
ση σχέδη νόμου ‘Τ*ύθμ·ση θομότνν του Ynoupydou Δ*- 
κωοούνης“

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επδιώκετα η ρύθμιση 
θεμάτων τα οποία ανάγοντα, κμρίως, στο χώρο της Δι- 
καοσύνης.

Στο κεφάλαιο Α ρυθμίζονται θέματα κατάστασης δικαστι
κών λειτουργών κα οργανιομού δικαστηρίων.

Συγκεκριμένα: Με το άρθρο 1 ρυθμίζοντα θέματα Συμ
βουλίου της Επικράτειας.

Ειδικότερα με την παράγραφο 1 τροποποιείται η ισχύουσα 
διάταξη για τον απατούμενο αριθμό συμβούλων Επικράτειας 
για τις δημόσιες συνεδριάσεις της ολαμέλειος του Συμβου
λίου και επιπλέον απατοϋνταυ αντί των δέκα τουλάχιστον 
μελών, το ήμισυ του συνολικού αριθμού τους.

Με τις παραγράφους 2 έως 13 καθορίζεται ότι η αιγκρό- 
τηση των τμημάτων και η κατανομή σ' αυτά των μελών του 
Συμβουλίου και των παρέδρων θα γίνετα ανά τριετία με 
απόφαση της ολομέλειας. Έτσι επιτυγχάνεται η εναλλαγή 
στα τμήματα των προσώπων με αποτέλεσμα τη σωστότερη 
κατανομή της εργασίας. Επίσης κοθορίζοντα οι συνθέσεις 
των τμημάτων και οι κατηγορίες των υποθέσεων που υπά
γονται σ αυτά, καθώς κα διάφορες λεπτομέρειες διαδικα
στικές.

Με το άρθρο 2 ανακαθορίζεται ο αριθμός των μελών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που απαιτούνται για τη συγκρότηση 
της ολομέλειας του Σώματος.

Με το άρθρο 3 συμπληρώνονται διατάξεις του Οργανισμού 
Δικαστηρίων μετά την επαναφορά του θεσμού του ειρηνο
δίκη. Η συμπλήρωση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία για 
την νόμιμη συγκρότηση των δικασττρίων.

Με τις παραγράφους 1, 3, 6. 8 κα 10 του άρθρου 4 
συμπληρώνονται διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων 
μετά την επαναφορά του θεσμού των ειρηνοδικών.

Με την παράγροφο 2 του άρθρου 4 κρίθηκε σκόπιμο κα 
σύμφωνο προς το πνεύμα του νομοθέτη και τη ratio της 
διατάξεως, περί των κωλυμάτων για τον ορισμό προέδρων 
ή μελών των συμβουλίων που διοικούν τα δικαστήρια να 
οριοθετηθεί το κώλυμα της πειθαρχικής ποινής, μέσα στα 
πλαίσια του χρόνου παραγραφής της. δεδομένου ότι είνα 
ανεπιεικές, παρσγροφεισα πειθαρχική ποινή να εξακολουθεί 
να επιφέρει δυσμενείς για το δικοστή συνέπειες.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 αναδιατυπώνονται 
αρμοδιότητες του Γεντκού Επιτρόπου ως προς τη λειτουργία 
των διοκητικών δικαστηρίων.

Με την παράγροφο 7 του άρθρου 4 ρυθμίζετα θέμα 
εντοΓΛόττττος.

Συγκεκριμένα τα Διακη-πκά Πρωτοδικεία Ιωαννίνων και 
Κοζάνης έχουν ευρύτατη περιφέρεια, pc αποτέλεσμα το 
κατά το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 1756/1988 κώλυμα εντο- 
πιάτητος για τους προέδρους πρωτοδικών, πρωτόδικες κα 
παρέδρους διοικητικών δικαστηρίων να ισχύει ουσιαστικά 
για ολόκληρη την οικεία διοικητική περιφέρεια και όχι μόνο 
για τον οικείο νόμο, ως προς τον οποίο θα εδικαιολογείτο 
πράγματι το κώλυμα εντοτπότητος. Τούτο όμως δημιουργεί 
προβλήματα στη λειτουργία των mo πάνω διοικητικών πρω
τοδικείων λόγω της αδυναμίας τοποθέτησης δικαστών που 
κατάγονται από τις περιφέρειες αυτές. Για το λόγο αυτόν 
κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση του άρθρου του νομοσχεδίου.

Με τις παραγράφους 9 και 11 του άρθρου 4 διευκρινίζεται 
άτι η βαθμολογική εξ ομοίωση για την οποία προβλέπει το 
άρθρο 55 του Οργανισμού των Δικαστηρίων (ν. 17560988),

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εμπεριέχει κα τη μισθαλσγική εξομοίωαη. Έτσι, αίροντα 
τυχόν αμφιβολίες για την ίνναα της δκχτόξεως αυτής.

Με το άρθρο 5 αντικαθίστανται η παρ. 3 του άρθρου 64 
του ν. 1756/1688 όπως οπή τροποπικήθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 10 του ν. 1868/1989. Σύμφωνα με τη διάταξη 
αυτήν εππρέπεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς γα 
την πρόσληψη παρέδρων δκχκητικών πρωτοδικείων και όσων 
έχουν δκπελέσει δικηγόρος ή δικαστικοί λειτουργοί κα με 
τον τρόπο αυτόν ειττιιγχάνετοι η εναρμόνιση των διατάξεων 
που ορίζουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγω
νισμούς για την πρόσληψη δικαστικών λειτουργών στο 
Συμβούιλιο Επικράτειας, διοικητικά δικαστήρια κα πολιτικά 
κα ποινικά δικαστήρια. Ο κτχυουσες διατάξεις απαγόρευαν 
στους τέως δικηγόρους κα δικαστές να συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς για τα διοικητικά δικαστήρια ενώ τους επί
τρεπαν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Επικράτειας κα 
πολιτικά κα πανικό με συνέπεια \*ι μην εφαρμόζεται κα η 
αρχή τής Ισης μεταχείρισης μεταξύ των υποψηφίων.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 επιλύονται προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν από την τροποποίηση που επέφερε ο 
ν. 1868/1989. Η προτανόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία 
κα αποτελεί απλή επαναφορά σε ισχύ της δια τάξης που 
ανέκαθεν ίσχυε.

Η κατάργηση της δυνατότητας παράστασης κα εισήγησης 
του Γεν. Επιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 
στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, 
που προβλεπόταν οπό τη σύσταση των δικαστηρίων αυτών 
κα της Γενικής τους Επιτροπείας, δημιουργεί προβλήματα 
όταν κρίνονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικών 
δικαστών, επειδή, λόγω προελεύισεως των μελών του 
Α Λ Τ Λ Λ α γνώσεις και πληροφορίες τους για τους 
διοικητικούς δικαστές είνα εντελώς περιορισμένες ως α
νύπαρκτες.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 η ολομέλεια του 
Σ.Τ.Ε. μετά την αποδοχή προσφυγής ή διαφωνίος παραπέ
μπει τις επί μέρους μεταβολές στο Α,Λ.ΣΛΛ. α δυσμενείς 
αποφάσεις του οποίου υπόκειντα σε προσφυγή από τους 
νέους θίγόμενους και έτσι δημιουρνείται φαύλος κύκλος, 
που εμποδίζει την οριστική επίλυση των σχετικών ζητημάτων. 
Γι' αυτά είναι αναγκαίο να τελειώνουν όλα τα θέματα που 
δημιουργεί μα προσφυγή ή διαφωνία, με την επίλυσή τους 
από την ίδια ολομέλεια.

Με το άρθρο 7 ανοκαθορίζονται οι όροι για τη συμμετοχή 
σε εξετάσεις υποψηφίων παρέδρων.

Με το άρθρο 8 συμπληρώνονται διατάξεις του Οργανιομού 
δυιαστηρίων μετά την επαναφορά του θεσμού των ειρηνο- 
δυιών.

Με τα επόμενα άοθρα 9 έως 11 ρυθμίζονται θέματα του 
θεσμού των ειρηνοδικών. Σήμερα μετά την κατάργηση του 
βαθμού του ειρηνοδίκη που έγινε με το άρθρο 109 του κυρ. 
ν. 1756/1968, είνα πλέον κοινή συνείδηση, πόσο εσφαλμένη 
ήταν η σκέψη αυτή, δηλ- η κατάργηση ενός θεσμού ο οποίος 
επέτυχε τόσο, ώστε να ζήσει 150 χρόνια με απόλυτη 
επιτυχία, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στη Δικαο- 
«>νη κα στις μικρές κοινωνίες, ιδίως της περιφέρειας· Η 
κατάργηση του θεσμού αυτού και η μετάταξη των υπηρε- 
τούντων ειρηνοδικών στους τακτικούς δικαστές, κρίθηκε 
εκτός από εσφαλμένη και αντισυνταγματική από τις ολο
μέλειες των εφετείων και του Αρείου Πάγου. Αλλά η κα
τάργηση του θεσμού εμφάνισε κα μια άλλη παρύμετρο 
διόλου ασήμαντη. Η διόγκωση του αριθμού των πρωτοδικών 
με την ένταξη ΰ αυτούς των ειρηνοδικών ενήργηαε κα 
ενεργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στη συμμετοχή α
ξιόλογων νομικών στους διαγωνισμούς παρέδρων. οφ ενές 
μεν λόγω της επί δεκαετία κα πλέον υπηρεσίας στην 
περιφέρεια κα μάλιστα σε μικρά χωριά, αφ' ετέρου δε στη 
σημαντική καθυστέρηση βαθμολογικής εξελίξεως (π_χ. πο-
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ραμσνή στο βαθμό του πρωτόδικη επί 20ε τία), και έτσι ο 
κίνδυνος ποιοτικής καθιζήσεως στο χώρο των νεοεισερχο- 
μένων στο δικαστικό σώμα να διαγράφεται πλέον βέβαιος. 
Με την αποκατάσταση του θεσμού, α υπάρχοντες ειρηνο
δίκες δεν θίγονται καθόλου. 'Οσοι από αυτούς το επιθυμούν 
μπορούν να μετάσχουν όπως και πριν στους διαγωνισμούς 
των παρέδρων. Λαμβάνεται μάλιστα πρόνοια ώστε στον 
πρώτο διαγωνισμό να μετάσχουν μόνον ειρηνοδίκες και 
μάλιστα χωρίς όριο ηλικίας.

Επίσης καθορίζονται τα της προσλήψεως ειρηνοδικών, 
θεσπιζομένου ως τρόπου εισόδου στο Σώμα του διαγωνι
σμού στα βασικά νομικά μαθήματα, ενώπιον επιτροπής από 
ανώτατους δικαστές και καθηγητές της Νομικής, όπως και 
προηγουμένως. Προσδιορίζονται τα τυπικά προσόντα συμ
μετοχής στο διαγωνισμό και καθιερώνεται πίνακας επιτυ- 
χόντων, από τον οποίο και καλύπτονται οι κενές ή κενού- 
μενες μέχρι και το τέλος του ερχόμενου έτους οργανικές 
θέσεις ειρηνοδικών.

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το διορισμό των ero- 
τυχόντων στο διαγωνισμό ειρηνοδικών, τη δοκιμασία και 
μονιμοποίησή τους, καθώς και την τύχη όοων κρίθηκαν 
ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς για τη θέση του ειρηνοδίκη.

Καθιερώνεται ετήσια δοκιμαστική υπηρεσία, το πρώτο 
εξάμηνο της οποία διανύεται στο πρωτοδικείο, στην περι
φέρεια του οποίου βρίσκεται το ειρηνοδικείο. Οπου διορί
στηκε ο επιτυχών. Έτσι, με την άμεση εποπτεία του προ
έδρου πρωτοδικών, ασκεί καθήκοντα με αναπλήρωση πρω
τόδικη, όπως ορίζει ο νόμος, υπηρετώντας σε όλα τα 
τμήματα του πρωτοδικείου και παρακολουθώντας ταυτό
χρονα ας εργασίες της γραμματείας και των ειρηνοδικείων 
και πταισματοδικείων της έδρας, κατά τρόπο ώστε να 
αποκτήσει την εμπειρία εκείνη και τις ειδικότερες γνώσεις 
που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία της εν γένει 
δοκιμασίας και μονιμοποιήσεως του δόκιμου ειρηνοδίκη οι 
τέσσερις τάξεις σπς οποίες κατατάσσονται.

Με το άρθρο 12 διευκρινίζεται ότι στους επιθεωρούμενους 
από τα όργανα επιθεώρησης δικαστές δεν περιλαμβάνονται 
οι πρόεδροι εφετών και οι εισαγγελείς εφετών.

Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του 
άρθρου 108 με την οποία εισάγεται η δυνατότητα καταλή- 
ψεως θέσεως σε δημόσια διοικητική υπηρεσία του κρινομένου 
μη διοριστέου σε θέση ισοβίου δικαστικού λειτουργού. Έτος 
αν το Συμβούλιο αποφασίσει το μη διορισμό του ως δικαστού, 
γνωμοδοτεί εάν αυτός είναι επαρκής για την ανάληψη 
τέτοιας υπηρεσίας και σε καταφατική περίπτωση μπορεί να 
ζητήσει με αίτησή του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το 
διορισμό του σε τέτοια θέση, η οποία αίτηση γίνεται υπο- 
χρεωτικώς αποδεκτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή 
της. Σε κάθε περίπτωση ο απολυόμενος μπορεί να διορισθεί 
δικηγόρος στην Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη ή στην πε
ριφέρεια άλλου δικαστηρίου, εκτός εκείνων στα οποία υ
πηρέτησε ως πάρεδρος. Με αυτές τις ρυθμίσεις, δίνεται 
ορθή λύση στο πρόβλημα που δημιουργείτε για την πε- 
ραπέρω παραγωγική ένταξη του απολυομένου στον κοινω
νικό επαγγελματικό στίβο.

Με το άρθρο 14 αποκαθίσταται μια αδικία που επί πολλά 
έτη δυτποάι ιεται σε βάρος των δικαστικών λειτουργώ·. 
Είναι γνωστό ότι στους λειτουργούς της δκχησεως και 
στους στρατιωτικούς, παρέχεται η ευχέρεια εξαντλήσεως 
μισθολογικώς, όλης της ιεραρχίας, χωρίς να είναι απαραίτητο 
να λαμβάνονται και οι αντίστοιχοι βαθμοί Ανπθέτως, α 
δικαστικοί λειτουργοί, η βαθμολογική πυραμίδα των οποίων 
είναι εξαιρετικά στενή ποος τα επάνω, με αποτέλεσμα να 
καθηλώνονται επί έτη στον ίδιο βαθμό, δεν ισχύει η ευχέρεια 
αυτή. Χορηγήθηκε βεβαίως η πρώτη μισθολογική προαγωγή 
στον επόμενο βαθμό, αλλά τούτο δεν έλυσε το θέμα.

Φρονούμε ότι επιβάλλεται η χορήγηση Ο αυτούς και δεύ
τερης μισθολσγικής προαγωγής, προς άρση της ανισότητας 
και της αδικίας και προς ικανοποίηση πάγιου απήμστος των 
δικαστικών λειτουργών

Επειδή, όμως, η δεύτερη μισθολογική προαγωγή θα ο
δηγούσε στο άτοπο, αφ ενός μεν ο Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου και α αντιπρόεδροι να μη λαμβάνουν μισθολογική 
προαγωγή ο πρώτος και τη δεύτερη μισθολογική προαγωγή 
οι δεύτερος αφ' ετέρου δε να εξισώνονται οι αποδοχές 
των προέδρων εφετών με τις αποδοχές του Προέδρου του 
Αρείου Πάγου, λαμβάνεται πρόνοια να αποφευχθεί τούτο 
με την καθύρωση του προσωπικού επιδόματος για τον 
Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου. Τέλος 
γίνεται ειδική πρόβλεψη για τους πρωτόδικες και αντεισαγ
γελείς πρωτοδικών και τους εξομοιθυμένους με αυτούς, 
προκειμένου να μην αδικηθούν από την καθιέρωση της 
δεύτερης μισθολσγικής προαγωγής. Έτσι, η δεύτερη μι- 
σθολογική προαγωγή δεν θα διαταράξει τις λεπτές ανα
λογίες που επικρατούν στον ευαίσθητο αυτόν τομέα της 
Πολιτείας. Ακόμη, λαμβάνεται πρόνοια η ειδική αυτή ρύθμιση 
να μην οδηγήσει στην αύξηση των αποδοχών των δημόσιων 
λειτουργών που αμείβοντας συμφώνως προς τις κείμενες 
διατάξεις με βάση τις ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου 
του Αρείου Πάγου.

Ακόμη με το άρθρο αυτό καθιερώνονται τα έξοδα παρα- 
στάσεως για τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του 
Αρείου Πάγου. Η ανάγκη της καθιερώσεως των εξόδων 
αυτών είναι προφανής και εύλογη.

Με το άρθρο 15 αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των 
δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και διοικητικής δικαιο
σύνης, για την ταχύτεριη απονομή δικαιοσύνης και την πλέον 
εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων.

Στο Κεφάλαιο Β' περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του 
Ποινικού Κώδικα και ορισμένες ποινικές διατάξεις.

Με το άριθρκι 16 ριυθμίζεται η υπό όριο απόλυση με ένα 
νέο πνεύμα αντεγκλημαπκής πολιτικής, που διακρύνεται από 
την επιβαλλόμενη, από τις σύγχρονες αρχές της σωφρο
νιστικής, επιείκεια, κατά το μέτριο που αυτή κρίνεται ως 
ενδεδετγμένη για τη γρήγοριη και κατά το δυνατόν ασφαλή 
τψοσαρ>μογή του καταδικασμένου στην κοινωνική ζωή του 
τόπου, ώστε η επανένταξή του ά αυτή να είναι και επιτυχής 
και πλήρης.

Προς τούτο κρϊθηκε σκόπιμο να μειωθεί, κατά πρώτο 
λόγο, το χρονικό όριο χορηγήσεως, της υπό όρο απαλύσεως 
και έτσι τροποποιείται το υφιστάμενο από σαράντα έτη 
άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα, κατά τρόπον ώστε να 
απαιτείται πλέον, ως τυπική πρχχίπόθεση χορηγήσεως του 
ευεργετήματος, η έκπση των 3/5 του συνόλου της περιο
ριστικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε στον κα
ταδικασμένο, ανή των 2/3 αυτής που μέχρι τώρα προ- 
βλέπεται. Υπενθυμίζεται ότι και σπς περχσσότεριες ευιριω- 
παίκές χώριες η υπό όρ>ον απόλυση χορηγείται υποχρεωτικά 
μετά την έκτιση των 2/3 ή (κατεξαιοεαη) του 1/2 της 
καταγνωσθείσος ποινής του, εφ' όσον ftt-p™·*· πιθανολο
γείται όπ ο κατάδικος δεν θα τελέσει νέες αξιόποινες 
πράξεις (παρ. 57 γερμ Π.Κ., ϊ*ιρ· *6 ιχκττρ. ΠΧ., α' 728 
γαλλ. Κ.π λ.).

Πριέππ να σημειωθεί ότι οπή η τροποποίηση του χρονικού 
ορίου είναι η μόνη που επιφέρεται στο κείμενο του ισχύοντος 
άρθρου 105, το οποίο, κατά τα λοιπά, παραμένει ως έχει.

Η παρστήρχιση αυτή είναι επιβεβλημένη γιατί η Κυβέρνηση 
κατηγορήθηκε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί 
στην απόλυση υπό Ορον και των πρωταγωνιστών του πρ>ο- 
ξικοπήματος της 21.4.1967. Απλή αντιπαράθεση του ισχύο- 
ντος με το τροποποιούμενο κείμενο του άρθριου 105 αρκεί 
για να κσταδειχθεί Οτι ο σχετικός θόρυβος οφείλεται είτε 
σε άγνοια, όχι νομικών εννοιών, αλλά της απλής νεοελ
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ληνικής γλώσσας ή σε σκόπιμη παραποίηση της πραγμα
τικότητας.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι και 
crm προκειμένη περίπτωση έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 
^στάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 100Α, το 
οποίο προσετέθη στον Ποιν. Κώδ. με το άρθρο 4 προη
γούμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ήδη 
ν 1941/1991). Με τις διατάξεις αυτές καθορίζονται α όρα, 
οι οποία μπορεί να επιβληθούν στον απολυόμενο, από το 
δικαστήριο, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η κατά το 
χρόνο της δοκιμασίας ορθή και ελεγχόμενη διαβίωση του.

Τέλος, ολοκληρώνοντας, κατά το στάδιο τούτο, την α- 
ντεγκληματική της πολιτική, η Κυβέρνηση, κρίνει ότι κατα
δικασμένα α οποία έχουν εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος 
της ποινής τους που τους επιβλήθηκε και απομένει ένα 
ελάχιστο μέρος της, πρέπει να τυχουν μιας ιδιαίτερης 
μεταχειρίσεως.

Με το άρθρο 17 παρέχεται το δικαίωμα εφέσεως και στην 
περίπτωση χορηγήσεως ή μη υπό όρο απολύσεως, το οποίο 
δεν είχε μέχρι σήμερα ούτε ο εισαγγελέας ούτε ο κατάδικος.

Με το άρθρο 18 διευκρινίζεται ο τρόπος ορισμού του 
δημοσίου κατηγόρου στις εκτός έδρας του πρωτοδικείου 
συνεδριάσεις των μονομελών πλημμελειοδικείων.

Με το άρθρο 19 τακτοποιούνται ορισμένα παροράματα 
και ελλιπείς διατυπώσεις του ν. 1941/1991.

Με το Κεφάλαιο Γ συνιστώνται νομοπαρασκευαστικές 
επιτροπές για τη σύνταξη κωδίκων. Η σύσταση των επι
τροπών αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να ακολουθηθεί 
η διαδικασία κύρωσε ως των κωδίκων κατά το άρθρο 76 παρ. 
6 του Συντάγματος δηλ. στο σύνολό τους από την Ολομέλεια 
της Βουλής.

Με το άρθρο 20 καθορίζονται οι κώδικες που πρέπει να 
συνταχθούν και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
να ορίζει με απόφασή του τα μέλη και τους γραμματείς 
των επιτροπών καθώς και το χρόνο περατώσεως του έργου 
τους. Με κοινή απόφαση με τον Υπουργό Οικονομικών θα 
καθορίζεται και το ύψος της αμοιβής τους. Επίσης καθιε
ρώνεται η συμμετοχή εκπροσώπων του αντίστοιχου κλάδου 
σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές σύνταξης επαγγελμα
τικών κωδίκων ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη 
κωδικοποίηση σε συνδυασμό με την κατά το δυνατό μεγα
λύτερη ανταπόκρισή τους στις πραγματικές συνθήκες του 
κλάδου.

Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 7 του ν.δ. 08/1971, 
-ΐε την οποία παρέχεται στον Υ πουργό Δικαιοσύνης η 
δυνατότητα να ορίζει τη συμμετοχή σας οδικές νομοπα
ρασκευαστικές επιτροπές προσώπων τα οποία δεν είναι 
-έλη της μόνιμης όμως η γνώση και εμπειρία τους κρίνεται 
απαραίτητη κατά την επεξεργασία ορισμένων νόμων, κω
δίκων η διεθνών συμβάσεων.

Με το άρθρο 21 συνιστάται άδική νομοπαρασκευαστική 
επτΓροπή για την αναθεώρηση του Σχεδίου Κώδικα Διοικη
τικής Δικονομίας. Προβλέπεται σύντομος χρόνος περάτωσης 
του έργου της επιτροπής που θα συγκροτηθεί, ώστε να 
ποοωθηθεί για ψήφιση από τη Βουλή ο νέος Κώδικας 
-«χκηακής Δικονομίας. Η συνιστώμενη επιτροπή θα συνε- 
* τιμήσει ως απολύτως χρήσιμο το ήδη ύπαρχον Σχέδιο 
λ ωδικά Διοικητικής Δικονομίας, την αιτιολογικη του έκθεση 
*αι πρακτικά της αρχικής συνταπκής επιτροπής.

Με τη διάταξη του άρθρου 22 συνιστάται ειδική νομοπα- 
30σκευαστική επιτροπή για την κωδικοποίηση των διατάξεων 
που αφορούν τα Ινστιτούτα Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου 
Αθηνών - Θεσσαλονίκης με σκοπό τη συγκέντρωση και 
βελτίωση των σχετικών διατάξεων γιατί με την πολυνομία 
"Όυ υπάρχει σήμερα υφίσταται κίνδυνος να δημιουργηθούν 
ασάφειες και αμφισβητήσεις ως προς την εφαρμογή συ
γκεκριμένων διατάξεων.

Με το Κεφάλαιο Δ ‘Λοιπές Διατάξεις' ρυθμίζονται:
- Με το άρθρο 23 επιδιώκεται η οικονομική ικανοποίηση 

των γιατρών που υπηρετούν στα καταστήματα κράτησης 
και στο νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων καθώς και 
στα κέντρα προσανατολισμού και παρατήρησης. Είναι πράγ
ματι γεγονός ότι οι ανωτέρω προσφέρουν υπηρεσία σε ένα 
χώρο που απαιτεί, εκτός από άριστη επιστημονική κατάρτιση 
και εμπειρία συνεχή παρουσία και ιδιαίτερη φροντίδα δε
δομένου ότι οι κρατούμενοι έχουν, λόγω του εγκλεισμού, 
αυξημένες ανάγκες ιδιαίτερο στον τομέα της ψυχιατρικής 
νοσηλείας. Ο αριθμός επίσης των ασθενών κρατουμένων 
είναι ιδιαίτερα υψηλός αν ληφθεί υπόψη ότι σήμερα κρα
τούνται περί τα 4.700 άτομα και οι θέσεις των γιατρών που 
προβλέπονται στον οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
είναι μόνο 29. Από αυτές δε, λόγω των προσψερόμενων 
χαμηλών αποδοχών και της ιδιομορφίας του χώρου, είναι 
κενές α 22.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται ότι θα προ- 
αελκυθούν στο χώρο των καταστημάτων κράτησης τα κα
τάλληλα πρόσωπα ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή 
στους κρατουμένους της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης 
στο επίπεδο τουλάχιστον που παρέχεται και στους λοιπούς 
'Ελληνες πολίτες.

- Με τη διάταξη του άρθρου 24 παρέχεται στους τυφλούς 
δικηγόρους η δυνατότητα ασκήσεως του δικηγορικού λει
τουργήματος στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και μετά 
την πρόωρη συνταξιοδότησή τους σύμφωνα με τις ευερ
γετικές διατάξεις του ν. 612/1977.

Η δυνατότητα αυτή πιστεύουμε ότι συντελεί στην ένταξή 
τους στην κοινωνία στην ατομική και κοινωνική τους επι
βεβαίωση και χρησιμότητα χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα 
πληθωρισμού στο δικηγορικό επάγγελμα, λόγω του μικρού 
αριθμού των δικηγόρων αυτής της κατηγορίας. Επίσης 
λαμβάνεται πρόνοια και για τους ομοεθνείς από την Αλβανία 
για δυνατότητα εγγραφής τους στα βιβλία ασκουμένων μέχρι 
ηλικίας 45 ετών αντί 33 και εισάγονται ρυθμίσεις που 
αναφέρονται σε θέματα αμοιβών.

Με την παράγραφο 2 του σχεδίου προστίθεται στον 
κώδικα δικηγόρων άρθρο 157Α, με το οποίο ρυθμίζονται το 
ποσό και ο τρόπος εισπράξεως της δικηγορικής αμοιβής 
για τη διαδικασία εξώδικης επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 
214 Α Κ.ΓΊολ. Δ., βλ. άρθρο 2 του σχεδίου). Ορίζεται 
συγκεκριμένα ότι το ελάχιστο όριο της αμοιβής για την 
πρώτη συζήτηση της αγωγής στο πρωτοδικείο, καθώς και 
ότι η αμοιβή κατατίθεται προκαταβολικά στο δικηγορικό 
σύλλογο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, που θα οριστεί με 
απόφαση του Υ πουργού Δικαιοσύνης. Κατάθεση μικρότερου 
ποσού επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του δικη
γόρου. Η εξαίρεση έχει σκοπό να καλύψει τις περιπτώσεις 
πρόδηλης διόγκωσης της αξίας του αντικειμένου της δια
φοράς, αδυναμίας του διαδϊκου να βρε: ολόκληρο το ποσό 
της αμοιβής του δικηγόρου του κλπ_ Η αμοιβή θα ε^σπραχθεί 
από το δικηγόρο μόνο σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως 
της διαδικασίας. Αλλιώς θα αποδοθεί στο διάδικο. Αλλά κι 
αν ακόμη αποτύχει η προσπάθεια εξώδικης επίλυσης της 
διαφοράς, το δικαστήριο κατά την εκκαθάριση των εξόδων 
θα λάβει υπόψη του την απασχόληση του δικηγόρου ά 
αυτή.

Με την παράγραφο 3 καθορίζεται ο χρόνος ενάρξεις 
λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς που είχε 
συσταθεί με το ν. 1649/1989.

Με το άρθρο 25 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν έδρα 
συμβολαιογραφείων και συμβολαιογραφικούς συλλόγους.

Συγκεκριμένα:
Οι συμβολαιογράφοι που έχουν διοριστεί αε ειρηνοδικεία 

της τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσης έχουν αυξημένη τοπική 
αρμοδιότητα, δηλαδή μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά
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τους στην περιφέρεια όλων των ειρηνοδικείων της τέως 
Διακήσεως Πρωτευούσης Την αυξημένη αυτήν τοπική αρ
μοδιότητα δεν έχουν οι συμβολαιοηγράφοι Βιλλίων και Σα
λαμίνας.

Με την προτεινόμενη διάταξη αίρεται η ανισότητα και 
παρέχονται ίσες ευκαιρίες για την άσκηση του λειτουργή
ματος και στους συμβολαιογράφους Βιλλίων και Σαλαμίνας.

Επίσης σκοπειται και η εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξα- 
νομένων υπηρεσιακών αναγκών του Συμ/κού Συλλόγου Ε- 
φετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου - Δωδεκάνησου με 
την παραμονή στην υπηρεσία δοκιμασμένα ικανών υπαλλή
λων χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση του Κρατικού Προϋ
πολογισμού δοθέντος ότι οι δαπάνες μισθών και επιδομάτων 
τους καλύπτονται αποκλειστικά από τις τακτικές συνδρομές 
των συμ/φων - μελών του Συλλόγου, τα έσοδο από την 
έκδοση πιστοποιητικών από το Αρχειοφυλακείο και κυρίως 
από τα δικαιώματα που προέρχονται απυ τη σύνταξη κρα
τικών συμβολαίων.

- Με το άρθρο 26 ρυθμίζονται θέματα υποθηκοφυλακείων.
Επιδιώκεται η μισθολογική αποκατάσταση μετά τους νό

μους 1586/1986 και 1810/1988 των διορισθέντων απευθείας 
ως προϊσταμένων των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 περ. 
δ' του ν. 724/1977 στον τρίτο εισαγωγικό βαθμό λόγω 
αυξημένων τυπικών προσόντων (διετής δικηγορία ή άδεια 
δικηγόρου) και δεύτερον η εξασφάλιση αντιστοιχίας μισθο- 
λογικού κλιμακίου και εισαγωγικού βαθμού των διοριζομένων 
με βάση τις διατάξεις του ν. 724 αρθ. 5 παρ. 1 περ. δ' 
κατά προσαρμογήν στις διατάξεις του ν. 1586/1986.

Επίσης επιδιώκεται και η χορήγηση του επιδόματος προϊ
σταμένου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
12 ν. 1586/1986 και στους προϊσταμένους των έμμισθων 
υποθηκοφυλακείων για τα οποία δεν έχει εκ δοθεί νέος 
οργανισμός.

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 επιδιώκεται:
1. Η αύξηση των οργανικών θέσεων του Κλάδου ΔΕ 

Φύλαξης Φιιλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Κα
ταστημάτων και ΚΛ.Υ.Φ. (Φυλακών) κατά 200 και των 
διοικητικών υπαλλήλων κατά 50, για τους παρακάτω λόγους:

Οι φιιλακές και τα άλλα Σωφρονιστικά Καταστήματα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι υπηρεσίες ιδιόμορφες με 
κύριο έργο τη φύλαξη και το σωφρονισμό των κρατουμένων.

- Το έργο αυτό, περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο 
προσωπικού των φυλακών, επί τελεί ο Κλάδος των Φυλάκων. 
Ο αριθμός των 1.480 οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού 
που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιο
σύνης κρίνεται ανεπαρκής για τα σημερινά δεδομένα των 
φυλακών, όπου ο αριθμός των κρατουμένων συνεχώς αυ
ξάνει, λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας κλπ..

Επίσης, αυτήν τη στιγμή στα σωφρονιστικά καταστήματα 
υπάρχει οξύ πρόβλημα έλλειψης διοικητικών υπαλλήλων, 
που και αυτοί είναι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή 
της υπηρεσίας.

Το αποτέλεσμα της έλλειψης διοικητικών υπαλλήλων και 
υπαλλήλων Φύλαξης είναι η μη αποδοτική και εύρυθμη 
λειτουργία των σωφρονιστικών υπηρεσιών, σπς οποίες τον 
τελευταίο καιρό παρουσιάζονται φαινόμενο διασάλευσης της 
τάξεως και ασφαλείας.

2. Η καθιέρωση στολής που θα φέρει υποχρεωτικά όλο 
το προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης των Σωφρο
νιστικών και των Θεραπευτικών Καταστημάτων, κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του υποχρέωση η 
οποία υπήρχε σύμφωνα με την παλαιότερη νομοθεσία για 
το σύνολο του προσωπικού, περιορίσθηκε με τις ισχύουσες 
διατάξεις (άρθρο 119 του ν. 1851/1989 'Σωφρονιστικός 
Κώδικας') στο προσωπικό φύλαξης, αλλά σήμερα έχει ου
σιαστικά ατονήσει, με αποτέλεσμα σχεδόν κανένας υπάλ

ληλος να μη φορά στολή.
Η καθιέρωση της στολής για όλους τους υπαλλήλου 

της ιδιόρυθμης υπηρεσίας των Σωφρονιστικών Κατάστημά 
των είναι απολύτως απαταίτητη, όχι μόνο για λόγους κύροο 
της υπηρεσίας, αλλά κυρίως για λόγους τάξεως των Κα 
ταστημάτων και για την ασφάλεια των ιδίων των υπαλλήλω, 
που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βρίσκοντ; 
ανάμεσα στους κρατουμένους, από τους οποίους δύσκολ 
διακρίνονται καθημερινά και ακόμη πιο δύσκολα θα ξεχω 
ρίσουν σε ενδεχόμενη στάση, απόδραση κ_λπ με άμεσ 
συνέπεια να κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα ή και 
ζωή τους.

3. Το επίδομα στολής (περίπου 2.000 δρχ. το μήνα], ω 
επακόλουθο της καθιέρωσης της στολής κρίνεται εξίσο 
απαραίτητο, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα ραφή 
της (χειμερινής και θερινής) στολής, δεδομένου ότι · 
χορήγηση του υφάσματος προβλέπεται κατ' άλλο τρόπο

4. Επίσης στο προσωπικό που υπηρετεί στα Καταστήματ 
Κράτησης και Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων χορηγείται επίδομ 
επιφυλακής και ετοιμότητας επειδή όπως είναι γνωστ 
αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις που επιβάλλουν τη 
παρουσία τους σπς υπηρεσίες τους πέραν του κανονικό 
τους ωραρίου.

Με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου επιδιώκεται ι 
αύξηση των οργανικών θέσεων του Κλάδου ΔΕ Φύλαξη; 
Φυλακών, Σωφρονιστικών και θεραπευτικών Καταστημάτω. 
και Κ.Α.Υ.Φ. (Φυλακών) κατά 200 και των διοικητικών υ 
παλλήλων κατά 50, για τους παρακάτω λόγους:

Οι Φυλακές και τα άλλα Σωφρονιστικό Καταστήματα το. 
Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι υπηρεσίες ιδιόμορφες μ: 
κύριο έργο τη φύλαξη και το σωφρονισμό των κρατουμένων

Το έργο αυτό, περισσότερο από κάθε άλλο Κλάδο Προ 
σωπικού των Φιιλακών, επιτελεί ο Κλάδος των Φυλάκων 
Ο αριθμός των 1.480 οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτό 
που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υ πουργείου Δικαιο
σύνης κρίνεται ανεπαρκής για τα σημερινά δεδομένα τω; 
Φυλακών, όπου ο αριθμός των κρατουμένων συνεχώς αυ
ξάνει, λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας κλπ..

Επίσης, αυτήν τη στιγμή στα Σωφρονιστικά Καταστήματ; 
υπάρχει οξύ πρόβλημα έλλειψης διοικητικών υπαλλήλων 
που και αυτοί είναι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή 
της υπηρεσίας

Το αποτέλεσμα της έλλειψης διοικητικών υπαλλήλων κα 
υπαλλήλων Φύλαξης είναι η μη αποδοτική και εύρυθμ; 
λειτουργία των σωφρονιστικών υπηρεσιών, σπς οποίες το· 
τελευταίο καιρό παρουσιάζονται φαινόμενα διασάλευσης τη; 
τάξεως και ασφαλείας.

Με τη διάταξη του άρθρου 28 μεταξύ των προσόντων 
(άρθρ. 92 παρ. 2 Συντ.) για την πρόσληψη προσωπικού στη 
γραμματεία των δικαστηρίων περιλαμβάνονται και πτυχία 
θεπκής κατευθύνσεως, καθώς και φιλολογύς ελληνικής κα 
ξένης δεδομένου ότι για να αποδώσει η προσπάθεια μη
χανοργάνωσης των υπηρεσιών των δικαστηρίων πρέπει να 
υπηρετεί ό αυτά ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ΕΚ: 
ασχοληθεί με τον προγραμματισμό καθώς και με το χειρισμέ 
και τη συντήρηση του ειδικού μηχανικού εξοπλισμού. Επίσης 
και η καλή γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη δεδο
μένου ότι καθημερινό αλλοδαποί διάδικα έχουν ανάγκη 
συνεννοήοεως και δημιουργούνται πολλά προβλήματα one 
την έλλειψη αυτών. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα προ
σφυγής στους δικαστικούς υπαλλήλους, α οποία υττήχθπσαν 
σπς δη:τάξεις του ν. 1586/1986 χωρίς να έχουν όμως τα 
αντίστοιχα με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα 
Δικαιώματα κατά μιας πιθανώς δυσμενούς μεταχειρίσεων

Περιορίζεται σε πόντε έτη η δεκαετής υποχρεωτική υ
πηρεσία στους- κλάδους δακτυλογράφων κα επιμελητών 
δικαστηρίων που είχε θεσπισθεί με ειδ-κους νόμους
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θεσπίζεται η χορήγηση ποσού έξι χιλιάδων (6.000) δραχ
μών για έξοδά κινήσεως των επιμελητών που επιδίδουν 
δικόγραφα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους
ίωής· , , .

Με το άρθρο 29 θεσπίζεται η διάταξη που έχει σκοπό
να απαλλάξει τον όλο μηχανισμό της διαδικασίας απονομής 
χάριτος από την υποχρέωση πλειόνων εισαγγελέων ή ε
πιτρόπων στρατοδικείου να γνωμοδοτησουν εφ' όσον ο 
ατών τη χάρη έχει περισσότερες της μιας καταδίκες για 
■πς οποίες ζητώ είτε χάρη, μετριασμό, ή μετατροπή των 
πανών ή άρση των συνεπειών των καταδικών αυτών. Με 
τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η επίσπευση της διαδικασίας 
ορού αποφεύγονται χρονοβόρες ενέργειες που επιβάρυναν 
αναίτια το έργο των αρμόδιων οργάνων.

Με το άρθρο 30 με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 
Α του άρθρου 5 του ν.δ. 885/1971 όπως ανπκαταστάθηκε 
με το άρθρο 5 του ν. 1649/1986 ανατίθεται η διενέργεια 
ιατροδικαστικών πράξεων με δικαστική παραγγελία και στα 
εργαστήρια των Α.Ε.Ι., όπου υπάρχουν. Με τη διάταξη αυτήν 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή επστημόνων διεθνούς κύρους, 
καθηγητών Α.Ε.Ι., στην άσκηση της ιατροδικαστικής και 
επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της επιστήμης αυτής στη χώρα 
μας. Επίσης ασκούνται νέοι επιστήμονες και εξασφαλίζεται 
η διενέργεια υπεύθυνων ιατροδικαστικών πράξεων σε πε
ριοχές όπου δεν υπάρχει ειδική ιατροδικαστική υπηρεσία 
και σπς οποίες μέχρι σήμερα η διενέργεια των πράξεων 
αυτών γίνεται από τελείως άσχετους ιατρούς.

Με το άρθρο 31 διευκρινίζεται ότι η αντίστοιχη διάταξη 
της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου η οποία εθέσπσε 
ένα ορισμένο καθεστώς για τις εμπορικές μισθώσεις στη 
σεισμόπληκτη περιοχή Καλαμάτας έπαυσε να ισχύει. Η 
διεικρίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί τα δικαστήρια της 
Καλαμάτας εξακολουθούν και απορρίπτουν καταγγελίες μι
σθώσεων για ιδιόχρηση με το σκεπτικό ότι η πράξη συνεχίζει 
να ισχύες με αποτέλεσμα τη διαμαρτυρία των κατοίκων της 
περιοχής.

Με το άρθρο 32 καθορίζεται σε 5.000 δραχμές το κατώτατο 
ποσό το οποίο θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι πάρεδροι, 
προκειμένου να γίνουν δεκτοί σε επικείμενο διαγωνισμό.

Με το άρθρο 33 διορθώνεται λανθασμένη ημερομηνία 
ενάρξεως διατάξεων του ν. 1987/1990.

Με το άρθρο 34 ρυθμίζονται θέματα αμοιβής εκτός έδρος 
των δικαστικών επιμελητών.

Συγκεκριμένα: Η υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
βασιζόμενη σε δύο πράξεις του Α' τμήματός της (αριθ. 
68/1987 κα 30&/19Β8), οι οποίες περιλαμβάνουν στην έννοια 
του Δήμου Αθηναίων και άλλους ομόρους δήμους ή κοινό
τητες. θεωρώντας την Αθήνα σαν μία ενιαία πόλη, άρχισε 
πρόσφατα να απορρίπτει πρόσθετες αμοιβές ’εκτός έδρας’ 
επιμελητών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται οξύτστο πρό
βλημα τόσο στις τάξεις των δικαστικών επιμελητών (σχετική 
είναι η υποβληθείσα στον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 
και Υποιιργό Δικαιοσύνης έγγραφη διαμαρτυρία του Συλ
λόγου Δικ. Επιμελητών Αθηνών, με αριθ. πρωτ. 6232/ 
17.12.90/Αριθ. πρώτο*. Γραφείου κ. Υπουργού 5266/19 
• 12.90) όσο και στο Δημόσιο (από τη διακοπή επιδόσεων 
και εκτελέσεων).

Την αντίθεσή του ΰ αυτήν την ερμηνεία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου έχει εχφράσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
Παος πς αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 
(έγγραφα αριθ. 35566/28.9.1990 και 437Β6/28.12.1990) και 
τ° Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την αμετάκλητη 
απόφασή του αριθ. 7550/1989, με την οποία δέχτηκε όπ 
δικαιούται ένας δικαστικός επιμελητής πρόσθετης αμοιβής 
έξω από τα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, όπου έχει 
ΐήν έδρα του.

Υστερα από τα ανωτέρω και για την οριστική επίλυση

του προβλήματος εισηγε ύμεθα να περιληφθεί στο πολυνο- 
μοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης το εξής άρθρο:

Με το άρθρο 35 ρυθμίζονται θέματα παραπομπής υπο
θέσεων από ένα διοικητικό δικαστήριο σε άλλο, καθώς κα 
νομιμοποιήσεις διαδίκων ενώπιον των δικαστηρίων αστών. 
Ειδικότερα: Έχει ήδη παγιωθεί η νομολογία, σύμφωνα με 
την οποία από πς ισχύουσες διατάξεις του δικονομικού 
διοικητικού δικαίου δεν συνάγετα γενική δικσνομική αρχή 
περί παραπομπής των υποθέσεων, που εισάγοντας αναρ- 
μοδίως στα δικαστήρια της ουσίας με προσφυγή ή ανακοπή, 
στο Συμβούλιο της Επκρατείας, στο οποίο έπρεπε κατά 
νόμο να εισαχθούν με αίτηση ακύρωσες, κα ανπστρόφως. 
Έτσι τα σχετικά ένδικα βοηθήματα απορρίπτονται ως απα
ράδεκτα, λόγω ελλείψεως ειδικής διατάξεως περί παραπο
μπής, με πρακτική συνέπεια να στερείται ο διοικούμενος 
ουσιαστικά της έννομης προστασίας, δεδομένου όπ εν τω 
μεταξύ έχουν χαθεί οι σύντομες προθεσμίες που προβλέ- 
πονται από το νόμο για την άσκηση των οικείων ένδικων 
βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. 
Εξάλλου πρέπει να σημειωθεί ότι. αν υπάρχει αμετάκλητη 
απόφαση, λόγω μη ασκήσεως ενδίκων μέσων, διοικητικού 
πρωτοδικείου ή εφετείου, με την οποία απορρίφθηκε ένδικο 
βοήθημα λόγω του όπ η διαφορά υπαγόταν στην ακυρωτική 
αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επκρατείας, και απόφαση 
του Σ.τ.Ε., με την οποία απορρίφθηκε μεταγενέστερα αίτηση 
ακυρώσεως κατά της ίδιας πράξεως, λόγω υπαγωγής της 
διαφοράς στα διοικητικά δικαστήρια της ουσίας, δημιουρ- 
γείται πραγματική αρνησιδικία, διόπ δεν υπάρχει αρμόδιο 
δικαστήριο για να άρει την αρνητική αυτή σύγκρουση, όπως 
κρίθηκε με την 1/1988 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού 
Δικαστηρίου. Για την ανπμετώπση του προβλήματος αυτού, 
το οποίο δημιουργήθηκε από την έλλειψη σχετικής νομο
θετικής προβλέψεως, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση.

Επίσης ο διατάξεις περί νομιμοποήσεως των διαδίκων 
και πληρεξουσίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επκρατείας 
και των διοικητικών δικαστηρίων της ουσίας είναι αυστηρά 
τυπικές, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται συχνά ένδικα 
μέσα για εντελώς επουσιώδεις τυπικές παραλείψεις των 
διαδίκων κα των πληρεξουσίων τους. Για το λόγο αυτόν 
προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ώστε 
να καταστούν περισσότερο ελαστικές.

Με το άρθρο 36 ρυθμίζονται θέματα χρηματοδότησης και 
λειτουργίας του ΤΑ.Χ.ΔΙΧ..

Συγκεκριμένα επέρχονται οι ακόλουθες συμπληρώσεις και 
τροποποιήσεις:

Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα αποκομιδής 
βοθρολυμμάτων και βιολογικού καθαρισμού δικαστικών υ
πηρεσιών, υποθηκοφυλακείων και φυλάκων εις βάρος των 
πστώαεων του Ταμείου

Σήμερα η αποκομιδή βοθρολυμμάτων κα ο βιολογικός 
καθαρισμός των λυμμάτων των κτιρίων των δικαστικών 
υπηρεσιών κα φυλακών σε περίπτωση μη δυνατότητας 
σύνδεσής τους με το δημοτικό κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο 
γίνεται από ιδιωτικά βυτιοφόρα και οι δαπάνες καταβάλλονται 
από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δι
καιοσύνης.

Επειδή όμως οι σχετικές πατώσεις του ανωτέρω προϋ
πολογισμού δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να 
μην μπορεί να πληρώσει τους ιδιώτες με κίνδυνο να διακοπεί 
η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και φυλακών.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται το εδάφιο β της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 για να καλύψει 
το νομοθετικό κενό της αναπλήρωσης του προέδρου του 
Δ.Σ- στις περιπτώσεις, που για ορισμένους λόγους, η θέση 
του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης, έχει κενωθεί

Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο
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του άρθρου 5 του ν.δ. 1017/1971 προκειμένου να υπάρξει 
ευελιξία και αποτελεσμαπκότητα στις αποφααζόμενες ε
νέργειες του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το διοικητικό συμβούλιο του οποίου 
παρέχει και την αντίστοιχη εξουσιοδότηση.

Με την παράγραφο 4 συμπληρώνεται (με την προθήκη 
στο άρθρο Β του ν.δ. 1017/1971) κενό του νόμου για την 
εκπροσώπηση στα δικαστήρια των επαρχιών.

Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η επιχορήγηση του 
Ταμείου από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

Επειδή οι πιστώσεις του προϋπολογισμού ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. λόγω 
των αυξημένων αναγκών για την αντιμετώπιση στεγαστικών 
προβλημάτων δεν επαρκούν γιο τη χρηματοδότηση της 
ανέγερσης δικαστικών κτιρίων και φυλακών και την επισκευή 

' αυτών καθώς και τη σύνταξη των σχετικών μελετών και 
παράλληλα παρέχεται η απόλυτη ευχέρεια διάθεσης του 
συνόλου των πιστώσεων, αυτών στο Ταμείο σύμφωνα με 
•πς υπηρεσκκές ανάγκες του, κυρίως όσον αφορώ την 
άμεση εκτέλεση των προγραμματίζομενων έργων.

Με την παράγραφο 6 αναπροσαρμόζεται το αναφερόμενο, 
στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 1017/1971, ποσό των 
τριάντα χιλιάδων δραχμών, ώστε να αντιστοιχεί στα επίπεδα 
τιμών που επικρατούν και παράλληλα παρέχεται η δυνατό
τητα για τη διαρκή αναπροσαρμογή του.

Με τη διάταξη της παραγράφου 7 υλοποιείται ο σκοπός 
του Κέντρου Δικαστικών Σπουδών όπως προβλέπεται άλ
λωστε από πς διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1756/1988, 
όπως τούτο τροποποιήθηκε _με το άρθρο 12 του ν. 1868/ 
1988.

Με την παράγραφο 8 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 
6 του ν. 1816/1988.

Η αντικατάσταση αφορά τη σύσταση 2 ειδικών λογαρια
σμών διαιτησίας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., (είχε ανοιχθεί ένας λογα
ριασμός από την Τράπεζα της Ελλάδος), στους οποίους 
θα περιέρχονται χωριστά τα καταβαλλόμενα ποσοστό α
μοιβών διαιτησίας, όταν διαιτητής ή επιδιαιτητής διορίζεται 
δικαστής ή αντίστοιχα μέλος του κυρίου προσωπικού των 
νομικών υτπρεσιών της διοίκησης.

Η σύσταση των 2 ανωτέρω λογαριασμών αποσκοπεί στη 
διεικόλυνση της Υπηρεσίας του Ταμείου, όσον αφορά τον 
έλεγχο των κατατεθημένων ποσοστών διαιτησίας και τη 
διάκριση της προέλευσης αυτών.

Με το άρθρο 37 επιδιώκονται τα εξής:
1. Η σκοπούμενη φιλελευθεροποίηση της Οικονομίας και 

ειδικότερα ο ετπδιωκόμενος εκσυγχρονισμός και η απευ- 
λευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, όπως αποτυπώνεται 
σε σωρεία πράξεων της Κυβέρνησης και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, επιβάλλει και τη χαλάρωση των 
αυστηρών νομοθετικών πλαισίων που διέπουν πς κτηματικές 
τράπεζες, ώστε να προσαρμόσουν πς εργασίες τους σπς 
νέες ανταγωνιστικές συνθήκες που έχουν ήδη δημιουργηθεύ

2. Η αυστηρή διάκριση μεταξύ εμπορικών, κτηματικών, 
επενδυτικών τραπεζών έχει πάψει προ πολλού να υπάρχει 
και α νομοθεσίες πολλών χωρών διευρύνουν συνεχώς το 
χώρο κινήσεως των τραπεζών, μέχρι σημείου εξαλείψεως 
των δοψίαεων μεταξύ των οργανισμών που ασκούν τρα
πεζικές λειτουργίες. Είναι, άλλωστε, γνωστό όπ η επιδίωξη 
αυτή αποτελεί γενική κατευθυντήρια γραμμή της ενοποιη
μένης τραπεζικής αγορας της Ε.Ο.Κ., αλλά και παγκοσμίως, 
αποσκοπούσα στην κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των 
νομοθετικά εξειδικευμένων τραπεζικών ιδρυμάτων.

3. Ο παραπάνω γενικοί λόγοι, αλλά και το γεγονός όπ 
ήδη α εμπορικές τράπεζες έχουν εισέλθει στα αντικείμενα 
των παραδοσιακών εργασιών των κτηματικών τραπεζών και 
χορηγούν στεγασπκό και γενικότρα οικοδομικά δάνεια, με 
νομικώς ευχερέστερους τρόπους και ασφάλειες, επιβάλλουν 
κα για λόγους ίσης μεταχείρισης και ίσων όρων ανταγω
νισμού πς προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται:
1. Στη δυνατότητα χορηγήοεως δανείων από τις κτημα

τικές τράπεζες και με προσημείωση υποθήκης, όπως πράτ
τουν και οι εμπορικές τράπεζες.

2. Στη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου αυτού κα επί 
των ακινήτων που αναφέροντα στους νομούς 3743/1929, 
4031/1929 κα 1998/1952, (των ‘Νέων χωρών*, Λουτρακιού 
- Περαχώρας κα περιοχών υποθηκοφυλακείων που έχουν 
καταστραφεί από πολεμικά γεγονότα), κατά την ειδική δια
δικασία αναπλήρωσης μη υπαρχόντων τίτλων ιδιοκτησίας.

Με τη διάταξη του άρθρου 38 καθορίζεται ο ελάχιστος 
αριθμός φύλλων κυκλοφορίας των ημερήσιων εφημερίδων 
σπς οποίες γίνονται διάφορες δημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το νόμο υποχρεώνονται φορείς ή φυσικά 
πρόσωπα να δημοσιεύουν σε ημερήσιες πολιτικές εφημε
ρίδες, που εκδίδοντα στην Αθήνα δικόγραφα, προκηρύξεις, 
ανακοινώσεις ή διακηρύξεις, με αποκλειστικό σκοπό να 
πληροφορείται το περιεχόμενό τους όσο το δυνατόν ευ
ρύτερος αριθμός αναγνωστών.

Επειδή όμως ο σκοπός αυτός δεν επιτυγχάνεται πάντοτε 
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται ακριβώς το αντίθετο, 
δηλ. δημοσιεύονται τα προβλεπόμενα έγγραφα σε εφημε
ρίδες πολύ μικρής κυκλοφορίας και παραβιάζεται έτσι ο 
στόχος και το πνεύμα του νομοθέτη, τίθεται ως ελάχιστο 
όριο για την έγκυρη δημοσίευση όλων των εγγράφων των 
οποίων ο νόμος επιβάλλει τη δημοσίευσή τους δια των 
ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων που εκ δίδονται στην Α
θήνα, οι εφημερίδες αυτές να έχουν ημερησίως κυκλοφορία 
τουλάχιστον 5.000 αντιτύπων στην περιοχή Αθήνας-Γίειραιά.

Το άρθρο 39 περιέχει πς μεταβατικές διατάξεις που 
αφορούν πς εκκρεμείς υποθέσεις κατά την έναρξη ισχύος 
του νόμου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτήν, κρίσιμος χρόνος 
για την εφαρμογή ή όχι των νέων διατάξεων είναι ο χρόνος 
κατάθεσης της αγωγής. Έτσι οι υποθέσεις, σπς οποίες η 
αγωγή έχει κατατεθεί έως την έναρξη ισχύος του νόμου, 
θα εξακολουθούν να δικάζονται με τις προίσχύουοες δια
τάξεις. εωσότου εκ δοθεί αμετάκλητη απόφαση. Οι νέες 
διατάξεις του Κ. Πολ Δ. θα εφαρμοστούν σπς υποθέσεις, 
που καθίστανται εκκρεμείς μετά την έναρξη ισχύος του 
νόμου. Προκρϊθηκε η λύση αυτή, ώστε να αποφευχθεί η 
άμεση υπερβολική επιβάρυνση των μονομελών δικαστηρίων, 
ιδίως των ειρηνοδικείων, η σύνθεση των οποίων είναι μειω
μένη, για το λόγο όπ έχει να γίνει από το 1986, που 
καταργήθηκε ο βαθμός του ειρηνοδίκη, διαγωνισμός για 
πρόσληψη ειρηνοδικών. Με τον παρόντα νόμο, επαναφέ- 
ρεται, όπως γράφτηκε πιο πάνω ο βαθμός του ειρηνοδίκη 
και θα προκηρυχθεί σύντομο διαγωνισμός για την πλήρωση 
των κενών οργανικών θέσεων.

Οι διατάξεις όμως που αφορούν την υποχρεωτική απόπειρα 
εξώδικης επίλυσης των διάφορων θα αρχίσουν να ισχύουν 
για πς αγωγές που θα κατατίθενται μετά πς 15.9.1991, 
ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος μελέτης κα κατα
νόησης της σημασίας των νέων διατάξεων από τους προ- 
κτικούς εφαρμοστές του δικαίου. Για τους ίδιους λόγους 
και επιπλέον για την ολόκληρη της αναγκαίας ιιλικοτεχνικής 
υποδομής από την ίδια ημερομηνία θα αρχίσουν να εφαρ
μόζονται και α διατάξεις, που προβλέπουν την ολοκλήρωση 
της συζητησεως των υποθέσεων ενώπιον του πολυμελούς 
πρωτοδικείου σε μια δικάσιμο. Παρέχεται όμως στον Υ
πουργό Δικαιοσύνης ως ασφαλιστική δικλείδα η ευχέρεια 
να μεταθέσει επί ένα ακόμη το πολύ έτος την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών, αν κρίνει όπ δεν 
έχει ολοκληρωθεί η προπαρασκευή της ιιλικοτεχνικής υπο
δομής. Οι τροποποιήσεις των σχετικών με την έφεση, 
οναψηλάφιση και αναίρεση διατάξεων ορίζεται όπ θα ισχύουν 
για τα ένδικα αυτά μέσα, που ασκούνται μετά την έναρξη 
ισχύος του νόμου. Αλλά οι τροποποιήσεις των άρθρων 563
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ιοί 580 θο ισχύσουν και στις εκκρεμείς κατύ την έναρξη 
του νόμου αναρέσας, εφ' όσον δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

Με το &θρο 40 κυρώνεται κοινή απόφαση των Υπουργών 
ζχκονομικών και Δικαιοσύνης που αφορά τους σωφρονιστι
κούς υπαλλήλους και με το άρθρο 41 ορίζεται η έναρξη 
της ισχύος αυτού του νόμου.

Αυτά σκοποΰντα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου το 
οποίο έχουμε την -πμή να εισηγηθούμε στη Βουλή να ιίήφιση.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Μιλτιάδης Έβερτ Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευθύμιος Χριστοδούλου Ιωάννης Παλαιοκρασσός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ανδρέας Ανδριανόπουλος Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΓΓΡΟΠΗ

Συνεδριάσεις αριθμοί 36/2-5-1991, ώρα 6.00 μ.μ., 37/3- 
5-1991 ώρα 6.00 μ.μ. και 38/4-5-1991, ώρα 10.30 π.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Α' της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής σε τρεις συνεδριάσεις και παρευρέθηκαν 
οι Α. Τσούτσος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Γ. Βολτής, 
Επίτιμος Αντιπρόεδρος Α.Π., X. Φατούρος (εισηγητής) και 
Π. Φλώρος, σύμβουλοι επικράτειας, Α. Μπότσος, σύμβοιιλος 
Ε.Σ., Κ. Κεραμεύς, καθηγητής πανεπιστημίου, Α. Ανδρεου- 
λάκος, εισαγγελέας εφετών (εισηγητής), Κ. Λυμπερόπουλος, 
πρόεδρος εφετών (εισηγητής), X. Γεωργακόπουλος, εφέτης 
(εισηγητής), X. Πολίτης, δικηγόρος και Γ. Μαγουλάς, επί
κουρος καθηγητής πανεπιστημίου και επεξεργάστηκε σχέδιο 
νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Τροποποίηση 
διατάξεων περί Συμβουλίου της Επικράτειας, Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών, Ποινικού Κώδικα, Δικαστική Αστυ
νομία. Αναγκαστική Εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου, Νο- 
υοπαρασκευαστικές Επιτροπές, ρύθμιση θεμάτων προσώπων 
υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

άλλες διατάξεις’.
Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν « εκπρόσωποι του υπουργού Α. Μεταξάς 

ιαι μ. Μητοοποόλου.
Η Επιτροπή ιχιζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου 

διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α" Γενικές παρατηρήσεις

Ί· Όπου αναφέρονται περισσότεροι υπουργοί να τοπο- 
Λτούντα με την καθιερωμένη σειρά.

2. Όπου μνημονεύονται αριθμοί νόμων, διαταγμάτων και 
αποφάσεων να μην παρατίθεται η περίληψη αλλά σε πα- 
^νθεση, κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος και ο αριθμός 
■ Ου Φύλλου της Εφ. Κυβ. λ_χ. ν.δ. 170/1973 (Α. 229).

2· Γίνεται μεγάλη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο 
1ου νομοσχεδίου λ.χ. Ν., Ν.Δ., Π.Δ., Διάταγμα, Διοικητικό 
-ψετείο, Γενική Συνέλευση κΑπ..

4· Παρατηρεπαι στο κείμενο του νομοσχεδίου ότι το 
^νο εδαφίων δεν γράφεται στη συνέχεια, αλλά αρχίζει 
3716 νέο στίχο, ως να μην αποτελεί συνέχεια της ίδιας 
ΊαΡαγράφου και εφιστάται η προσοχή για ας διορθώσεις

κατύ την καθαρσγραφή.
5. Σημειούται όα σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου δεν 

υπάρχει τίτλος και συνισταται η συμπλήρωση.
6. Κατά την καθαρσγραφή του νομοσχεδίου να προσεχθεί 

η ομοιομορφία του κειμένου από γλωσσική άποψη.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις

1. Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί ως εξής:
"Τροποποίηση διατάξεων περί Συμβουιλίου Επικράτειας,

Ελεγκτικού Συνεδρίου, Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και Ποινικού Δικαίου. 
Δικαστική Αστυνομία, Αναγκαστική Εκτέλεση σε βάρος του 
Δημοσίου, Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης'.

2. Στο άρθρο 1:
α) Η παρ. 2. ύστερα από πρόταση της εκπροσώπου του 

Υπουργού, έγινε δεκτό να απαλειφθεί. Μετά την ανωτέρω 
μεταβολή η παρ. 3 λαμβάνει αριθμό.

β) Στην παρ. 2 (παρ. 3 σχεδίου) οι στίχοι 4-5 να διατυ
πωθούν ως εξής: ‘συγχωνευόμενες σε παράγραφο 1 αντι
καθίστανται ως εξής:'.

γ) Να προστεθεί νέα παράγραφος με αριθμό 3 και το 
εξής περιεχόμενο: "3. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του κωδ. 
π.δ. 18/1989 λαμβάνει αριθμό 2".

δ) Στην παρ. 5 ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 
"8. Στο Ε Τμήμα, με την επιφύλαξη της έκδοσης του π.δ. 
που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του κωδ. π.δ. 
18/1989, υπάγονται οι κατηγορίες υποθέσεων που', στο 
τέλος της περ. στ να απαλειφθεί το κόμμα και να προστεθεί 
η λέξη: 'και', στο τέλος της πε ζ να απαλειφθεί η λέξη: 
'και' και να τεθεί τελεία, το δε περιεχόμενο των περ. η-ι 
να διατυπωθεί ως εξής: "Επίσης στο Ε Τμήμα υπάγονται: 
η) η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων, θ) η 
άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κατά νόμο και ι) η έγκριση 
κάθε διαχειριστικής δαπάνης.'.

ε) Στην παρ 6 οι στίχοι 5-7 να διατυπωθούν ως εξής: 
"συντίθεται από τον πρόεδρο και τουλάχιστον ένα σύμβουλο 
και έναν πάρεδρο και το γραμματέα, οι πάρεδροι στην 
περίπτωση αυτή έχουν αποφασιστική ψήφο'.

στ) Στην παρ. 8 πέμπτο στίχο αντί της λέξης: 'και' να 
τεθεί κόμμα και μετά τη λέξη: "υπογράφεται' να προστεθεί 
η λέξη: "δε".

ζ) Στην παρ. 9, στον πέμπτο στίχο αντί των λέξεων: 
"ενδίκων μέσων* να τεθεί η λέξη: "δικογράφων", στον έκτο 
στίχο αντί της λέξης: "σε" να τεθεί η λέξη: "με", στον 
έβδομο στίχο αντί της λέξης 'σε' να τεθεί η λέξη: 'με', 
στον έβδομο στίχο αντί της λέξης "έντυπο' να τεθεί η 
λέξη: "έγγραφο' και οι στίχοι 12-14 να διατυπωθούν ως 
εξής: "ή στο οποίο διαβιβάστηκε το δικόγραφο. Τό εμπρό
θεσμο του δικογράφου κρίνετα από το σχετικό βιβλίο 
κσταθέσεως".

η) Στην παρ. 10 οι στίχοι 4-9 να διατυπωθούν ως εξής, 
"κοινοποίηση δεν γίνει εμπροθέσμως και νομοτύπως, ο δε 
αναιρεσίβλητος δεν παροστεί κατά τη συζήτηση της υπο- 
θέσεως, η συζήτηση αναβάλλεται αυτεπαγγέλτως για εύλογο 
χρόνο, κατύ τη νέα δε δικάσιμο αν ο αναιοεσείων και πάλι 
έχει παραλείψει την υποχρέωσή του αυτή και ο αναιρεοί- 
βλητος δεν παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη'.

θ) Να προστεθεί ως παρ. 12 το περιεχόμενο της παρ. 4 
του άρθρου 44 του σχεδίου με τις βελτιώσεις που προ- 
βλέπονται στην κατωτέρω παρατήρηση 29 γ. Μετά την 
προσθήκη αυτής της παραγράφου οι παρ. 12-13 του σχεδίου 
αναριθμούνται σε παρ. 13-14 ανπστοίχως.

ι) Η παράγραφος 14 του σχεδίου προκαλεί τις εξής
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παρατηρήσεις:
αα) Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν.δ. 170/1973 (αρ. 50 

παρ. 4 του κωδ. π.δ. 18/1989) θα πρέπει να διατηρηθεί 
οπωσδήποτε εν ισχύϊ, διότι αφορά ειδικώς στις διοικητικές 
αρχές και καλύπτει ευρύτερο φάσμα ευθύνης. Η νέα διάταξη 
θα πρέπει να τεθεί ως ίδιο εδάφιο στην ίδια παράγραφο 4 
και μετά την ήδη ισχύουσα.

ββ) Η νέα διάταξη θα πρέπει, για να φαίνεται η σχέση 
της με την προηγούμενη, να αρχίσει ως εξής: 'Ειδικώς. 
μέλη της Κυβερνήσεως, υπουργοί ....'.

γγ) Μετά τους γενικούς γραμματείς υπουργείων θα πρέπει 
να προστεθεί ως εξής: ‘νομάρχες" και ακολούθως: 'δημοτικοί 
και κοινοτικοί άρχοντες’.

δδ) Στο τέλος της διάταξης θα πρέπει να προστεθεί η 
φράση: 'Οι υποθέσεις αυτές υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του πολυμελούς πρωτοδικείου’.

ια) Στο τέλος του άρθρου 1 του σχεδίου θα πρέπει να 
προστεθεί διάταξη έχουσα ως εξής:

Ί4. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 113 
του ν. 1756/1988 (Α.35) αντικαθίσταται, αφ' ής ίσχυσε, ως 
εξής: ’γ) ο Οργανισμός των Φορολογικών (διοικητικών) 
Δικαστηρίων, ν.δ. 3845/1958 (A. 149), πλην του άρθρου 1 
αυτού’. Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία, διότι η περίπτωση 
γ του άρθρου 113 του ν. 1756/1988, ως ήδη έχει, καταργεί 
ανεπιγνώτως και το άρθρο 1 του Ο.Φ.Δ. που ορίζει τις 
υπαγόμενες στα φορολογικά (και ήδη διοικητικά) δικαστήρια 
διαφορές ουσίας.

3. Στο άρθρο 2, στον όγδοο στίχο, αντί της φράσης: 
‘των μελών του.' να τεθεί η φράση: ‘των υπαρχόντων μελών 
του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ή του νόμιμου 
αναπληρωτή του’.

4. Στο άρθρο 5 δέκατο στίχο, μετά τη λέξη: 'διπλώματος’ 
να προστεθεί η λέξη: ’παρόμοιων· και να απαλειφθεί η λέξη: 
‘νομικών*.

5. Στο άρθρο 6 οι στίχοι 5-13 να διατυπωθούν ως εξής: 
'δικαστηρίων, μετά από πρόσκληση του προέδρου, συμμε
τέχει στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου
λίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, καθώς και της ολομέλειας 
του Συμβουιλίου της Επικράτειας κάθε φορά που συζητούνται 
θέματα που αφορούν τους δικαστές των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς της 
γενικής επιτροπείας των ίδιων δικαστηρίων και αποχωρεί 
προ της ψηφοφορίας’.

6. Στο άρθρο 7. δέκατο στίχο, μετά τη λέξη: ’διπλώματος’ 
να προστεθεί η λέξη: ‘παρομοίων· και να απαλειφθεί η λέξη: 
'νομικών.

7. Στο άρθρο 9: α) Στην παρ. 1, στίχοι 7-8, σχετικά με 
τη διάταξη που προβλέπει: 'Με προαγωγή προέδρων εφετων 
κα εωετών επιτρέπεται η πλήρωση μόνο μέχρι τεσσάρων 
θέσεων αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου’ διετυπώθηκαν 
α εξής απόψεις:

Ο πρόεδρος Α. Τσούτσος παρετήρησε, ότι στο άρθρο 9 
η αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 77 του ΚΟΔΚΔΛ, 
πρέπει να συνδυαοθεί με το άρθρο 88 παρ. 6 του Συντάγ
ματος, το οποίο ορίζει ότι ’επιτρέπεται μετάταξη τακτικών 
δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση θέσεων αντεισαγ
γελέων ΑΠ και έως το μισό του αριθμού τους... όπως νόμος 
ορίζει’. Η προκειμένη διάταξη προβλέπει πλήρωση θέσεων 
αντεισαγγελέων ΑΠ μόνο μέχρι τεσσάρων με προαγωγή 
προέδρων εψετών και ερετών. Δοθέντος ότι στο άρθρο 
17 του σχεδίου ο αριθμός των αντεισαγγελέων ΑΠ αυξάνεται 
σε ένδεκα, οι τέσοερες θέσεις δεν θα καλύπτουν το μισό 
του συνολικού οριθμού. Γεννάται επομένως ζήτημα, εάν η 
διάταξη του Συντάγματος, επιτρέπει τον περιορισμό με το 
νόμο του αριθμού των προαγομενων τακτικών δικαστών 
κάτω του μισού αριθμού των αντεισαγγελέων ΑΠ. Με την 
παρατήρηση αυτή συμφωνούν οι Α Μπότοος, Κ Κεραμεύς

και X. Πολίτης κα επισημαίνουν το ζήτημα που γέννα, 
αποκλίνοντες προς την άποψη ότι το Σύνταγμα ετατρε- 
τον περιορισμό που θέτει η επίμαχη διάταξη του σχεδιι 

Κατά την άποψη των μελών της Επιτροπής Χρ. Φατούρα 
Παν. Φλώρου κα Αθ. Ανδρεουλάκου, ο κανόνας που τίθε: 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 88 του Συντάγματος ει. 
η απαγόρευση της μετατάξεως των δικαστικών λειτουργ 
από κλάδου εις κλάδο ν Τούτο προκύπτει κα από το ρτ 
γράμμα της διατάξεως κα από τις συζητήσεις στις πρ 
παρασκευαστικές του Συντάγματος Επιτροπές της Ε· Αν; 
θεωρητικής Βουλής κα στην Ολομέλεια αυτής όπου μάλισ 
έγινε ιδιαίτερη μνεία στο πρόβλημα της πλήρωσε ως -η 
θέσεων αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Ως εξαίρε. 
προβλέπει η διάταξη αυτή του Συντάγματος την μετατο: 
τακτικών δικαστών για την πλήρωση θέσεων αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου κα επιτρέπει αυτήν όπως ο νόμος ορίώ 
Κατά την προφανή έννοια της τελευταίος αυτής διατόξεω 
που δεν θεσπίζει ευθέως, αλλ' επιτρέπει απλώς την κα 
Τ ανωτέρω μετάταξη, στον νομοθέτη απόκειται, αφού τϊθετ 
η επιφύλαξη του νόμου, να κρίνει εκάστοτε σταθμίζονπ. 
τις συνθήκες, να καθορίζει τον αριθμό των θέσεων άντε 
σαγγελέων του Αρείου Πάγου, μέχρι του οποίου επιτρέπει 
η μετάταξη τακτικών δικαστών κα ο οποίος πάντως ουδ 
ποτέ μπορεί να υπερβεί το μισό του εκάστοτε αριθμ; 
οργανικών θέσεων, μη αποκλεισμένου βεβαίως στον vouc 
θέτη κα να μην επιφυλάξει διόλου θέσεις προς μεταταξ 
οπότε θα λειτουργήσει εξ ολοκλήρου ο κανόνας, που ειν, 
η απαγόρευση της μετατάξεως. Το ότι δε, κατά την έννα 
της ρηθείσης συνταγματικής διατάξεως. ο νομοθέτης μπορ 
κα να μην προβλέψει διόλου θέσεις προς μετάταξη, kc 
ταφαίνετα από το ότι θεσπίζοντας την εξαίρεση καταφευγ. 
στην λέξη ’επιτρέπεται’, στο νόημα της οποίας εμπεριέχει; 
η κατά r ανωτέρω ευχέρεια αυτού, ενώ. αν ήθελε τ 
αντίθετο, θα απέφευγε την έκφραση αυτή κα θα χρησαιε 
ποιούσε απ' ευθείας το ρήμα 'μετατάσσονται'. Η σύνδεσ 
επομένως του ρήματος ’επιτρέπεται’ με την επιφύλαξη ω 
νόμος ορίζει', επιβάλλει την συναγωγή συμπεράσματος πο: 
του ότι στον νομοθέτη απόκειται να ορίσει τον αριθμό τα. 
μετατασσομένων, εφ' όσον καταλήξη να επιτρέψει μετατο 
ξεις, ο οποίος αριθμός πρέπει απαραιτήτως να μην υπέρ 
βαίνει το μισό του συνολικού αριθμού των οργανικών θέοεω 
αντεισαγγελέων του Α.Π., καθώς κα τον βαθμόν που 8 
πρέπει αυτοί να φέρουν, ως κα τα έτη υπηρεσίας. Η άποψη 
ότι η επιφύλαξη του νόμου (’όπως ορίζει ο νόμος’) ovc 
φέρεται μόνο στη διαδικασία μετατάξεως δεν μπορεί ν 
υποστηριχθεξ διότι η μετάταξη γίνεται, κατό το άρθρο 9 
παρ. 1 του Συντάγματος, 'με π.δ/μα που εκδίδεται ϋστερ 
από απόφαση του ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου, τ. 
οποίο λειτουργεί 'όπως ο νόμος ορίζει’. Από το τελευτά, 
αυτό είναι προφανές οπ η επιφύλαξη ’όπως ο νόμος οο-ε- 
της παρ. 6 του άρθρου 88 του Συντάγματος δεν μποοτ 
να αψορά στη διαδικασία της μετατάξεως, αφού δ αυτό· 
προβλέπει άλλη συνταγματική διάταξη.

Εν όψει των ανωτέρω κατά την άποψη αυτή, η δατοο' 
του σχεδίου νόμου που επιφυλάσσει τέσσάρες θέσεις ο 
ντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου για μετάταξη τακτικά· 
δικαστών είναι απολύτως σύμφωνη με το Σύνταγμα, coo- 
c: βάσεις αυτές σήμερα είναι 9 και με τις προστιθέμενε: 
2 ταυ σχεδίου γίνονται 11, ήτοι οι προοοιζάμενες δ- 
μετάτεξη είναι κάτω του μισού του συνολικού αριθμο·- 

ϊα μέλη της Επιτροπής Γ. Βολτής, Κων. Λυυπερόπουλο: 
kci X. Γαωργακόποιιλος έχουν τη γνώμη, ύτι ο επιχε-οο.· 
μένος περιορισμός των εκ δικαστών αντεισαγγελέων τλ 
Αρείου Πιάνου σε τέσσαρες, δεν εξυπηρετ'· τις ονανκε- 
του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, όπου λειτουργέ- ’ 4 πολ 
(και πώονε.νογείται η δημιομργιο και νέων λόγω του co;£—> 
των υποθέσεων) και 2 ποινικό τμήματα και εντεύθεν υπαω-
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χοίΝ λόγοι για την ύπαρξη περισσοτέρων αντεισαγγελέων 
εκ δικαστών, που έχουν γνώση ή μακρόχρονη πείρα όλου 
του φάσματος του δικαίου.

Η διάταξη αυτή όμως είναι αντίθετος με τη διάταξη του 
άρθρου 88 παρ. 6 του Συντάγματος όπου ορίζει μία ισορροπία 
μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων. Η φράση ‘όπως ορίζει* 
οφήνει στον κοινό νομοθέτη μόνο τον καθορισμό των 
προσόντων κα τη διαδικασία επιλογής των αντεισαγγελέων 
του Αρείου Πάγου. Αντίθετα για την επιλογή των αντει
σαγγελέων εκ δικαστών ή εισαγγελέων και στα αριθμητικά 
πλαίσια του Συντάγματος αφήνεται στην κρίση του Ανώτατου 
Ιυμβοιιλίου που κρίνει εκάστοτε ανάλογα με τις ανάγκες 
αλλά και τα προσόντα των υποψηφίων για την κατάληψη 
θέσεως Αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου.

Άλλωστε με την συλλογιστική ότι με νόμο μπορεί να 
περιοριστεί αριθμητικά ο αριθμός των εκ δικαστών αντει
σαγγελέων οδηγούμεθα στο άτοπο να είναι δυνατό ο κοινός 
νομοθέτης να περιορίσει τον αριθμώ τους μέχρι ένα ή και 
κανένα.

Ο X. Γεωργακόπουλος παρατηρεί επίσης τα εξής:
Η διάταξη αυτή ενώ εκ πρώτης όψεως ικανοποιεί αίτημα 

εισαγγελέων για διεύρυνση αριθμού των εισαγγελικών λει
τουργών στο Ανώτατο Δικαστήριο στην παραγματικότητα 
ανατρέπει τη φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται η οργάνωσή 
της Εισαγγελικής Αρχής. Η αρχή αυτή είναι συμπληρωματική 
της Δικαστικής και λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της 
η οποία ασκείται μέσω του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
που προάγει, μεταθέτει και επιθεωρεί τους λειτουργούς 
της, για να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες εγγυήσεις της 
ορθής ασκήσεως της ποινικής διώξεως και η κατοχύρωση 
των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Με τη μετάταξη 
δικαστικών λειτουργών σε θέσεις αντεισαγγελέων του Α
ρείου Πάγου επιδιώκεται η ενίσχυσή της με λειτουργούς 
που έχουν εμπειρία σε όλους τους κλάδους του δικαίου 
και επιτυγχάνεται εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας 
της. Η υιοθέτηση της διατάξεως του σχεδίου αποτελεί ένα 
πρώτο βήμα στην επιδίωξη της αποσπάσεως της Εισαγγε- 
λικης Αρχής από την εποπτεία της Δικαστικής και την 
ανεξαρτητοποίησή της, η οποία θα την καταστήσει περισ
σότερο αστυνομικό - διωκτικό όργανο παρό δικαστικό.

β) Στην παρ. 2. έκτο στίχο, αντί της λέξης: ’καταστημάτων* 
να τεθεί η λέξη: ’υπηρεσιών’.

9. Στο άρθρο 10, παρ. 2, η Επιτροπή φρονεί ότι με τη 
διαταξη περιορίζεται ο κύκλος προσώπων επιλογής για 
παρέδρους πολίτικων δικαστηρίων και εισαγγελιών μόνο 
στους ειρηνοδίκες και είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθούν 
προβλήματα τόσο από τον αποκλεισμό κάθε άλλου προ
σώπου όσο και από τη μη συμμετοχή ικανού αριθμού υπο- 
ώΤΦίων ειρηνοδικών κα συνιστώ την επανεξέταση του 
θέματος.

10. Στο άρθρο 11: α) Στην παρ. 1 του άρθρου 77Α του 
ΚΟΔΚΔΛ, όπως προστίθεται, η Επιτροπή κρίνει ότι η επι
τροπή διαγωνισμού γιο την πρόαληιίη ειρηνοδικών είναι 
πολυμελής και θα είναι δυσκίνητη στο έργο της. πιστεύει 
ότι αν προβλεφθεί ως τριμελής θα είναι mo ευέλικτη και 
αποτελεσματική και συνιστώ την επανεξέταση του θέματος.

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 77Β του ΚΟΔΚΔΛ, όπως 
προστίθεται, στον τρίτο στίχο αντί του ρήματος: 'περιλαμ
βάνεται· να τεθεί το ρήμα: ’υπάγεται’ και σχετικό με το 
θέμα της άσκησης των δόκιμων ειρηνοδικών η Επιτροπή 
θεωρεί ότι mo ενδεδειγμένο θα ήταν το Ανώτατο Δικαστικό 
Σΐ-Μβούλιο με απόφασή του να τοποθετεί τους δόκιμους 
ειρηνοδίκες στα ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και θεσ- 
°άλονίκης, για εξάμηνη άσκηση, γιατί έτσι θα είναι πληρέ- 
στερη η άσκησή τους.

11. Στο άρθρο 14 στον 23 στίχο να απαλειφθεί η φράση: 
κατά σειρά προτεραιότητας’, στον 24 στίχο μετά τη λέξη:

’απών* να προστεθεί εντός κομμάτων η φράση: ’συνιστω- 
μένης αναλάγου θέσεως εφόσον δεν υπάρχει κενή’ κα το 
τελευταίο εδάφιο η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο, για την 
πληρότητα της ρύθμισης, να συμπληρωθεί με τη φράση: 
‘εφόσον είχε αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου προ 
του διορισμού του’.

12. Στο άρθρο 18:
α) Στην παρ. 1, τα δύο τελευταία εδάφια: ‘Ο παραπάνω... 

αυτός', να διατυπωθούν ως εξής: ‘Οι παραπάνω ορίζονται 
με αντίστοιχους αναπληρωτές τους από τις ολομέλειες των 
δικαστηρίων, στα οποία ανήκουν, με διετή θητεία. Του 
Συμβοιιλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος των μετεχόντων 
δικαστών*.

β) Η παρ. 2, κατά το μέρος που αναψέρεται μόνο στο 
έργο του Συμβουλίου, να διατυπωθεί ως εξής: ‘2. ‘Εργο 
του Συμβουλίου είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη και 
αντικειμενικότερη ενημέρωση του κοινού σε θέματα που 
αφορούν τη λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 
καθώς και την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών 
λειτουργών, με σκοπό ιδίως την κατανόηση και εκτίμηση 
της λειτουργίας της δικαιοσύνης, την άρση τυχόν εσφαλ
μένων εντυπώσεων ή παρεξηγήσεων, την υποβοήθηση του 
έργου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την αποκατάσταση 
της αλήθειας σε σχέση με κριτικές που ασκούνται, στα 
πλαίσια της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης και των λειτουργών της και εφόσον δεν σχε
τίζονται τα θέματα αυτά με τη διοίκηση της δικαιοσύνης. 
Το Συμβούλιο προβαίνει, κατά την κρίση του, σε ανακοι
νώσεις, ατομικές ή γενικές απαντήσεις, σε διευκρινίσεις, 
σε συνεντεύξεις τύπου και σε έκδοση σχετικού δελτίου 
τύπου ή σε οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη ενέργεια', 
κατά το μέρος που αναφέρεται στη γραμματεία του Συμ
βουλίου να αποτελέσει το περιεχόμενο νέος παραγράφου 
με αριθμό 3 και στους στίχους 7-8 της νέας παραγράφου 
αντί: *τη στέγαση’ να τεθεί: ’την έδρα’.

γ) Μετά την ανωτέρω μεταβολή στην αρίθμηση των 
παραγράφων η παρ. 3 του σχεδίου λαμβάνει αριθμό 4 και 
το περιεχόμενο των στίχων 3-5: "τυχόν ... έργο του’ να 
διατυπωθεί ως εξής: ’τυχόν δημιουργηθέν θέμα παρέχουν 
όταν τους ζητηθεί από το Συμβούλιο Δημοσίων Σχέσεων 
της Δικαιοσύνης όλες ας σχετικές πληροφορίες προς διευ
κόλυνση του έργου του, με την επιφύλαξη των περί απορ
ρήτου διατάξεων’.

13. Στο άρθρο 19, παρ. 5, πέμπτο στίχο, η Επιτροπή 
εκτιμά ότι η λέξη: ’αδίκως’ πρέπει να απαλειφθεί, γιατί 
προσδίδει αοριστία και άσοφε κι στη διάταξη κα θα δημιουρ
γήσει προβλήματα

14. Στο άρθρο 20, ο τέταρτος στίχος να διατυπωθεί ως 
εξής: "διατάξεων των άρθρων 473 έως κα 476 του Κ.Π_Δ.’.

15. Στο άρθρο 22 το περιεχόμενο των παρ. 3 κα 4 να 
διατυπωθεί σε μία παράγραφο με αριθμό 3 κα α παρ. 5-7 
αναριθμούντα, ανοστοίχως. σε παρ. 4-6.

16. Στο άρθρο 23, παρ. 2, πρώτο στίχο, αντί: ’ύστερο 
από’, να τεθεί: ’μετά’.

17. Στο άρθρο 24, παρ. 4, πρώτο στίχο, αντί; ’Διάταγμα’ 
να τεθεί: ’πδ.’.

16. Στο άρθρο 25, παρ. 2, δεύτερο στίχο, αντί: ’ύστερα 
από αίτηση’ να τεθεί: ’κατόπιν απήσεως’ και στην παρ. 3, 
πρώτο στίχο, αντί: ’άρθρου 1Γ να τεθεί: ‘άρθρου 24’.

19. Στο άρθρο 26:
α) Στην παρ. 2, τρίτο στίχο, αντί: ’κάθε’ να τεθεί: ‘του 

επόμενου*.
β) Στην παρ. 4 α δύο τελευταία στίχα να διατυπωθούν 

ως εξής: 'άρθρου 87 του ν. 1756/1988*.
γ) Η παρ. 5 να διατυπωθεί ως εξής: ‘5. Σε περίπτωση 

κατά την οποία τα μέλη του προσωπικού της Δικαστικής 
Αστυνομίας, που υπηρετούν σε αυτή με απόσπαση, παρα
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βαίνουν τα καθήκοντά τους, εφαρμόζσντα αναλόγως α 
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 175&Ί968'.

20. Στο άρθρο 27, παρ. 2. αντί: 'ελληνικού δημοσίου' να 
τεθεί 'Δημοσίου'.

21. Στο άρθρο 28:
α) Στην παρ. 2, τέταρτο στίχο, μετά τη λέξη: 'λειτουργούς' 

να απαλείφθεί το κόμμα και να προστεθεί το: 'και'.
β) Η παρ. 3 να διατυπωθεί ως εξής:
'3. Οι επιτροπές πρέπει περατώσουν το έργο τους μέσα 

στην προθεσμία που καθορίζει η υπουργική απόφαση για 
τη συγκρότησή του. Η προθεσμία μπορεί να παρατοθεί αν 
κριθεί αναγκαίο για το έργο επιτροπής'.

22. Στο άρθρο 29 να προστεθεί νέα παράγραφος με 
αριθμό 3 και περιεχόμενο ως η παρ. 4 του άρθρου 28.

23. Στο άρθρο 33, ύστερα από πρόταση της εκπροσώπου 
του υπουργού, έγινε δεκτό να αποσυρθεί το περιεχόμενο 
της παρ. 3, γιατί σχετίζεται με τροποποίηση του Κ.Πολ-Δ. 
και οι παρ. 8-9 σε παρ. 3-4 ανπστοίχως.

24. Στο άρθρο 35 η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής:
'2. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού με σχέση ερ

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των αμίσθων 
υποθηκοφυλακείων, που έγιναν έμμισθα με το ν. 1805/1988, 
θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία για κόθε συνέπεια'.

25. Στο άρθρο 38, προτελευταίο στίχο, να απαλειφθούν 
οι λέξεις: 'ή άλλο έκτακτο'.

26. Στο άρθρο 39, οι στίχοι 10-11, η φράση: ‘εκτός... 
αρμοδίων’ να διατυπωθεί ως εξής:

'εκτός εάν η σχετική παραγγελία' και στίχοι 17-18, το 
περιεχόμενο: 'όπου ... περίπτωση.' να διατυπωθεί ως εξής: 
'όπου υπάρχουν, εφαρμοζομένης αναλϋγως της διατάξεως 
του προηγουμένου εδαφίου.'.

27. Στο άρθρο 41, στίχοι 5-6, να απαλεκρθεΙ η φράση: 
‘σε καμία περίπτωση*.

28. Στο άρθρο 43, παρ. 3, τελευταίο στίχο, αντί της 
φράσης: ‘αρμοδίου υπουργείου να τεθεί η φράση: 'που 
καθορίζει η αρμόδια υπηρεσία.'.

29. Στο άρθρο 44:
α) Στην παρ. 1. όγδοο στίχο, να απαλείφθεί η λέξη: 

'ανπστοίχως', στίχο 14 αντί 'άρθρο 7 να τεθεί: "άρθρο 1'.
β) Η παρ. 3, λόγω μεταβατικού περιεχομένου, να μετα

φερθεί στο άρθρο 46. με πς ακόλουθες βελτιώσεις: στο 
στίχο 4 αντί της λέξης: 'έντυπο,' να τεθεί η λέξη: 'έγγραφο', 
στο στίχο 5 αντί των λέξεων: ‘ενδίκων μέσων* να τεθεί η 
λέξη δικογράφων' και στο στίχο 11 μετά το ρήμα: 'επιτρέ- 
πετα' να προστεθεί εντός κομμάτων η φράση: 'εφόσον 
δεν παρήλθε πενταετία από της δημοαεύαεως της απορ
ριπτικής αποφάσεως', ώστε να τεθεί χρονικός περιορισμός 
απαραίτητος για την πληρότητα της διάταξης.

γ) Η παρ. 4, λόγω περιεχομένου, να μεταφερθεί στο 
άρθρο 1 με αριθμό παραγράφου 12 και πς εξής βελτιώσεις: 
στο στίχο 12 μετά τη λέξη: ‘συμπλήρωση’ να προστεθεί: 
‘των στοιχείων' και στους στίχους 12-13 αντί της φράσης:
Τα στοιχεία_δυνατόν' να τεθεί η φράση: Τα στοιχεία αυτά
επιτρέπεται·

δ) Μετά την ανωτέρω μεταβολή στις παραγράφους η 
παρ. 5 λαμβάνει αριθμό 3 και ενδείκνυντα οι εξής βελτιώσεις: 
στον έκτο στίχο η φράση: 'ένδικο βοήθημα, ή ένδικο μέσο.' 
να διατυπωθεί ως εξής: 'ένδικο μέσο ή βοήθημα' και τα 
τελευταία δύο εδάφια να διατυπωθούν ως εξής: Το δικα
στήριο πάντως δύνατα να διατάξει τη συμπλήρωση των 
στοιχείων της νομιμοποιήσεως. Τα στοιχεία αυτά επιτρέ
πεται, σε κάθε περίπτωση, να είναι και μεταγενέστερα της 
συζητήσεως.'.

30. Στο άρθρο 45:
α) Στην παρ. 1 προ του ‘ε) 'να προστεθεί: 'και'.
β) Στην παρ. 3, τέταρτο στίχο, αντί: 'ορισμένες αρμο

διότητες' να τεθεί: ‘την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων'

και στους στίχους 4-5 με τη φράση *ή σε άλλη δημόσια 
αρχή' η Ετττροπή ουνιστά την επανεξέταση του θέματος, 
κατά πόσο είναι δυνατόν να ανατίθενται αρμοδιότητες σε 
δημόσια αρχή έξω από το νομικό πρόσωπο.

γ) Στην παρ. 7, οι στίχοι 6-7 να διατυπωθούν ως εξής: 
‘για έργα τους στους τομείς νομικής επιστήμης, εικαστικών 
τεχνών κα λογοτεχνίας.'. αλλά η Επιτροπή κρίνε ότι, η 
όλη διάταξη είναι ελλειπής λ.χ. ως προς τη διαδικασία κα 
πρέπει να επανεξετασθεί.

31. Στο άρθρο 46:
α) Οι παρ. 1-3, ύστερα από πρόταση της εκπροσώπου 

του υπουργού, έγινε δεκτό να απαλειφθούν.
β) Η παρ. 4, μετά την ανωτέρω μεταβολή, λαμβάνει αριθμό

1.
γ) Να προστεθεί ως παρ. 2 το περιεχόμενο της παρ. 3 

του άρθρου 44 με τις βελτιώσεις που προβλέπονται στην 
παρατήρηση 29β.

δ) Στα άρθρα 47 και 48 να μνημονευθούν τα <6 ΕΚ των 
αποφάσεων που κυρώνονται.

32. Στο άρθρο 49, πρώτο στίχο, αντί: 'άλλο' να τεθεί: 
'άλλως'.

Αθήνα 4 Μαίου 1991 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Κ ΤΣΟΥΤΣΟΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

με το σχέδιο νόμον "Ρύθμιση θεμάπνν αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δκιποούνης""

Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδ. Π.Δ. 18/1989.

Αρθρο 8
(άρθρο 11 ν. 702/1977}

Σύνθεση Ολομέλειας

1. Η ολομέλεια του Συμβουλίου, όταν συνεδριάζει δημόσια 
συντίθεται από τον Πρόεδρο, δέκα τουλάχιστον Συμβούλους, 
δύο ΓΙαρέδρους κα από το Γραμματέα. Αν προσέλθουν 
περισσότερα από έντεκα μέλη αποχωρεί ο νεότερος Σύμ
βουλος ή αν αυτός είναι και εισηγητής στη δικαζόμενη 
υπόθεση, ο ιμέσως αρχαιότερός του για να διατηρηθεί ο 
αριθμός περιττός.

2. Οι παρ. 1, 2 κα 3 του άρθρ. 10 του Κωδ. Π-Δ. 18/1989.

'Αρθρο 10
(άρθρα 13 ν. 702/1977, 1 παρ. 4 ν. 1470/1984) 

Σύνθεση Τμημάτων

1. Τα τμήματα δικαστικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου 
της Επικράτειας (Α , Β\ Γ’ και Δή συνεδριάζουν δημόσιο και 
συντίθενται από τον Πρόεδρό τους, δύο Συμβούλους, δύο 
Παρέδρους και το Γραμματέα (πενταμελής σύνθεση). Κάθε 
Τμήμα συντίθεται από τον Πρόεδρό του, τέσσερις Συμβού
λους, δύο ΓΙαρέδρους και το Γραμματέα (επταμελής α/ν- 
θεση) μόνο στην περίπτωση που εκ δικάζει υποθέσεις, οι 
οποίες εισάγονται σε επταμελή σύνθεση από τον Πρόεδρό 
του ή παραπέμπονται από την πενταμελή σύνθεση.
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, Οπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για τριμελή 
. ^χντέψελή σύνθεση νοείται αντίστοιχα η πενταμελής ή 
-πταιελής.
ι Το Ε' Τμήμα αρμόδιο για την επεξεργασία των δ*α- 

^ματων, την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και την έγκριση 
.ης δαπάνης για τη γραφική ύλη, συντίθενται από τον 
^οεδρεύοντα, ένα τουλάχιστον Σύμβουλο, ένα τουλάχιστον 
^εδροΓο οποίος κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
χ αυτό έχει αποφασιστική ψήφο και το Γραμματέα. Καθή- 
lDVI0 προεδρεύοντος στο Τμήμα αυτό ασκεί ένας από τους 
οσιότερους Συμβούλους, οριζόμενος με απόφαση της 
3Λομέλειας για δύο έτη, που μπορεί να παραταθούν. Όταν 
: ποοεδρεύων του Τμήματος ελλείπει, κωλύεται ή απου- 
Λαζει. τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Συμβού- 
.jxid που μετέχουν στη συνεδρίαση.
!ε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μετεχόντων διατηρείται 

χοττος.
Το Ε' Τμήμα μπορεί να λειτουργεί και να ασκεί τις 

χπιοδιότητές του και χωρίς να έχει τοποθετηθεί σε αυτό 
jovuja και αποκλειστικά δικαστικό προσωπικό, εκτός από 
ον προεδρεύοντα. Για τη συγκρότηση του τμήματος με
θούν με τη σειρά όλοι οι νεότεροι του προεδρεύοντος 
αμβουλοι και οι Πάρεδροι, άσχετο από την τοποθέτησή 
-ους σε ένα ή περισσότερους από δικαστικούς σχηματισμούς 
λ , Β , Γ' και Δ" Τμήματα) με την επιφύλαξη της παραγράφου 

του άρθρου 9 του παρόντος.
Η συμμετοχή γίνεται μετά από σχετική πρόσκληση του 

τοοεδρεύοντος Συμβούλου, ο οποίος, εκτός από την κα- 
αοτιση των πινάκων συμμετέχει των τακτικών και αναπλη- 
Λίκκπικών Συμβούλων και Παρέδρων στις συνεδριάσεις του 
υήματος κάθε εβδομάδας, καθορίζει κάθε φορά τους ει- 

ηγητές Συμβούλους ή Παρέδρους για τη διατύπωση των 
ναμοδοτήσεων.

3. Η παρ. 1 του άρθ. 14 του Κωδ. Π.Δ. 18/1989.
Αρθρο 14
(άρθρα 16 ν. 702/1977, 1 παρ. 6 και 7 ν. 1470/1984) 
Αρμοδιότητα Ολομέλειας και Τμημάτων

ί. Με Προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
χι Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη της 
λομέλειας του Συμβουλίου, καθορίζονται οι κατηγορίες 
"ΐοόεσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα καθενός από 
- Τμήματα Α', Β , Γ και Δ'.

Α Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 16 του Κωδ. Π.Δ. 18/1989. 
Αρόοο 16
'οοόοο 16 ν.δ. 170^1972, άρθρο 1, παρ. 4 ν. 1470/1984)

■ ■ Για την επεξεργασία των κατά το προηγούμενο άρθρο 
ί*&ων διαταγμάτων ο προεδρεύων του Τμήματος ορίζει 
* εισηγητή Σύμβουλο ή ΓΙάρεδρο. Επίσης, ορίζει την ημέρα 
ς συνεδρίασης και δίνει εντολή για την αποστολή ανπ- 
•'άρου του σχεδίου σε όσους μετέχουν στη συνεδρίαση.

γνωμοδότηση του Τμήματος, η οποία συντάσσεται 
Ό τον εισηγητή, περιλαμβάνει την εισήγησή του και ας 

‘Ηΐες που διατυπώθηκαν και υπογράφεται από τον προε- 
'ευοντα και από τον Γ ραμματέα. θεωρείται ότι επικράτησε 

γνώμη με την οποία έχει ταχθεί η πλειοψηφία των 
-Αγόντων στη συνεδρίαση.

^ Η τελευταία περίοδος της παρ. 4 του άρθ. 21 του 
ΠΛ. 18/1989.

'Αρθρο 21
(άρθρα 21 παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 ν.δ. 170/1973, 20 παρ.ν.

702/1977, 4 παρ. 1, ν. 1470/1984)
Κοινοποίηση δικογράφου

4..................... ....... ...................
Αν ο αναιρεαείων παραλείψει την υποχρέωσή του αυτή 

ή η κοινοποίηση γίνει εκπροθέσμως και ο αναρεσίβλητος 
απουσιάζει στη δίκη, η αίτηση αναιρέαεως απορρίπτετε* ως 
απαράδεκτη.

6. Η παρ. 3 του άρθ. 27 του Κωδ. Π.Δ. 18/1989.
3. Με αίτηση του δικηγόρου που παρίσταται κατά τη 

συζήτηση μπορεί να δοθεί σύντομη προθεσμία για την 
υποβολή του πληρεξουσίου δια της Γραμματείας. Αν η 
προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη ο δικηγόρος λογίζεται 
ότι δεν έχει παραστεΐ.

7. Η περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθ. 113 του ν. 1756/1988. 
γ. Ο οργανισμός των φορολογικών (διοικητικών) δικαστη

ρίων. ν.δ. 3845/1958 (ΦΕΚ 149).

8. Η παρ. 2 του άρθ. 7 του Π.Δ. 774/1980 όπως ισχύει.
2. Η Ολομέλεια του Σώματος συγκροτείται εκ του Προέ

δρου ή του νομίμου αναπληρωτού του και οκτώ τουλάχιστον 
μελών αυτού, εχόντων την ιδιότητα Αντιπροέδρου ή Συμ
βούλου.

9. Περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1756/1988. 
α. το ειρηνοδικείο και το πταισματοδικείο, από πρωτόδικη,

10. Οι περιπτώσεις δ και ε της παρ. ΙΑ του άρθρου 5 
του ν. 1756/1988.

δ. ένας μόνο πρωτόδικης πολυμελούς πρωτοδικείου ή 
τριμελούς πλημμελειοδικείου από πάρεδρο της περιφέρειός 
του,

ε. ο πρωτόδικης που υπηρετεί στο αυτοτελές μονομελές 
πρωτοδικείο - πλημμελειοδικείο ή στο ειρηνοδικείο ή πται
σματοδικείο από άλλο πρωτόδικη οριζόμενο από τον πρόε
δρο του πολυμελούς πρωτοδικείου στην περιφέρεια του 
οποίου υπάγονται τα δικαστήρια στα οποία ανέκυψε η ανάγκη 
της αναπλήρωσής.

11. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1756/1988.
3. Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών συγκρο

τούντο ένα ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες 
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Στα τμήματα αυτά 
συμμετέχουν και α δικαστές που υπηρετούν στα αυτοτελή 
μονομελή πρωτοδικεία, ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία, οι 
ανάγκες των οποίων κατά τη διάρκεια των διακοπών κα
λύπτονται όταν οι δικαστές που υπηρετούν σ' αυτό τελούν 
σε διακοπές, από δικαστές του πολυμελούς πρωτοδικείου 
στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται.

12. Η περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 
1756/1988

β) από τον πρωτόδικη, το ειρηνοδικείο κα τον πταίσμα- 
τοδίκη, το πταισματοδικείο και αν είναι περισσότεροι, από 
τον αρχαιότερο.

13. Η περιπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 
1756/1988, όπως ανπκαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν 
1868/1989.

α. έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιαδήποτε ποινή 
εκτός από επίπληξη ή έχουν παραλειφθεί από προαγωγή 
τουλάχιστον δύο φορές στον ίδιο βαθμό.

14. Η περιπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1756/1988 
όπως σνπκσταστάθηκε με το άρθ, 6 του ν. 1868/1989.

δ. Ο γενικός επίτροπος της επικράτειας των τακτικών
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διοικητικών δικαστηρίων στις γραμματείες τους.

15. Η περίπτ. β του άρθρου 29 του ν. 1756/1988 όπως 
αντικα ΐθΟΊάβηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 
1868/1989.

β) Επικοινωνεί με τις υπηρεσίες των τακτικών διοικητικών 
δικασττρίων της Χώρας, τα οποία είναι υποχρεωμένα να 
τον διευκολύνουν στην άσκηση των, κατά τς κείμενες 
διατάξεις, αρμοδιοτήτων του.

16. Το εδάφιο β'του άρθ. 33 του ν. 1756/1988.
β) Στον πρόεδρο, στον εισαγγελέα, στους αντιπροέδρους 

του Αρείου Πάγου, στους αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς 
του Αρείου Πάγου, στους προέδρους και εισαγγελείς αφε
τών, στους εφέτες και αντεισαγγελείς αφετών, στους πρω
τόδικες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών, στους παρέδρους 
πρωτοδικείου και παρέδρους εισαγγελίας και, για όσο χρόνο 
υπάρχουν, στους ειρηνοδικες. πταισματοδίκες και δόκιμους 
ειρηνοδικες.

17. Η παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988.
9. Στους ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες ή πρωτόδικες 

που υπηρετούν οε ειρηνοδικεία ή πταισματοδικεία, η άδεια 
της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται με ας ίδιες 
προϋποθέσεις από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου, όπου 
υπάρχει, ή από τον πρόεδρο πρωτοδικών στην περιφέρεια 
του οποίου υπάγονται.

18. Η περίπτ. δ'της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1756/1988.
δ) σας έδρες ειρηνοδικείων έξω από την έδρα του

πρωτοδικείου, ο πρωτόδικης ή ο ειρηνοδίκης που υπηρετεί 
εκεί

19. Η παρ. 3 του άρθ. 64 του ν. 1756/1988, όπως 
ανακαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 
1868/1989.

3) Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
α) δικαστικοί λειτουργοί, β) δικηγόροι με διετή τουλάχιστο 

δικηγορία, γ) πτυχιοάχοι νομικού τμήματος ανώτατου εκ
παιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλο
δαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι διπλώματος με
ταπτυχιακών νομικών σπουδών που απονέμεται από ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 
μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μετα
πτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις και δ) δικαστικοί ή 
διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. με τριετή υπηρεσία 
από τη λήψη του πτυχίου νομικού τμήματος.

20. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθ. 67 του ν. 
1756/1988 όπως ανηκατοστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 
10 του ν. 1868/1989.

6 Ο γενικός επίτροπος της Επικράτειας των τοπικών 
δωκκητικών δικαστηρίων συμμετέχει και παρίστατα σε όλη 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, καθώς και της ολομέ
λειας του Συμβουλίου της Επικράτειας κάθε φορά που 
συζητουντα θέματα που οφοούν τους δικαστικούς λειτουρ
γούς της γενικής επττροπείας των ίδιων δικαστηρίων, ύστερα 
από πρόσκληση του ποοέδρου του Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του προέδρου του 
Συμβουλίου της Επικράτειας ανπστοίχως.

21. Η παρ. 4 του άρθ. 75 του ν. 1756/1988 όπως 
ανηκατοστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
1868/1S89.

4. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό α) δικαστικοί λειτουργοί, 
β) δικηγόροι, γ) όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί

λειτουργοί για δύο τουλάχιστον έτη και δ) α κάθε βαθμού 
υπάλληλοι όλων των κλάδων της γραμματείας των δικο- 
στηρίων και εισαγγελέων, αφού συμπληρώσουν δύο έτη 
υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος Πανε
πιστημίου ή ένα έτος, εφόσον έχουν τριετή συνολική 
υπηρεσία δικαστικού υπαλλήλου.

22. Η παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 1756/1988.
8. Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης μπορεί να ασκήσει 

προσωρινά καθήκοντα αε ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο 
και πρωτόδικης που υπηρετεί σε πρωτοδικείο οριζόμενος 
από τον πρόεδρο πρωτοδικών. Επίσης μπορεί να ασκήσει 
προσωρινά καθήκοντα σε πρωτοδικείο ο πρωτόδικης που 
υπηρετεί σε ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο, καθώς και 
ειρηνοδικης ή πταιοματοδίκης της ειδικής επετηρίδος, εφ' 
όσον οριστεί από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειας 
του.

23. Η περίπτ. C της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 
1756/1988.

ε) ο πρόεδρος του εφετείου (πολιτικού ή διοικητικού) ή 
ο προϊστάμενος του εφετείου για τους προέδρους πρω
τοδικών, πρωτόδικες και παρέδρους,

24. Η παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 1756/1988.
1. Δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου Επικράτειας και του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, πάρεδροι πρωτοδικείου των πολιτι
κών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και πάρεδροι 
εισαγγελίας οι οποίος μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής 
τους υπηρεσίας κρίνονται από το οικείο Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο μη διοριστέα σε θέση ισόβιου δικαστικού λει
τουργού διορίζονται χωρίς διαγωνισμό σε ανάλογη προς 
τα προσόντα τους θέση διοικητικού υπαλλήλου εφ' όσον 
έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό 
Κώδικα.

25. Η παρ. 1 του άρθρου 105 του Π.Κ.
Αρθρο 105.

Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν.
1. Όσοι καταδικάστηκαν σε ποινή στερητική της ελευ

θερίας, αφού εκ ήσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους κα; 
πάντως τουλάχιστον ένα έτος και, προκειμένου για ισόβια 
κάθειρξη, είκοσι έτη, μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο 
της ανάκλησης κατά τις κατωτέρω διατάξεις.

26. Η παρ. 2 του άρθρου 105 του Π.Κ.
2. Το χρονικό διάστημα των δύο τρίτων περιορίζεται στο 

μισό της ποινής που επβλήθηκε, αν ο κατάδικος έχει 
υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.

27. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1941/1991 αναδια
τυπώνεται η φράση.

Αρθρο 5.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 

113 του Ποινικού Κώδικα

28. Το άρθρο 37 του ν. 1941/1991 αναδιατυπώνεται
Άρθρο 37

α) Εις το τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 
489 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται έβδομον 
εδάφιον,έχον ούτω:

'ζ. Η όιάταξις του προηγουμένου εδαφίου 'στ' ισχύει κα: 
δια τους καταδικασθέντος κατά την περίοδο από 21/4/196 ' 
έως 23/7/1974·.

β) Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να ασκήσουν, μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, 
έψεση κατά των παραπάνω καταδικαστικών αποφάσεων.



13

29. Το εδάφιο γ too άρθρου 4 του ν.δ. 3026/1954 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 723/1977.

Δε δυνατοί να εγγραφή εις το άδικόν βιβλίον ασκουμένων 
του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ο συμπληρώσας το 33ον 
£τος της ηλικίας του, πλήν αν πρόκετπ» περί τυφλών 
εχοντων ανάπηρον 100% επί των οποίων η εγγραφή επι
τρέπεται μέχρι συμπλιρώσεως και του 45ου έτους.

30. Αρθρο 119 του ν. 1851/89.
Αρθρο 119

Σχολή φϋλακτικού προσωπικού 
Οι αρχιφύλαιες, οι υπαρχιφύλακες και οι φύλακες φορούν 

στολή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων 
τους που καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό.

31. Παράγροφος 2 του άρθρου 18 του ν. 294/1976.
2. 0 παρελειφθείς κατά τος προσγωγάς δικαστικός υ

πάλληλος δικαιούται όπως, ετνός προθεσμίας δέκα ημερών 
οπο της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως του 
Συμβουλίου, προοφύγη εις το αρμόδιον διά της εις δεύτερον 
βαθμόν κρίσιν του συμβούλιο ν. Η κοινοποίηας γίνεται επι
μέλεια του γραμματέως του συμβουλίου εντός προθεσμίας 
πέντε ημερών απο της εκδόσεως της αποφάεως, η δε 
προσφυγή του ενδιαφερομένου, κατατίθεται εις τον γραμ
ματέα του συμβουλίου, υποχρεούμενον να υποβάλη τούτην 
αμελλητί διά του Υπουργείου Δικαιοσύνης εις το αρμόδιον 
συμβούλιον.

32. Παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 180/1988 και της παρ.5 
του άρθρου 15 του ν. 1835/1989.

•Αρθρο 27 ν. 1805/1988
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν συμπληρώσει 

το 21ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας 
τους.

Για το όριο ηλικίας ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνέτοι η 
ΐη Ιανουάριου του έτους γεννήσεως. Οι διοριζόμενοι στις 
θέσεις δακτυλογράφων δεν μπορούν να μεταταγούν σε 
θέση ανώτερης κατηγορίας πριν από τη σιιμπλήρωση δέκα 
ετών από την ημέρα του διορισμού τους, εφ' όσον κατείχαν 
το τοπικό προσόν κατά το χρόνο αυτόν ή σε θέσεις άλλου 
κλάδου της ίδιας κατηγορίας.

Στους υπαλλήλους αυτούς δεν παρέχονται, πριν από την 
παρέλευση της προηγούμενης δεκαετίας, τα μισθολσγικά 
«αι βαθμολογικά ή άλλα πλεονεκτήματα, που δίδονται στους 
λοιπούς υπαλλήλους που έχουν το τυπικό προσόν της 
ανώτερης κατηγορίας.

Οι διατάζεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται 
κα για υποψηφίους, ο οποίοι κατά το χρόνο του διορισμού 
τους είναι φοιτητές τεχνολογικής η πανεπιστημιακής εκ
παίδευσης και αποκτούν το τυπικό προσόν διορισμού στην 
σνωτερη κατηγορία κατο το χρονο της υπηρεσίας τους. Ο 
χρονικός περιορισμός της δεκαετίας στην περίπτωση αυτήν 
ισχίει από τη χρονολογία απόκτησης του οικείου τίτλου.

’Αρθρο 15 ν. 1835/1989

_ 5. Οι διοριζόμενοι κατά τα άνω στις θέσεις επιμελητών 
οικαστηρίων και κλητήρων δεν μπορούν να μεταταγούν σε 
θέση ανώτερης κατηγορίας πριν απο τη συμπλήρωση δέκα 
ετών από την ημέρα του διορισμού τους.

33. Οι παρ. 4, 5 και 6 του ν.δ. 885/1971 (όπως ανπκα- 
■τοστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1649/1986).

4. Η διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης με 
^οφαση του αρμοδίου για την ανάκριση υπαλλήλου ή του 
δυιαστηρίου εκτός του νομού Αττικής μπορεί να ανατίθεται 

εργαστήρια ιατροδικαστικής των ανώτατων εκπαιδευ

τικών ιδρυμάτων ή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, που εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια ή 
σε περιφέρειες με την οποία συνδέονται με τον πιο ειίκαλο 
συγκοινωνιακό τρόπο. Η διενέργεια γίνεται από μέλη του 
διδακτικού επιστημονικού προσωπικού που έχουν ειδικότητα 
ιατροδικαστικής ή και ειδικότητα αντίστοιχη προςτη φύση 
του γεγονότος που καλούντα να διαγνώσουν κα να αξιο
λογήσουν.

5. Οπου, εκτός του νομού Ατιικής, δεν υφίσταται ιατρο
δικαστική υπηρεσία και λειτουργεί σε ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα εργαστήριο ιατροδικαστικής, η διενέργεια ιατροδι
καστικής ανατίθεται υποχρεωτικά σε αυτό εφόσον απαιτείται 
νεκροτομή ή συντρέχει άλλος εξαιρετικός λόγος κατά την 
κρίση του αρμόδιου για την ανάκριση υπαλλήλου ή δικα
στηρίου.

6. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου και 
εφόσον δεν απαιτείται η διενέργεια νεκροτομής ή το γε
γονός είναι μικρότερης σημασίας ή συντρέχει άλλος ειδικός 
λόγος, τότε ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος ή το 
δικαστήριο μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια της στο ιατρικό 
προσωπικό που υπηρετεί στην πλησιέστερη ή προσφορότερη 
νοσηλευτική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το 
άρθρο 189 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζεται 
αναλόγως'.

34. Η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν.δ. 962/1971
2. Οι γενόμενοι δεκτοί εις τον διαγωνσιμόν πριν ή υπο

βληθούν εις εξέτασιν, οφείλουν να καταθέσουν παρά τω 
γραμμστεί του Αρείου Πάγου το εκάστοτε διά της προκη- 
ρυττούσης τον διαγωνισμόν αποφάσεως οριζόμενον ποσόν, 
όπερ εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι ανώτερον 
των 500 δραχμών δι έξοδο και αποζημίωσιν των δικαιουμένων 
τοιαύτης μελών της Επιτροπής και του Γραμματέως.

35. Παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1897/1990.
1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις των 
άρθρων 1 έως και 12 εφαρμόζονται αναδρομικώς από της 
24ης Ιουλίου 1974, πλήν των διατάξεων του άρθρου 11, 
που ισχύουν από της 1ης Ιουλίου 1990.

36. Παράγραφος 2 άρθρου 42 του Κ.Φ.Δ. (Π_Δ. 331/1985).
2. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση αυτού που εμφανίζεται 

ως πληρεξούσιος, δεν αποδεικνύει όμως την πληρεξουσιό
τητά του, μπορεί, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να αναβάλει 
τη συζήτηση για άλλη δικάσιμο που ορίζεται αμέσως ή να 
χορηγήσει εύλογη προθεσμία για τη νομιμοποίησή του. Αν 
ανακύψει μεταγενέστερα αμφιβολία για τη νομιμοποίηση 
αυτού που έχο υπογράψει το δικόγραφο, το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση των αποδεικτικών της 
νομψοποίησης, τάσσοντας για το σκοπό αυτόν εύλογη 
προθεσμία, κα. αν αυτή παρέλθει άπρακτη, απορρίπτει την 
προσφυγή ή το ένδικο μέσο.(Ι)

37. Δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 
1017/1971.

Τον Πρόεδρον ελλείπσντα. σπόντα ή κωλυόμενον ανα
πληροί ως μέλος, εις εκ των Γεν,Δ/ντών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, οριζόμενος ωσαύτως διά της αυτής αποφάσεως 
του Υπουργού της Δικαιοσύνης.

38. Τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 του ν.δ. 1017/1971.
Το Δ.Σ. δίαποφάσεως αυτού δυνατοί να αναθέτη ωρι-

σμένας αρμοδιότητάς του εις τον Πρόεδρον ή έτερον μέλος 
αυτού ή να εξουσιοδοτή τούτους προς ενέργειαν ωρισμένων 
πράξεων.

39. Η περ. I της παρ. 1 του άρθου 10 του ν.δ. 1017/1971.
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t. Ετβχορήγησις ή συμβολή του Δημοσίου διά της χορη- 
γήσεως πιστώσεων εκ του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του 
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

40. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του 
ν. 1017/71.

Περί πόσης δαπάνης αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβού- 
λιον του Ταμείου, δυνάμενον δι αποψάοεώς του να εξου- 
σιοδοτήση τον Πρόεδρον αυτού όπως αποφασίζη περί 
δαπανών μη υπερβαινουσών το ποσόν των δραχμών τριά
κοντα χιλιάδων.

41. Παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 1816/1988.
2. Οι διατάζεις αυτού του νόμου περί διαιτησίας ισχύουν 

και όταν διαιτητής ή επιδιαιτητής ορίζεται, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, μέλος του κύριου προσωπικού των 
νομικών υπηρεσιών της διοίκησης.

Στον άδικό λογαριασμό που ουνιστάται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., 
σύμφωνα με το άρθρο 4, καταχωρίζονται χωριστά τα ποσοστά 
αμοιβών διαιτησίας τα προερχόμενα από τα μέλη του κύριου 
προσωπικού των νομικών υπηρεσιών της διοίκησης. Τα 
κεφάλαια αυτό θα διατίθενται για την παροχή έκτακτης 
χρηματικής ενίσχυσης σε μέλη του κύριου προσωπικού των 
νομικών υπηρεσιών της διοίκησης ή στις οικογένειές τους 
σε περίπτωση θανάτου ή ασθένειας αυτών ή των προστα- 
τευομένων μελών της οικογένειάς τους, για την αντιμετώ
πιση δαπανών που δεν καλύπτονται από το Δημόσιο ή από 
οποιονδήποτε φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και 
για την ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίων και την έκδοση 
επιστημονικών μελετών και νομικών περιοδικών. Η διαχείριση 
του ειδικού αυτού λογαριασμού ασκείται από επιτροπή στην 
οποία μετέχει ο πρόεδρος του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ο εκάστοτε 
συντονιστής των νομικών υπηρεσιών της διοίκησης και από 
ένας σύμβουλος, ένας πάρεδρος και ένας δικαστικός α
ντιπρόσωπος Α' τάξης των νομικών υπηρεσιών διοίκησης, 
που θα ορίζονται με θητεία δυο ετών από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης.

Β' ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του 
Κωδ. Π.Δ. 18/1989.

'Αρθρο 25
(άρθρα 25 παρ. 2, ν.δ. 170/1973, 21 ν. 702/1977, 2 

παρ. 2 ν.
1470/1984)

Πρόσθετοι λόγος υπομνήματα

Οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι αν υποβληθούν 
μετά από αναβολή της συζήτησης και ο φάκελος της 
υπόθεσης είχε ττεριέλθε: στο δκοσιήριο εξήντα (60) ημέρες 
πριν από τη δικάσιμο της αναβολής.

2 Ο παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 76 του ν. 
1756/1988.

6 Οι πάρεδροι πρωτοδικείου διοριζόμενοι πρωτόδικες 
τοποθετούνται σε ειρηνοδικεία ή πταισματοδικεία, όπου 
υπηρετούν για δύο τουλάχιστον έτη. Αν δεν υπάρχουν 
κενές θέσεις στα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία τοπο
θετούνται στα πρωτοδικεία

6. Σε ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία της έδρος των 
πρωτοδικείων είναι δυνατή η τοποθέτηση και αρχαιότερων 
πρωτοδικών, με αιτιολογημένη απόφαση του Ανώτατου Δι
καστικού Συμβουλίου.

7. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει 
για τους πρωτόδικες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση

του νόμου αυτού, εκτός αν το ζητήσουν οι ίδιος

3. Άρθρο 109 του ν. 1756/1988 όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 1868/1989.

Αρθρο 109
Ειρηνοδίκες και ττταισματοδίκες.

1. Από την έναρξη ισχύος του κώδικα αυτού καταργείται 
ο βαθμός του ειρηνοδίκη. Τα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία 
διατηρούνται ως αυτοτελή δικαστήρια. Οι οργανικές θέσεις 
δικαστικών λειτουργών ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων 
μετστρέπονται σε θέσεις πρωτοδικών.

2. Οι ειρηνοδίκες και ττταισματοδίκες που ήδη υπτρετούν 
μπορούν, μέσα οε δύο μήνες από την ισχύ του νόμου 
αυτού, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν ως πρω
τόδικες και οι δόκιμοι ειρηνοδίκες ως πάρεδροι πρωτοδικείου. 
Την ίδια δήλωση μπορούν να υποβάλουν, μέσα σε δύο 
μήνες από την ορκωμοσία τους, οι δόκιμοι ειρηνοδικες που 
θα διοριστούν από ισχύοντα πίνακα ή από διεξαγόμενο 
διαγωνισμό. Η δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιο
σύνης.

Ή ένταξη γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της ολομέλειας του 
αρμόδιου Εφετείου, εψ όσον ο κρινόμενος έχει τα προσόντα 
της κατ' εκλογή προαγωγής στο βαθμό του πρωτόδικη'.

Οι παραπάνω εντάσσονται στο τέλος του πίνακα της 
σειράς αρχαιότητας, μετά τον τελευταίο πάρεδρο πρωτο
δικείου. κατά τη σειρά της αρχαιότητάς τους.

Η γνωμοδότηση της ολομέλειας του εφετείου γίνεται 
ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση ειδικού επιθεωρητή εφέτη 
που ορίζεται από την ίδια ολομέλεια για το σκοπό αυτόν.

3. Ειρηνοδίκης, πταισματοδίκης ή δόκιμος ειρηνοδίκης, 
για τον οποίο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφαίνεται 
ότι δεν πρέπει να εταχθεί, εντάσσεται με την ίδια απόφαση 
στον πίνακα της σειράς αρχαιότητας της παραγράφου 5, 
διατηρώντας τη σειρά της αρχαιότητάς του. Μπορεί όμως 
να υποβάλει και δεύτερη δήλωση ένταξης και να επανακριθεί 
μετά ένα έτος από την προηγούμενη κρίση. Αν η δήλωσή 
του γίνει δεκτή, εντάσσεται στο τέλος του πίνακα της 
σειράς αρχαιότητας ύστερα από αυτούς που έχουν ήδη 
ενταχθεί και τους παρέδρους που διορίστηκαν στο μεταξύ.

4. Με την ένταξη των πιο πάνω δικαστικών λειτουργών 
δε μεταβάλλεται σε βάρος τους η μέχρι τότε μισθολογική 
τους κατάσταση.

5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2 
οι ειρηνοδίκες και α ττταισματοδίκες που ήδη υπηρετούν 
και δεν υπέβαλαν δήλωση ένταξης κατά την παράγραφο 
αυτή καθώς και όσοι δεν κρίθηκαν εντακτέοι παραμένουν 
σε προσωποπαγή θέση και εγγράφονται σε ειδικό πίνακα 
αρχαιότητας που διατηρείται μέχρις ότου εξαντληθεί ο 
αριθμός τους. Ο ειδικός αυτός πίνακας συντάσσετα με 
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου με βάση τη 
μέχρι την εγγραφή στον πίνακα σειρά αρχαιότητας.

6. Ο εντασσόμενοι κατά την προηγούμενη παράγραφο 
διατηρούν το βαθμό τους και προάγονται κατά τις ισχύουσες 
μέχρι σήμερα διατάξεις.

7. Με τις ρυθμίσεις του κώδικα αυτού που αφορούν τους 
ειρηνοδίκες και πταισματοδϊκες δε θίγονται α διατάξεις που 
καθορίζουν την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, των πται
σματοδικείων. των ειρηνοδικών και των ττταισματοδικών, 
καθώς και οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία ενώπιόν 
τους.

8. Οι ειρηνοδίκες και ττταισματοδίκες που εντάσσονται 
στον ειδικό πίνακα αρχαιότητας εξακολουθούν και μετά την 
ένταξή τους να ασκούν τα καθήκοντά τους σε ειρηνοδικεία
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,ποισματοδκεία όπως κα προηγοιχιένως. Όσο χρόνο 
υπάρχου ειρηνοδίκες κα πταισματοδίκες αυτής της κατη- 
' ΰς τη ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία στελεχώνονται 
-no αστούς και, αν δεν επαρκούν, από πρωτόδικες. Στις 
^ρ, πτώσεις αυτές το ειρηνοδικείο συγκροτείται από ειρη- 

και το τττασματοδικείο από πταισματοδίκη. 
g Με την ένταξη ειρηνοδικών και ττταισματοδικών στον 

^νοκο αρχαιότητας των λοιπών δικαστικών λειτουργών 
^τταργούνται κάθε φορά οι αντίστοιχες θέσεις τους στον 
πνακα αρχαιότητας των ειρηνοδικών - πταισμστοδικών κα 
^μιουργούνται ισάριθμες οργανικές θέσεις πρωτοδικών. Το 
&ο συμβαίνει και όταν ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης της 
οδικής επετηρίδας αποχωρήσει από την υπηρεσία.

10. Πράξεις της διαδικασίας ένταξης των ειρηνοδικών κα 
-τταισματοδικών (δηλώσεις, εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις) που 
Γγιναν κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος κώδικα, 
{*ατηρούν την ισχύ τους. Στην περίπτωση αυτήν η διαδικασία 
ένταξης συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κώδικα.

11. Ένα μόνο μέλος πολυμελούς πρωτοδικείου ή τριμελούς 
πλημμελειοδικείου μπορεί, κατά την κρίση του δικαστή που 
ίκευθύνει το δικαστήριο, να αναπληρωθεί από ειρηνοδίκη ή 
πταισματοδίκη της έδρας ή της περίφέρειάς του.

12. Στα τμήματα των δικαστικών διακοπών περιλαμβάνο
νται και οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες που υπηρετούν 
στην έδρα του πρωτοδικείου.

4. Από την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 1756/1988 
σπαλείφεται η φράση: όταν αυτά συγκροτούνται μόνο από 
□ρηνοδίκες.

5. Το άρθρο 38 του ν. 1941/1991

'Αρθρο 38.
Αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων, που εξεδόθησαν 

εοημην, εάν συμπληρώθηκαν τα 2/3 του χρόνου της πα
ραγραφής, από τότε που έγιναν αμετάκλητες, χωρίς να 
εκτελεσθούν, μετά τρέπονται σε χρηματικές με αίτηση του 
«αταδικασθέντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. 

Αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο που εξέδωσε την ποινή 
σε περίπτωση περισσοτέρων ποινών, τη βαρύτερη ή, σε 

τεέκπτωση συγχώνευσης ποινών, τη συγχωνευπκή απόφαση.

6. Αρθρο 19 του ν. 171S/1951

Άρθρσν 19.
Η ασκηθείσα υπό του Δημοσίου, του Ταμείου Εθνικού 

στόλου, του Ταμείου Εθνικής Αμύνης και του παλαού 
^«χλησιοσηκού Ταιείου αίτησις αναιρέσεως κατά τελεαιδί- 
*ου δικοσπκής αποφόσεως. ως και η προς άοκησιν τοιαύτης 
^οσθεομία, αναστέλλει την κατά των νομυιών τούτων πρό
ναων εκτέλεσιν της αποφάοεως κα κα£ άς έπ περιπτώσεις 
53 επετρέπετο αύτη.

7. Το άρθρο 8 του ν. 2097/1952

Άρθρσν 8.
Κατά του Δημοσίου δεν συγχωρείται εκτέλεσις δικαστικών 

αποφάσεων (πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Συμβουλίου 
επικράτειας ή Ελεγκτικού Συνεδρίου), επιδικαζουσών χρη- 
·<ΓΓ'κάς οφειλάς ή δικαστικήν δαπάνην εις βάρος αυτού κα 
ί'ν γένει παντός εκτελεστικού δικαιογράφου αναγνωριστικού 
'εκούτων οφειλών.

επί των ως άνω οφειλών του Δημοσίου δεν συγχωρείται 
^’•δοσις επιταγής προς πληρωμήν τούτων πάσα δε τοιαύτη 
Ένομένη και μη πληρωθείσα μέχρι της ισχύος του παρόντος 
: τ^χόν γενησομένη ουδόλως υποχρεοί το Δημόσιον.

Ο δκαούχος χρηματικής απαιτήσεως κατά του Δημοσίου 
προς αποτροπήν επκείμενης παραγραφής δκαούτα να 
επιδώση εντός του τελευταίου μηνός του δια τούτης τασ- 
σομένου κατά τας κειμένας διατάξεις χρόνου τον εφ ου 
ερείδεται, η απαίτησίς του τίτλου μετ' εππαγής προς πλη
ρωμήν του οφειλομένου αυτώ ποσού της δαπάνης προς 
έκδοσιν αντιγράφου του οικείου τίτλου, της δαπάνης επ- 
δόσεως και 30.000 δραχμών δύ αμοιβήν του δικηγόρου.

8. Η παράγραφος 5 του άρθ. 3 του Ν_Δ. 4561/1966 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 32/1968.

5. Ο Διευθυντής λαμβάνει κατά μήνα διά την εν τω 
ίνσπτούτω υπηρεσία του, αποζημίωαν ίσην προς, το εν 
τρίτον (1/3) των τακτικών αποδοχών του τακτικού καθηγητού 
του Πανεπιστημίου.

9. Παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 924/1979.
6. Τα των αποδοχών των προσλαμβανομένων διέποντα 

υπό των διατάξεων του Ν_Δ. 1198/1972 "περί του τρόπου 
ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας του επί σχέσει 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του δημοσίου κλπ.'.

Αθήνα, Σεπτέμβρης 1991 

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

"Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δίκαιο-- 
σύνης"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A‘

Τροποποίηση διατάξεων περί Συμβουλίου της Επικράτειας,
Ελεγκτικού Συνεδρίου κοι του Κώδικα Οργανισμού Δικο- 

στηρίωνκαι Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 1
Συμβούλιο της Ετπκρατείος

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 170/1073, όπως 
αντικαταο ιάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 702/1977, (άρθρο 
8 παρ. 1 του Κωδ. Π.Δ. 18/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

1. Ή ολομέλεια του Συμβουλίου όταν συνεδριάζει δημόσια, 
ως δικαστήριο, συντίθεται από τον Πρόεδρο, τους αντι
προέδρους. τους συμβούλους, δύο παρέδρους κα τον 
γραμματέα. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται πάντως να 
παρίστσνται α μιοοί συν ένας από τον συνολικό αριθμό 
των μελών της που έχουν δικαίωμα ιμέρου. Ο αριθμός των 
μελών πρέπει πάντοτε να διατηρείται περιττός. Αν τα 
προσευχόμενα στη συνεδρίαση μέλη σχηματίζουν άρτιο 
αριθμό, αποχωρεί ο νεώτερος σύμβουλος κα αν αυτός είναι 
εισηγητής στη δικαζόμενη υπόθεση, ο αμέσως ορχαότερός 
του, για να διατηρηθεί ο αριθμός περιττός*.

2. Ο παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του ν.δ. 
170/1973, όπως ισχύει μετά το άρθρο 13 του ν. 702/1977 
κα το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 1470/1984 (άρθρο 10, παρ. 
1, 2 κα 3 του Κωδ. Π_Δ 18/1989), συγχωνευόμενες σε 
παράγραφο 1 αντικαθίστανται ως εξής:
‘1. Τα A, Β, Γ, Δ κα Ε τμήματα του Συμβουλίου της 

Επικράτειας συνεδριάζουν δημόσια κα ουντίθεντα από τον 
πρόεδρό τους, δυο συμβούλους κα δύο παρέδρους κα τον 
γραμματέα (πενταμελής σύνθεση). Κάθε τμήμα συντίθετα 
από τον πρόεδρό του, τέσσερεις συμβούλους, δύο παρέ
δρους κα το γραμματέα (επταμελής σύνθεση) μόνον όταν


