
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο  σχέδιο  νόμου  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης  «Ενσωμάτωση  στην

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541,

2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας

μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας,

τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού

(ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις»

----------------------

Θέμα: «Δημιουργία της 26ης Β΄ εκπαιδευτικής σειράς στην Εθνική Σχολή

Δικαστικών  Λειτουργών  (Ε.Σ.ΔΙ.)  με  την  εισαγωγή  σαράντα  τριών  (43)

επιτυχόντων  από  τον  Πίνακα  Οριστικών  Αποτελεσμάτων  του  τρέχοντος

(26ου)  διαγωνισμού  (ΦΕΚ  Γ΄  54/27-01-2020)  στην  κατεύθυνση  της

Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και επιπλέον επιτυχόντων από τον ίδιο

Πίνακα στην κατεύθυνση των Εισαγγελέων, στο πλαίσιο της αύξησης των

οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων κατά εξήντα πέντε (65) δια

του  παρόντος  σχεδίου  νόμου,  μέχρι  την  πλήρη  υλοποίηση  των  νέων

οργανικών θέσεων».

Αιτιολογική Έκθεση

Ήδη με το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 468/30-10-2019 αίτημα της Ενώσεως

Δικαστών  και  Εισαγγελέων  (εις  το  εξής  ΕΔΕ)  προς  τον  Υπουργό

Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, ζητήθηκε η αύξηση των οργανικών

θέσεων  των  Δικαστικών  Λειτουργών  κατά  ογδόντα  πέντε  (85),

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν έπειτα από τις

πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας.  Ο  κ.  Υπουργός  Δικαιοσύνης  δημόσια  εξήγγειλε  την

ικανοποίηση του αιτήματος της ΕΔΕ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αρχικά στις
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28 Νοεμβρίου 2019 και στη συνέχεια στις 14 Δεκεμβρίου 2019 στη Γενική

Συνέλευση της ΕΔΕ, ενόσω διεξάγονταν ο τρέχων (26ος) διαγωνισμός της

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,  που προκηρύχθηκε με την υπ’

αριθμόν  64693/01-10-2019  (ΦΕΚ  Γ΄  1738)  απόφαση  των  Υπουργών

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο με αριθμό 92028/23.12.2019 εγγραφό του

προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου αιτήθηκε τη διατύπωση γνώμης στο

σχετικό  ζήτημα.  Κατόπιν  τούτου  και  αφού  ελήφθησαν  υπόψιν  οι

αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα

Εφετεία  της  χώρας,  ακολούθησε  η  γνώμη  του  Προέδρου  του  Αρείου

Πάγου,  προσδιορίζοντας  τα  υπάρχοντα  κενά  ανά  κλάδο  και  βαθμό

δικαιοδοσίας. 

Ως εκ τούτου αποφασίσθηκε η αύξηση των οργανικών θέσεων των

δικαστικών και  εισαγγελικών λειτουργών κατά εξήντα  πέντε  (65) με  το

παρόν νομοσχέδιο. Εν όψει των αυξημένων αναγκών της Δικαιοσύνης, ήδη

η ΕΔΕ με το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 97/10-02-2020 έγγραφό της, τόνισε την

επιτακτική ανάγκη άμεσης αύξησης των οργανικών θέσεων (όπως αυτές

κατανεμήθηκαν ανά κλάδο και βαθμό δικαιοδοσίας από τον Άρειο Πάγο) με

παράλληλη  αύξηση  του αριθμού  των σπουδαστών  της  Ε.Σ.ΔΙ.  από  τον

πίνακα επιτυχόντων της τρέχουσας σειράς, ώστε να καλυφθούν άμεσα τα

υφιστάμενα κενά.  Επιπλέον,  με  το  υπ΄ αριθμόν πρωτ.  172/07-04-2020

έγγραφό της,  θεωρώντας  η ΕΔΕ ως θετική  εξέλιξη  τη δρομολογούμενη

αύξηση  των  οργανικών  θέσεων,  επεσήμανε  την  επιτακτική  ανάγκη  της

άμεσης υλοποίησής της με ανάλογη αύξηση του αριθμού των εισακτέων

στην τρέχουσα σειρά της Ε.Σ.ΔΙ. Ταυτόσημου περιεχομένου υπήρξε και η

από 06-04-2020 ενημερωτική ανακοίνωση εννέα μελών του ΔΣ της ΕΔΕ

στην  οποία  επισημαίνεται  ρητά  το  αίτημα  υλοποίησης  των  65  νέων

οργανικών  θέσεων  από  την  επόμενη  εκπαιδευτική  σειρά  της  Εθνικής

Σχολής Δικαστών, ήτοι την 26η Β΄ εκπαιδευτική σειρά.

Ως γνωστόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει διαγωνισμό για

την  εισαγωγή  σπουδαστών  στην  Εθνική  Σχολή  Δικαστικών  Λειτουργών

βάσει των κενών που προκύπτουν έπειτα από Γνώμη του Προέδρου του

Αρείου Πάγου, που διεξάγεται κατά παράδοση των τελευταίων ετών τον

μήνα  Νοέμβριο  κάθε  έτους  και  ολοκληρώνεται  τον  Φεβρουάριο  του

επόμενου έτους, οπότε και εγγράφονται στην Εθνική Σχολή Δικαστών οι

επιτυχόντες  σε  αυτόν.  Η  φοίτηση  στη  σχολή  διαρκεί  16  μήνες  και
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περιλαμβάνει στάδιο θεωρητικής κατάρτισης και πρακτική άσκηση. Με την

ολοκλήρωση  του  προγράμματος  αυτού  διορίζονται  πάρεδροι  σε  κενές

οργανικές θέσεις. 

   Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και προκειμένου η, δια του παρόντος σχεδίου

νόμου, αύξηση των οργανικών θέσεων να αποδώσει  άμεσα οφέλη στη

δικαστηριακή  πράξη  και,  κατ'  επέκταση  στην  επιτάχυνση  του  ρυθμού

εκδίκασης των εκκρεμών ένδικων υποθέσεων, ο οποίος, ούτως ή άλλως,

λόγω  της,  αναγόμενης  στην  επιδημία  του  κορωνοϊού,  αναστολής

λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας

για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  13-03-2020  έως  και  15-05-2020

τουλάχιστον και ενώ η αναστολή αυτή πιθανολογείται ότι θα συνεχισθεί

ανά στάδια έως 01-07-2020, παραμένει σε χαμηλό έως μηδενικό επίπεδο,

καθώς  και  να  συμβάλει  τα  μέγιστα  στην  εύρυθμη  λειτουργία  της

δικαιοσύνης, προκρίνεται η δημιουργία 26ης Β΄ εκπαιδευτικής σειράς στην

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.ΔΙ.) με την εισαγωγή σαράντα

τριών (43) επιτυχόντων από τον Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων του

τρέχοντος (26ου) διαγωνισμού (ΦΕΚ Γ΄ 54/27-01-2020) στην κατεύθυνση

της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και επιπλέον επιτυχόντων από τον

ίδιο  Πίνακα  στην  κατεύθυνση  των  Εισαγγελέων,  προκειμένου  οι

νεοεισερχόμενοι σπουδαστές να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την φοίτησή

τους στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και να ενταχθούν πλήρως

στο Δικαστικό Σώμα εντός του έτους 2021. 

   Σε διαφορετική περίπτωση οι δημιουργούμενες δια του παρόντος σχεδίου

νόμου οργανικές θέσεις θα είναι σε θέση να καλυφθούν το συντομότερο

δυνατό  περί  τα  τέλη  του  2022  και,  πάντα  υπό  την  επιφύλαξη  της

αβεβαιότητας  του  χρόνου  διεξαγωγής  του  επόμενου  διαγωνισμού  της

Ε.Σ.ΔΙ.,  λόγω έξαρσης του ιού κατά τους  προσεχείς  φθινοπωρινούς  και

χειμερινούς  μήνες  σύμφωνα  με  τα  σημερινά  πορίσματα  της  Ιατρικής

Επιστήμης  και  τις  εκτιμήσεις  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Υγείας,

αχρηστεύοντας,  κατ΄αυτόν τον τρόπο,  την πρακτική  αποδοτικότητα  της

άμεσης  κάλυψής  τους  και  αυξάνοντας  έτι  περαιτέρω  τις  χρόνιες

καθυστερήσεις  στην  απονομή δικαιοσύνης,  οι  οποίες  συνιστούν  εμπόδια

τόσο στην κοινωνική σταθερότητα όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της

χώρας. Εξάλλου, η παράμετρος της αβεβαιότητας του χρόνου διεξαγωγής

του επόμενου διαγωνισμού λόγω έξαρσης του ιού κατά  τους  προσεχείς

φθινοπωρινούς  και  χειμερινούς  μήνες  έχει  ήδη  ληφθεί  υπόψη  και
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αποτυπωθεί νομοθετικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την παράταση

ισχύος  του  Πίνακα  Κατάταξης  των  επιτυχόντων  υποψηφίων  του

διαγωνισμού  για  την  πλήρωση  κενών  οργανικών  θέσεων  δόκιμων

Δικαστικών  Πληρεξουσίων  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους,  με

ημερομηνία  08-04-2019 (Γ΄ 567/12-04-2019)  έως  και  την  12-04-2021

βάσει  του  συνδυασμού  των  διατάξεων  του  άρθρου  4  παρ.  2  της

υπ΄αριθμόν  124/28-03-2020 (ΦΕΚ Β΄  1080)  απόφασης  των Υπουργών

Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης και του τριακοστού ενάτου άρθρου

της  από  20-03-2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του

κορωνοϊού  COVID-19,  τη  στήριξη  της  κοινωνίας  και  της

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς

και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) σε συνδυασμό με την από 25-02-

2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής

και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42), την από 11-03-

2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα

αντιμετώπισης  των αρνητικών συνεπειών  της  εμφάνισης  του κορωνοϊού

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(Α΄ 55) και την

από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διασποράς  του  κορωνοϊού

COVID-19 » (Α΄ 64).

    Επιπροσθέτως, οι, δια του παρόντος σχεδίου νόμου, δημιουργούμενες

θέσεις δικαστών υπερκαλύπτουν τον αριθμό επιτυχόντων από τον Πίνακα

Οριστικών Αποτελεσμάτων του τρέχοντος (26ου) διαγωνισμού της Ε.Σ.ΔΙ.

στην κατεύθυνση της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, που ανέρχεται σε

σαράντα τρεις (43), με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η πλήρης

υλοποίηση  των  νέων  οργανικών  θέσεων  δικαστών  από  τον  Πίνακα

Οριστικών Αποτελεσμάτων του τρέχοντος διαγωνισμού και να υπολείπονται

νέες οργανικές θέσεις δικαστών προς μεταφορά τους στην προκήρυξη του

επόμενου διαγωνισμού της Ε.Σ.ΔΙ., όποτε ο τελευταίος διενεργηθεί.

Τέλος, το άρθρο άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού

δικαστηρίων  και  κατάσταση  δικαστικών  λειτουργών»  ορίζει  ότι  «Οι
πάρεδροι πρωτοδικείου ή εισαγγελίας διορίζονται για την πλήρωση κενών
θέσεων πρωτοδικών και αντεισαγγελέων σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας
τους  στο  σχετικό  διαγωνισμό.  Ως  κενές  θέσεις  πρωτοδικών  και
αντεισαγγελέων θεωρούνται και οι κενές θέσεις των ανωτέρων βαθμών.»

4



Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του νόμου καθίσταται σαφές ότι οι νέες
οργανικές  θέσεις  που  δημιουργούνται  σε  ανώτερους  βαθμούς  θα
καλυφθούν από τους πρωτοδίκες και του αντεισαγγελείς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής

Οι  οργανικές  θέσεις  των  δικαστικών  λειτουργών  της  πολιτικής  και
ποινικής δικαιοσύνης διαμορφώνονται ως εξής:

1. Από 1ης Απριλίου 2020:

α)  των  εισαγγελέων  εφετών  αυξάνονται  κατά  είκοσι  τρεις  (23),
οριζομένων αυτών σε εβδομήντα πέντε (75),

β)  των  αντεισαγγελέων  εφετών  μειώνονται  κατά  είκοσι  τρεις  (23),
οριζομένων αυτών σε εκατόν δεκαέξι (116).

2. Από 1ης Ιουλίου 2020:

α) των εφετών αυξάνονται κατά είκοσι τρεις (23), οριζομένων αυτών σε
τριακόσιες ενενήντα επτά (397),

β) των αντεισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά πέντε (5), οριζομένων
αυτών σε εκατόν είκοσι μία (121),

γ)  των  προέδρων  πρωτοδικών  αυξάνονται  κατά  μία  (1),  οριζομένων
αυτών σε τριακόσιες μία

δ) των πρωτοδικών αυξάνονται κατά είκοσι έξι (26), οριζομένων αυτών
και των οργανικών θέσεων των παρέδρων πρωτοδικείου σε οκτακόσιες
εξήντα έξι (866),

ε)  των  αντεισαγγελέων  πρωτοδικών  αυξάνονται  κατά  δέκα  (10),
οριζομένων  αυτών  και  των  οργανικών  θέσεων  των  παρέδρων
εισαγγελίας σε διακόσιες εξήντα μία (261).
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3. Οι νέες οργανικές θέσεις της παρ. 2 εδάφιο δ και ε θα πληρωθούν την
1η Ιουλίου του 2021 μετά την αποφοίτηση των σπουδαστών της 26ης Β΄
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών».

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020

Οι προτείνοντες Βουλευτές
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