς 
συζήτησιν επί γενικωτέρας μεταρρυθμίσεως της κείμενης νομο
θεσίας. -2. Το συνέδριον συγκαλείται. τη πρωτοβουλία ενός των 
Συλλόγων των εδρευόντων εις πάλιν ένθα εδρεύει Εφετείον. πα
ρά του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου κανονίζονται το θέματα 
και η τάξις των συζητήσεων. Κατά το Συνέριο εφαρμόζονται κατ' 
αναλογίαν αι περί των Συλλόγων διατάξεις. -3. Το Συνέδρων δύ- 
ναται να εκλέξη συντονιστικήν επιτροπήν αποτελουμένην εκ με
λών του Συνεδρίου, ης η θητεία διαρκεί μέχρι της συγκλησεως 
νέου συνεδρίου ή εν μή συγκλήσει μέχρις ενός έτους. Η συντονι
στική επιτροπή, ης μετέχει υποχρεωτικώς ο εκάστοτε Πρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κοι προεδρεύει τούτης, συγ- 
καλείται υπ' αυτού οσάκις παρίσταται ανάγκη και αποφασίζει πε
ρί παντός επείγοντος ζητήματος αφορώντος τους Δικηγορικούς 
Συλλόγους, δύναται δε να συγκαλέση και εκτάκτως το Συνέδρων.

Άρθρο 221 παρ. 2 ν.δ.3026/1954

-2. Προς βεβαίωσιν των ανωτέρω καταρτίζεται υπό του Διοικη
τικού Συμβουλίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του τελευταίου έτους 
της θητείας, κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Ο 
κατάλογος ούτος εκτίθεται εις τα γραφεία του Συλλόγου ίνα λά
θη γνώσιν πάς ενδιαφερόμενος και διορθούται υπό του Διοικητι
κού Συμβουλίου του Συλλόγου δΓ αποφάσεώς του επί τη αιτήσει 
παντός εκλογέως, ισχύει δε διό πάσαν επαναληπτικήν εκλογήν. 
Η αίτησις είναι απαοάδεκτος εάν δεν υποβληθή πέντε πλήρεις η
μέρας πρά της καθορισθείσης ημέρας συνεδριάσεως. Προσβολή 
του καταλόγου άνευ υποβολής παρά του προσβάλλοντος της κα
τά τα άνω αιτήσεως είναι απαράδεκτος.

Άρθρο 227 ν.δ.3026/1954

Άρθρον 227. -1. Εις τας προς εκλογήν Προέδρου κοι μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάσεις δέον να μετάσχωσι της ψη
φοφορίας επί ολικού αριθμού μελών μέχρι διακοσίων, το 1/2 αυ
τού, επί ολικού αριθμού μελών υπέρ τα διακόσια τα 2/5 αυτού, επί 
των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιώς τουλά
χιστον 150 μέλη αυτού και επί του Δικ. Συλλόγου Αθηνών τουλά
χιστον 1.000 μέλη. -2. Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες τας 
περισσοτέρας κατά σειράν ψήφους, ουδέποτε όμως ελάοσονας 
του ημίσεος πλέον ενός των μετασχόντων της ψηφοφορίας. Επί 
περιττού αριθμού ψηφισάντων το κλάσμα ψήφου θεωρείται ακέ
ραιος αριθμός. -3. Ο υπολογισμός του αριθμού της απαρτίας και 
της πλειοψηφίας γίνεται θύσει των εν τοις ψηφοδόχοις ανευρι- 
σκομένων εγκύρων ψηφοδελτίων και ουχί του αριθμού των προς 
ψηφοφορίαν προσελθόντων. Λευκά και άκυρο ψηφοδέλτια δεν 
συγκαταοιθμούνται διά την ανωτέρω απαρτίαν και πλεωψηοίαν.

Άρθρο 11 παρ. 2 και 6 ν.δ.1649/1986

2. Η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται: 
α) από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ή Προϊστάυενο του Πρωτοδι

κείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει η έδρα του δικηγόρου 
η αυτόν που ορίζει ως αναπληρωτή του.

β) απο ένα δικηγόρο στον Άοειο Πάγο ή με διετή τουλάχιστον 
υπηρεσία, ο οποίος ορίζεται μαζί με έναν αναπληρωτή για δύο χρό
νια από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλό
γου και

γ) από έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώ
που, κατά προτίμηση μέλος της νομικής του υπηρεσίας, εφοσον 
διαθέτει.

Καθήκοντα γραμμετέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος του νο
μικού προσώπου.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι δικηγόροι μέλη του δικηγορι-
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κού συλλόγου του τόπου όπου πρόκειται vc παρασχεθούν οι υ
πηρεσίες.

6. Με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δι- 
καιολογητικό για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προ
σόντων τους.

Για την πρόσληψη συνεκτιμώνται ιδίως η προσωπικότητα του 
υποψηφίου, η επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικεί
μενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα και επάρκεια και 
η γνώση ξένων γλωσσών. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της 
συνδρομή; ~ — -:'ν προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθε
σμίας γκ. — υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων.

Άρθρο 68 ν.4125/1960 
Γίροθεομίαι.

Άρθρ. 6£. -1. Αι υπό του παρόντος κώδικος προβλεπόμεναι και 
αι υπό των φορολογικών δικαστηρίων τασσόμενοι προθεσμίαι άρ- 
χονται από της επομένης της επιδόσεως ή του κινούντος αυτός 
γεγονότος και λήγουσιν άμα τη παρελεύσει ολοκλήρου της τελευ
ταίας ημέρας ή, εάν αύτη είναι, κατά Νόμον εξαιρετέα, της επο
μένης εργασίμου ημέρας. Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται 
κατά τα οριζόμενα υπό του αστικού κώδικος.

2. Εάν κατά την διάρκειαν προθεσμίας τινός επέλθη διακοπή 
της δίκης, διακόπτεται η προθεσμία και άρχεται νέα από της επα- 
ναλήψεως της δίκης.

3. Κατά την διάρκειαν των δικαστικών διακοπών αι προθεσμίαι 
δεν αναστέλλονται.

Άρθρο 8 παρ. 1, 2 ν. 702/1977

Άρθρ. 8.-1. Η απόφασις επί των κατά την nap. 1 του προηγου
μένου άρθρου διαφορών είναι ανέκκλητος, υποκειμένη μόνον εις 
το ένδικον μέσον της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβου
λίου της Επικράτειας.

2. Η απόφασις επί των κατά την παρ. 5 του προηγουμένου άρ
θρου διαφορών υπόκειται εις έφεσιν ενώπιον του κατά τόπον αρ
μοδίου εφετείου, η δε απόφασις τούτου υπόκειται εις το ένδικον 
μέσον της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Ε- 
πικρατείας.

3. Οι λόγοι αναιρέσεως, τα της διαδικασίας και της εν γένει δι
κονομίας προς εκδίκασιν των κατά τας προηγουμένας παραγρά
φους προσφυγών, αγωγών και εφέσεων, θέλουοι καθορισθή διά 
ΠΛ/τος, εκδοθησομένου τη προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Άρθρο 26 παρ. 1729/1987

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επίσης και με
τά την έκδοση οριστικής καταδικαστικής απόφασης για τα εγκλή
ματα της χρήσης ναρκωτικών και της προμηζ.ίας ή κατοχής 
ναρκωτικών για ίδια αποκλειστική χρήση (άρθρο 12 παρ. 1), κα
θώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 5 και 6, εφ' όσον ο δρά
στης έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση κατά το άρθρο 13 παρ. 3 περ. 
β". Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αίτηση του καταδικασμένου 
που υποβάλλεται στο δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσςη της ποι
νής του.

Ο Υπουργός Διαιοσύνης 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 1989 

©. ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση, αντικατάσταση κο. συμπλήρωση διατάξεων το, 
ν.1756/1968 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση ί 
κασπκών λειτουργών», τροποποίηση διατάξεων του vj&. 3026/19ί 
*Περί Κώδικος Δικηγόρων» και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Το άρθρο 7 του ν. 1756/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 7 
Γ ραμματέας

1. Για τη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου απαιτείται η nc 
ρουσία του γραμματέα του, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικ: 
Αν δεν υπάρχει ή γιο οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύετ: 
ο γραμματέας και ο νόμιμος αναπληρωτής του, καθήκοντα γρα, 
ματέα ανατίθενται σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 10 πι 
ράγραφος 6.

2. Αν δεν υπάρχει ή γιο οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλ. 
εται ο γραμματέας ειρηνοδικείου, το δικαστήριο συγκροτείται kc 
χωρίς αυτόν και τα πρακτικά τηρούνται από τον ειρηνοδίκη.

3. Στις διασκέψεις του δικαστηρίου μετέχει και ο γραμματέα; 
του εκτός αν το δικαστήριο δεν κρίνει αναγκαία την παρουσία του·

• Άρθρο 2
Το άρθρο 10 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 10
Γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

1. Σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία λειτουργεί γραμματείε
2. Της γραμματείος του δικαστηρίου προίσταται ο δικαστής; 

ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου που το διευθύνει και τη: 
γραμματείας της εισαγγελίας ο εισαγγελέας που τη διευθύνε.

3. Ο γραμματέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας διευθύνι 
τις υπηρεσίες της γραμματείας του και δίνει τις αναγκαίες οδτ· 
γίες στο προσωπικά της. Μετέχει στις συνεδριάσεις του δίκασα·· 
ρίου, του δικαστικού συμβουλίου και της ολομέλειας του δικασπ: 
ρίου, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Συντάσσει με ευθύν 
δική του, και του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, τα προκτ. 
κά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα που απαιτεί; 
νόμος για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδει τ: 
απόγραφα και αντίγραφα, το πιστοποιητικά και αποσπάσματα, π: 
ρεί και ενημερώνει τα βιβλία και φυλάει το αρχείο και τα άλλο c

ντικείμενα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Διαχειρίζεται τττ 
πίστωση για τη γραφική ύλη και παραλαμβάνει ο,τιδήποτε πο( 
πει να παρακατατεθεί στο δικαστήριο. Οφείλει να σημειώνει τ; 
εισπρακτέα τέλη του εκδιδομενου απογράφου ή κατατιθέμενα 
εγγράφου. Αν υπάρχουν αμφιβολίες γιο τη χορήγηση απογράφο· 
αντιγράφου, πιστοποιητικού κλπ. αποφαίνεται ο προϊστάμενος τη: 
γραμματείας.

4. Αν δεν υπάρχει γραμματέας ή για οποιοδήποτε λόγο αποι· 
σιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των υπηοί 
σιών της γραμματείας ο επόμενος του ιεραρχικά, που ορίζεται α*·' 
τον προϊστάμενο της γραμμστειας και στα λοιπά καθήκοντά το. 
ο υπάλληλος που ορίζεται από το γραμματέα που διευθύνει Γ 
γραμματεία.

5. Αν η αναπληρωση του γραμματέα δεν είναι δυνατή από υπό1 
ληλο του ίδιου δικσστηρίου η της ίδιας εισαγγελίας, αναπληου 
νέτας ύστερα από παραγγελία ίου προϊσταμένου της γραμματείο; 
από γραμματέα:

c. του πρωτοδικείου, ν.σ τα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεί: 
της περιφέρειας του πρωτοδικείου,

β. του έΦεταιου. γιο τα πρωτοδικεία της περιφέρειας του.
γ. του διοικητικού εφετείου. για tc διοικητικά πρωτοδικεία τη·’ 

περιφέρέίάς του.
δ. της εισαγγελίας εφετων, γκ τις εισαγγελίες της περιφέρειο-


