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ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΎΜΕΝΑΚΗΣ 
       

               Η Εταιρεία, όταν πριν από καιρό προγραμμάτισε την αποψινή συνεδρίαση, 

είχε υπόψη της το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και πάνω σε αυτό είχαμε 

κληθεί να εκφέρουμε τις απόψεις μας. Χθες όμως δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο 

νόμου με τίτλο «για την δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων 

αρνησιδικίας», στο οποίο ενσωματώθηκαν ως ΜΕΡΟΣ Ε΄ οι περισσότερες από τις 

διατάξεις του προηγούμενου σχεδίου νόμου, ενώ δεν έχουν περιληφθεί άλλες, οι 

σπουδαιότερες νομίζω, όπως εκείνες για την ανατροπή της αρχής της ιεραρχικής 

εξάρτησης των εισαγγελικών λειτουργών, για τις προαγωγές κατ’ απόλυτη εκλογή με 

σύγκριση, για την κατάργηση της κλήρωσης στην κατανομή των υποθέσεων 

ασφαλιστικών μέτρων κ.α.   

 
Αρχικός τίτλος     
ΜΕΡΟΣ Ε΄  

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1756/1988 (Α΄ 35),  
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»  
                                                  

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

                                                     Τελικός τίτλος 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  
«για την δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων 

αρνησιδικίας»  
  

   Από το προοίμιο της αιτιολογικής έκθεσης προκύπτει ότι οι επιχειρούμενες με το 

παρόν σχέδιο νόμου παρεμβάσεις στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αποβλέπουν στην ταχύτερη απονομή της 

δικαιοσύνης, στην πλέον αξιοκρατική προαγωγή στις ανώτατες θέσεις της δικαστικής 

ιεραρχίας, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιθεώρησης και στον 

εξορθολογισμό διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου. Αν ανατρέξει κανείς στις 

αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν υποχρεωτικά τους νόμους που κατά καιρούς 

επιχειρούν νομοθετικές παρεμβάσεις με προσθήκες, αντικαταστάσεις ή 

τροποποιήσεις κυρίως στους δικονομικούς κώδικες, αλλά και στον Κώδικα 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, θα παρατηρήσει 
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ότι επαναλαμβάνονται διαχρονικά οι ίδιες φιλόδοξες διακηρύξεις όπως «ταχύτερη 

απονομή της δικαιοσύνης», «πλέον αξιοκρατική προαγωγή», «αποτελεσματικότερη 

λειτουργία», «εξορθολογισμός διατάξεων» και άλλες παρόμοιες. Ελάχιστες όμως 

παρεμβάσεις του νομοθέτη απέδωσαν τα σκοπούμενα αποτελέσματα, έτσι ώστε να 

διατυπώνεται η άποψη από πολλούς ότι στη μεγάλη και πολύπλευρη κρίση που 

βιώνει η χώρα μας συνέβαλαν και οι δυσλειτουργίες στην απονομή της δικαιοσύνης .  

          Μία από τις βασικές αρχές της καλής νομοθέτησης, όταν ο νομοθέτης 

προτίθεται να επέμβει σε υπάρχουσες ρυθμίσεις, είναι να αιτιολογεί επαρκώς και με 

σαφήνεια τις παρεμβάσεις του κι αυτό πρέπει να γίνεται με την αιτιολογική έκθεση. 

Φυσικά η προσαρμογή του Δικαίου στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιστάσεις 

αποτελεί μείζονα κοινωνική αναγκαιότητα της σύγχρονης ζωής, η οποία δεν μπορεί 

να υποτιμηθεί ή να παραγνωρισθεί. Πρέπει όμως να εκτίθενται οι λόγοι γιατί η 

υπάρχουσα ρύθμιση δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, που οφείλεται αυτό 

και γιατί η παρέμβασή του είναι αναγκαία για να διορθώσει τα πράγματα. Στοιχεία τα 

οποία εν πολλοίς δεν υπάρχουν.   

          Νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις -ούτε βεβαίως και στην παρούσα-  

δεν λείπουν οι καλές προθέσεις και η πίστη του νομοθέτη ότι με τις νέες ρυθμίσεις θα 

βελτιωθούν οι συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

ποιότητα, η ποσότητα και η ταχύτητα στην  έκδοση των αποφάσεων, χωρίς σε καμία 

περίπτωση να παραβλέπεται ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι προϊόν κάποιων ανθρώπων 

– δικαστών. 

        Μετά τη μικρή αυτή εισαγωγή, δίκην «αιτιολογικής έκθεσης» για τις όποιες 

παρατηρήσεις, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στις επί μέρους ρυθμίσεις. 

Επειδή όμως είναι πολλές και για να είμαστε και χρήσιμοι πρέπει να επικεντρώσουμε 

το ενδιαφέρον μας στις περισσότερο σοβαρές από αυτές.        

1. άρθρο 1 
παρ. 1 Ως προς το ποσοστό σημειώνεται ότι η αύξηση του ποσοστού παρέχει 

μεγαλύτερη ευελιξία στον πρόεδρο του συμβουλίου για την ορθολογικότερη 

κατανομή των υποθέσεων με τον προσδιορισμό των κατεπειγουσών κατά 

προτεραιότητα. 

 Παρ. 2: Δεν θεωρώ πειστική την αιτιολογία της διεύρυνσης του κύκλου εκείνων που 

μπορούν να ζητήσουν ό,τι και ο Υπουργός. Η διάταξη εφαρμόσθηκε αδιατάρακτα επί 

πολλά έτη χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Η διεύρυνση του κύκλου, εκτός από 

τον πρόεδρο του συμβουλίου επιθεώρησης, αφορά πρόσωπα εκτός της στενής 
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δικαστικής λειτουργίας, στα οποία π.χ. πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο κατ’ εξοχήν γνώστης των συνθηκών λειτουργίας των 

Δικαστηρίων που είναι ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Η επιχειρούμενη διεύρυνση 

μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, όταν μάλιστα αυτή αναφέρεται 

στη συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση κανονισμού, από όσα επιδιώκεται 

να λύσει. Προτείνεται η προσθήκη μόνο του  προέδρου του συμβουλίου 

επιθεώρησης, ο οποίος λόγω του θεσμικού του ρόλου, αλλά και μέσω των οικείων 

επιθεωρητών, είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τις υπηρεσιακές 

ανάγκες και γενικότερα τις συνθήκες λειτουργίας κάθε δικαστηρίου και εντεύθεν αν 

επιβάλλεται η συμπλήρωση, η τροποποίηση ή η αντικατάσταση του κανονισμού.   

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

  2. άρθρο 2 (ατιολ εκθ.) 

1. Παρ. 1 

         Με την παρ. 1 καταργούνται οι ρυθμίσεις  που αφορούν την κλήρωση των 

συνθέσεων σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων. Το σύστημα των κληρώσεων επί 

υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που θεσπίστηκε με το ν. 3327/2005 και ισχύει 

από 16.9.2005, στην πράξη αποδείχτηκε μη λειτουργικό. Η απόλυτη τήρηση της 

αρχαιότητας για την επιλογή των δικαστών, οι οποίοι κληρώνονται να δικάσουν 

υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, έχει πράγματι αποτύχει. Η μέσω των  

ασφαλιστικών μέτρων  παρεχόμενη προσωρινή δικαστική προστασία απαιτεί 

ταχύτητα και αυξημένα προσόντα, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που 

ανακύπτουν κατά την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων. Όμως, η απόλυτη τήρηση της 

αρχαιότητας δεν αφήνει περιθώρια για επιλογή των ιδιαίτερα ικανών και άξιων 

δικαστών. Αντίθετα, δημιουργεί προβλήματα, αφού πολλοί από τους αρχαιότερους 

δικαστές, ορισμένοι από τους οποίους έχουν παραλειφθεί κατά τις προαγωγές, δεν 

ανταποκρίνονται με την αναγκαία για τις υποθέσεις αυτές πληρότητα, τόσο ως προς 

την απαιτούμενη ταχύτητα όσο και ως προς την αντιμετώπιση των αναφυόμενων 

κατά την εκδίκαση ιδιαίτερων ζητημάτων. Μετά την κατάργηση του στοιχείου ΄Γ΄ 

του ισχύοντος άρθρου 17, τους δικαστές που θα δικάζουν ασφαλιστικά μέτρα θα 

επιλέγει στα μεγάλα δικαστήρια το εκλεγμένο τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης, το 

οποίο έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας και το οποίο παρέχει τα εχέγγυα επιτυχούς 

και αντικειμενικού ορισμού των κατάλληλων δικαστών.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ως αρχή, η κατάργηση της 

κλήρωσης, όπου αυτή προβλέπεται, πρέπει όμως να τη δεχθούμε με όλα τα 
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μειονεκτήματα που μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή, ως αναγκαίο κακό, 

γιατί έτσι διασφαλίζεται η απόλυτη αντικειμενικότητα στον ορισμό του 

δικαστή που θα κληθεί να δικάσει μία συγκεκριμένη υπόθεση. Μερικά από 

τα μειονεκτήματα αυτά της κλήρωσης στη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων αναφέρονται και στην αιτιολογική έκθεση και δεν μπορεί παρά να 

συμφωνήσει κανείς με αυτά. Νομίζω όμως ότι αντί της πλήρους κατάργησης 

της κλήρωσης θα μπορούσε να υπάρξει μια ενδιάμεση λύση, όπως να ορίζεται 

(με επιλογή) είτε από το Συμβούλιο είτε από την ολομέλεια του Δικαστηρίου 

ένας μεγαλύτερος αριθμός προέδρων και αρχαιοτέρων πρωτοδικών και από 

αυτούς να επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση εκείνοι που θα δικάσουν. 

Βεβαίως θα υπάρξουν περιπτώσεις που εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις θα 

πρέπει να ορισθούν πολύ σύντομα, οπότε πρέπει να γίνει σχετική πρόβλεψη. 

Με λίγα λόγια όποιο σύστημα και να ακολουθηθεί θα έχει και μειονεκτήματα. 

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνεται συσχετισμός της κλήρωσης των 

ασφαλιστικών μέτρων με εκείνη των ποινικών υποθέσεων με την έννοια ότι 

οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων είναι ήσσονος σημασίας κι αυτό 

γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις ποινικές υποθέσεις υπάρχουν 

ασφαλιστικές δικλείδες όπως οι τριμελείς συνθέσεις, τα ένδικα μέσα κλ.π, 

ενώ στα ασφαλιστικά μέτρα ένας μόνο δικαστής καλείται πολλές φορές σε 

πολύ σύντομο χρόνο να ρυθμίσει καταστάσεις υψίστης σημασίας. Επομένως 

οι δικαστές που θα δικάζουν ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να είναι από τους 

πλέον έμπειρους, καταρτισμένους και ταχείς. Προτείνεται λοιπόν να ορίζεται 

με επιλογή είτε από το Συμβούλιο είτε από την ολομέλεια του Δικαστηρίου 

ένας μεγαλύτερος αριθμός προέδρων και αρχαιοτέρων πρωτοδικών και από 

αυτούς να επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση εκείνοι που θα δικάσουν. 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου «17. – Α. Κανονισμοί», του ν. 1756/1988 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«7. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υποβάλλονται αμέσως στις οικείες 
ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, 
τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον 
αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι 
κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των 
ανώτατων δικαστηρίων και αφού διαβιβαστούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει δικαίωμα, μέσα 
σε ένα μήνα από την ημέρα που ο κανονισμός περιέλθει υπηρεσιακώς σε αυτόν, να τον 
αναπέμψει μία μόνο φορά με τις υποδείξεις του για συμπλήρωση, τροποποίηση ή 
ακύρωση στην οικεία ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου».  
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    Η ρύθμιση αυτή είναι κατά βάση σωστή, πλην όμως νομοτεχνικά πάσχει. 
Περιληπτικά: Καταρτίζονται, συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 
υποβάλλονται στις Ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και τέλος διαβιβάζονται 
στον Υπουργό. Ισχύουν από …….   

Άρθρο 88  
Κλήρωση συνθέσεων  

Το στοιχείο «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Β. ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.  
        Η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου στην παρ. 7α, η οποία δεν υπήρχε στο 
προηγούμενο σχέδιο και ήταν μία από τις παρατηρήσεις μας,  ήταν απολύτως 
αναγκαία για να αποφεύγονται οι αναβολές όταν εξαντλείται ο αριθμός των 
αναπληρωματικών κι αυτό συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αναφέρω περίπτωση 
που ο πρόεδρος και τρείς αναπληρωματικοί έκαναν διαδοχικά δηλώσεις αποχής ο ένας 
μετά τον άλλο, με διαφορετικό ο καθένας λόγο και το συμβούλιο τις έκανε όλες δεκτές, 
με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί σε αναβολή. 
 

Άρθρο 89  
Όριο ηλικίας-Κωλύματα διορισμού  

1. Στην παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 1756/1988, απαλείφεται η φράση 
«προκειμένου να βοηθηθεί ο ανακριτής».  
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28
ο 
έτος και δεν έχει 

υπερβεί το 45
ο 
έτος της ηλικίας του». 

         
 
         Μαζί τις κατάλληλες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης 
των κρίσεων από τα δικαστικά συμβούλια στα θέματα των προαγωγών, ώστε να μη 
διαμορφώνεται η επετηρίδα ουσιαστικά με την αρχαιότητα, θα συμβάλλει νομίζω στην 
προσέλκυση άξιων υποψηφίων. Θα ήθελα να εκφράσω μία απολύτως προσωπική 
άποψη για τη δημιουργία μίας παράλληλης επετηρίδας με την πρόσληψη στους 
βαθμούς του εφέτη και αρεοπαγίτη μικρού αριθμού άξιων νομικών που ενδεχομένως 
θα ήθελαν να συνεχίσουν στο δικαστικό σώμα μία άξια νομική καριέρα (πχ. μέλη 
διδακτικού προσωπικού των Νομικών Σχολών) χωρίς να παραβλάψουν τα 
δικαιώματα των δικαστών της κανονικής επετηρίδας. Δεν το θέτω προς συζήτηση, 
αλλά ίσως κάποτε πρέπει να απασχολήσει την Εταιρεία. 
      

Άρθρο 90  
Κωλύματα εντοπιότητας  

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:  
«4. Από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται οι δικαστικοί 
λειτουργοί που υπηρετούν σε δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, 
Πατρών, Λάρισας και Ηρακλείου».  
     
 
        Πρέπει να μας προβληματίσει αν επιβάλλεται να εξαιρεθούν και οι δικαστικοί 
λειτουργοί των πόλων Λάρισας και Ηρακλείου. Υπενθυμίζω ότι στο παρελθόν δύο 
φορές είχαν μετατεθεί υπηρεσιακώς ομαδικά σχεδόν οι περισσότεροι δικαστικοί 
λειτουργοί από τα δικαστήρια της Κρήτης.  
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Άρθρο 91  

Μισθός – θέματα δικαστικών διακοπών  
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται ως εξής:  
«3. Δεν οφείλεται μισθός για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο δικαστικός λειτουργός 
από δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία. Ως μη παροχή υπηρεσίας νοείται και η, 
κατά την κρίση των οργάνων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, συζήτηση μη 
ικανού αριθμού υποθέσεων, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παραδόσεως σχεδίων 
αποφάσεων και δικογραφιών που του ανατίθενται προς επεξεργασία, καθώς και η μη 
συμμετοχή στις συνεδριάσεις των οργάνων του δικαστηρίου ή η μη εκτέλεση υπηρεσίας 
που του ανατέθηκε αρμοδίως.  
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο μισθός περικόπτεται με πράξη του 
δικαστικού λειτουργού που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τη Γενική 
Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή με πράξη του 
προϊσταμένου του αμέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Για την περικοπή του 
μισθού του εκκαθαριστή- δικαστικού λειτουργού, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος του 
αμέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Η πράξη της περικοπής τίθεται στον 
ατομικό φάκελο του δικαστικού λειτουργού και συνιστά δυσμενές στοιχείο για την 
προαγωγή του. Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου 
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την επίδοσή 
της στον ενδιαφερόμενο δικαστικό λειτουργό, χωρίς να αναστέλλεται για οποιοδήποτε 
λόγο η εκτέλεσή της. Το συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα και σε περίπτωση 
εξαφάνισης της πράξης περικοπής αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή».  
 
            Η ρύθμιση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να μας 
προβληματίσει το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί σχεδόν ποτέ. Ίσως να 
οφείλεται στο ότι το οριζόμενο όργανο που θα εκδώσει την πράξη διστάζει γιατί 
πρόκειται για συναδέλφους του με τους οποίους βρίσκεται συνεχώς, ιδίως στα 
μικρότερα δικαστήρια, σε καθημερινή επαφή. Γιαυτό νομίζω ότι πρέπει να έχει 
ενεργότερη συμμετοχή στην εφαρμογή του μέτρου και ο εκάστοτε επιθεωρητής. 
Δηλαδή η επιθεώρηση να περιλαμβάνει ειδικό έλεγχο εφαρμογής ή όχι της διάταξης 
αυτής και να σημειώνεται στην έκθεση του αρμοδίου για την έκδοση της πράξης 
οργάνου. Αυτό κρίνεται αναγκαίο γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο να υπάρχουν 
εκθέσεις του επιθεωρητή για δικαστές για μη παροχή υπηρεσίας κατά την έννοια της 
παρ. 1 χωρίς όμως να ελέγχεται γιατί δεν εφαρμόσθηκε η διάταξη αυτή. Τέλος πρέπει 
η διάταξη αυτή, η οποία έχει απολύτως τιμωρητικό χαρακτήρα να ενσωματωθεί στο 
πειθαρχικό δίκαιο.  
      
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται ως εξής:  
«11. Δικαστικός λειτουργός δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση δικαστικών διακοπών ή 
κανονικής άδειας, εφόσον κατά την κρίση του οικείου προϊσταμένου υπάρχει κίνδυνος 
ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης ή βουλεύματος σε επείγουσα υπόθεση 
ή σε άλλη επείγουσα δικαστική ενέργεια. Αν ο δικαστικός λειτουργός καθυστερεί να 
παραδώσει σημαντικό αριθμό σχεδίων αποφάσεων υποθέσεων που έχουν συζητηθεί ή 
καθυστερεί να επεξεργασθεί τις δικογραφίες που του έχουν ανατεθεί κατά τους όρους 
που καθορίζει ο νόμος, ο κανονισμός ή η ολομέλεια του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, 
μπορεί να υποχρεωθεί, με πράξη του προϊσταμένου του οικείου δικαστηρίου ή με πράξη 
του προϊσταμένου του αμέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, να προσκομίσει τον 
οριζόμενο από αυτούς αριθμό σχεδίων ή δικογραφιών μέσα στην περίοδο των 
δικαστικών διακοπών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί με πράξη των παραπάνω 
οργάνων να στερηθεί του δικαιώματος να κάνει χρήση των δικαστικών διακοπών μέχρι 
να παραδώσει τον ορισθέντα αριθμό σχεδίων αποφάσεων ή δικογραφιών».  
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      Η ρύθμιση αυτή, όπως όμως είναι διατυπωμένη  νομίζω ότι θα δημιουργήσει 
προβλήματα στην εφαρμογή. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί είναι μήπως 
καθιερώνεται μία παράλληλη «παραπειθαρχική» διαδικασία με τιμωρία τη στέρηση 
των διακοπών  γιαυτό νομίζω ότι είναι προτιμότερο να παραλειφθεί  και ενδεχομένως 
με άλλο περιεχόμενο (όχι με παντελή στέρηση των διακοπών) να ενσωματωθεί στο 
πειθαρχικό δίκαιο 
                                                              Άρθρο 92  

Αναρρωτική άδεια  
                                                                Άρθρο 94  

Προαγωγές  
 
 
       Με το προηγούμενο σχέδιο νόμου είχε θεσπισθεί η κατ’ απόλυτη εκλογή προαγωγή 
με υποχρεωτική σύγκριση των κρινόμενων με ένα συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων 
προς προαγωγή. Με τον τρόπο αυτό η προαγωγή κατ’ απόλυτη εκλογή θα αποκτούσε 
ουσιαστικό περιεχόμενο γιατί θα είχε προηγηθεί σύγκριση μεταξύ των υποψηφίων και 
δεν θα είχε περιορισθεί στην κρίση κάθε υποψηφίου μεμονωμένα με αποτέλεσμα οι 
κρίσεις ουσιαστικά να γίνονται κατ’ αρχαιότητα. Η σύγκριση οπωσδήποτε ενυπάρχει 
και στην κατ’ απόλυτη εκλογή προαγωγή, με τη θεσμοθέτισή της όμως  θα αποκτούσε 
ουσιαστικό περιεχόμενο. Η σύγκριση όμως πρέπει να περιορισθεί στις κατ’ απόλυτη 
εκλογή προαγωγές και όχι και στις κατ’ εκλογή, όπως προέβλεπε το προηγούμενο 
σχέδιο. Νομίζω ότι η εταιρεία μπορεί να πάρει θέση στο θέμα αυτό.    
 
 
«6. Ως κατ’ εκλογή προακτέοι κρίνονται, οι λοιποί δικαστικοί λειτουργοί, πλην των 
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι συγκεντρώνουν σε ικανό βαθμό 
τα πιο πάνω ουσιαστικά προσόντα και μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα 
καθήκοντα του ανώτερου βαθμού. Σε όλες τις περιπτώσεις προαγωγής της κατηγορίας 
αυτής, η προαγωγή ποσοστού 20% γίνεται με τα κριτήρια της προηγούμενης 
παραγράφου».  
         
       Το τελευταίο εδάφιο νομίζω ότι πρέπει να εξειδικευθεί περαιτέρω 
 
«9. Δεν προάγεται στον επόμενο βαθμό, δικαστής ο οποίος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη 
δημοσίευση και θεώρηση των αποφάσεων που εκδίδει, καθώς και εισαγγελικός 
λειτουργός ο οποίος καθυστερεί αδικαιολόγητα την επεξεργασία των δικογραφιών που 
του ανατίθενται, εκτός αν το οικείο συμβούλιο αιτιολογήσει ειδικά τους λόγους της κατά 
παρέκκλιση προαγωγής. Αδικαιολόγητη είναι η καθυστέρηση όταν: α) η απόφαση δεν 
δημοσιεύεται μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τη συζήτηση, β) προκειμένου για 
υποθέσεις ασφαλιστικών, όταν η απόφαση δεν εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα, γ) 
προκειμένου για θεώρηση όταν αυτή γίνεται πέρα από ένα μήνα., δ)προκειμένου περί 
εισαγγελικών λειτουργών όταν η επεξεργασία και μη επιστροφή της δικογραφίας 
καθυστερεί πέρα από τέσσερες μήνες».  
         
       Νομίζω ότι τα χρονικά περιθώρια για μία τόσο σοβαρή συνέπεια, όπως είναι αυτή 
της παράλειψης προαγωγής, είναι ασφυκτικά και δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Θα 
πρέπει να προσεχθεί μήπως έρχεται σε αντίθεση με την επόμενη παράγραφο. Και η 
ρύθμιση αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στο πειθαρχικό δίκαιο.  
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10. Μη προακτέος κρίνεται ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά 
σε οποιαδήποτε ποινή για καθυστέρηση στην εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων του, 
τουλάχιστον δύο φορές την τελευταία επταετία».  

Άρθρο 95  
Μεταθέσεις  

Το άρθρο 50 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:  
«1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όσον αφορά προαγωγές και μεταθέσεις 
δικαστικών λειτουργών συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, κατά το από 20 Ιουνίου έως 10 
Ιουλίου χρονικό διάστημα. Οι προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι 

υποχρεωμένοι να εμφανισθούν στις θέσεις του έως την 15
η 
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

Αν εμφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά 
τη διάρκεια του δικαστικού έτους, επιτρέπεται μόνο απόσπαση δικαστικού λειτουργού, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο.  
 
            Η ρύθμιση αυτή είναι απολύτως προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να την 
επικροτήσουμε. 
 
2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας 
δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού, προαγωγής ή 
μετάθεσης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος, για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους, οι οποίοι 
πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας 
μετάθεσης.  
 
       Η ρύθμιση όμως αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα. Για παράδειγμα όταν κατά 
τις προαγωγές υπάρχουν κενές θέσεις σε δικαστήρια μεγάλων πόλεων θα είναι 
υποχρεωμένο το Συμβούλιο να τοποθετήσει νεοπροαχθέντες γιατί κάποιοι που είχαν 
κάνει αίτηση δεν συμπλήρωσαν διετία. Εκτός αν οι περιπτώσεις αυτές καλυφθούν με 
μεταθέσεις για υπηρεσιακούς λόγους..   
 
3. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού μπορεί να γίνει είτε ύστερα από αίτηση αυτού είτε 
αυτεπαγγέλτως προκειμένου να αντιμετωπισθεί υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία πρέπει να 
εκτίθεται αναλυτικά στην απόφαση. Απαγορεύεται όμως να αποφασισθεί μετάθεση που 
έχει σχέση με την άσκηση των δικαιοδοτικών και εν γένει υπηρεσιακών καθηκόντων του 
δικαστικού λειτουργού. Το τελευταίο εδάφιο είναι νομίζω περιττό και κακογραμμένο. 

Άρθρο 96  
Άρθρο 102  
Επιθεώρηση  

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

      Νομίζω ότι το κεφάλαιο της Επιθεώρησης είναι από τα σημαντικότερα και δεν 

είναι λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι η ανάπτυξη του λεγόμενου 

«παραδικαστικού» οφείλεται εν μέρει και στις αδυναμίες του συστήματος 

επιθεώρησης, δηλαδή στην έλλειψη του προσήκοντος ελέγχου της εν γένει 

εργασίας και απόδοσης των δικαστικών λειτουργών, αλλά και της λειτουργίας 

των γραμματειών των δικαστηρίων. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν στον 

έλεγχο κάθε δικαστικού λειτουργού - και όταν είναι ανάγκη και στον αυστηρό - 
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με πιστή όμως εφαρμογή των θεσπισμένων κανόνων του δικαίου της 

επιθεώρησης και με πίστη στην αρχή ότι ο έλεγχος θα φθάνει μέχρις εκεί που δεν 

θα θίγεται η ανεξαρτησία του δικαστή όχι όμως όπως την εννοεί πολλές φορές ο 

ελεγχόμενος, αλλά με τη σημασία που την καθιερώνει το θεσπισμένο σύστημα 

προστασίας.   

          Ανατρέχοντας κανείς στο δίκαιο της επιθεώρησης, όπως αυτό 

περιλαμβάνεται στον   ισχύοντα Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 

1756/1988),  αλλά και στον προηγούμενο Οργανισμό, μαζί με τις κατά καιρούς 

τροποποιήσεις, διαπιστώνει ότι υπήρξε μία εξελικτική πορεία  τις περισσότερες 

φορές αν όχι πάντοτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, όσοι υπηρέτησαν και με 

τους δύο Οργανισμούς και όλες τις τροποποιήσεις τους ουσιαστικά θυμούνται, , 

ένα συγκεκριμένο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σύστημα επιθεώρησης. Εκείνο που 

κατά κανόνα καλούσε ο Επιθεωρητής τον δικαστή να του υποβάλει πέντε (5) 

αποφάσεις, από τη μελέτη των οποίων και από ορισμένες άλλες πληροφορίες 

σχημάτιζε την άποψη για την απόδοση του δικαστή. Μάλιστα δε ορισμένοι 

δικαστές φρόντιζαν κατά τη διάρκεια του έτους να προετοιμάζουν τις πέντε 

αποφάσεις για τον επιθεωρητή. Αυτό το σύστημα ίσχυσε διαχρονικά και ομολογώ 

ότι και εγώ ως επιθεωρητής δεν τα κατάφερα να ξεφύγω εντελώς τελικά από 

αυτό. 

        Για να καταδειχθεί ότι το σύστημα χρειάζεται ριζικές αλλαγές θα μεταφέρω  

εδώ την εμπειρία μου, με ορισμένα παραδείγματα,  για να διατυπώσω μερικές 

προτάσεις που ίσως μας βγάλουν από το σύστημα των πέντε αποφάσεων και ενός 

επιθεωρητή να κλείνεται σε ένα γραφείο και να διαβάζει τις αποφάσεις αυτές και 

ενδεχομένως και ορισμένες άλλες.  

        Σε Πρωτοδικείο μεγάλης πόλης που στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο με το 

αντίστοιχο Εφετείο, δηλαδή τα δύο δικαστήρια τα χώριζε ένας όροφος, ζήτησα να 

δω τις τριμηνιαίες καταστάσεις που υποβάλει ο εισηγητής των πτωχεύσεων με το 

προηγούμενο δίκαιο, η απάντηση που πήρα από τη γραμματεία ήταν ότι στο 

Πρωτοδικείο τους δεν είχαν καθόλου πτωχεύσεις. Με τα πολλά και ύστερα από 

διαβουλεύσεις διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός πτωχεύσεων, αλλά ήταν 

καταχωνιασμένες και σε ακινησία επί πολλά έτη. Παρόμοιες καταστάσεις 

διαπίστωσα στο ίδιο Πρωτοδικείο και σε άλλα τμήματα της Γραμματείας. Αυτό 

όμως το Πρωτοδικείο είχε δύο Προέδρους και ακριβώς από πάνω τον Πρόεδρο 

Εφετών που ασκούσε από το νόμο και καθήκοντα επιθεωρητή. Είναι περιττό να 
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σημειώσω ότι παρά τους δύο προέδρους τα σημαντικότερα ασφαλιστικά μέτρα τα 

δίκαζαν νέοι πρωτοδίκες. Σε αρκετά δε κυρίως πρωτοβάθμια δικαστήρια υπήρχε 

εμφανής ανισοκατανομή της εργασίας μεταξύ των δικαστών με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται εσωτερικά προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις. Σε άλλο 

Πρωτοδικείο τουριστικής πόλης ζήτησα να μου δώσουν τα αυτόφωρα του έτους 

για να πάρω την απάντηση ότι εμείς εδώ δεν έχουμε αυτόφωρα. Βεβαίως 

αυτόφωρα αδικήματα θα είχαν τελεσθεί, δικαστές να τα δικάσουν δεν βρισκόταν 

στην έδρα τους κι έτσι προτιμούσαν τις τακτικές δικασίμους, παραβλέποντας 

πόση μεγάλη σημασία για την περιοχή έχει η τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας. 

Θα μπορούσαν και άλλοι επιθεωρητές να αναφέρουν παρόμοια παραδείγματα 

δυσλειτουργιών, τα περισσότερα από τα οποία με τις προτεινόμενες αμέσως 

παρακάτω ρυθμίσεις θα μπορούσαν να διορθωθούν.    

        Στον Οργανισμό στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 προβλέπεται η 

λειτουργία στην έδρα του μεγαλύτερου Εφετείου κάθε περιφέρειας η ίδρυση 

Γραφείου Γραμματείας Επιθεώρησης στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ένας 

ή περισσότεροι γραμματείς από το προσωπικό των δικαστηρίων της έδρας του 

εφετείου. Θα πρότεινα να ενεργοποιηθεί η διάταξη αυτή όχι με την παραχώρηση 

ευκαιριακά ενός δωματίου - γραφείου, αλλά με την νόμιμη ίδρυση Γραφείου 

πρωτίστως ως υπηρεσίας, το οποίο δεν θα επισκέπτεται απλώς αλλά θα αποτελεί 

και την έδρα του εκάστοτε Επιθεωρητή. Περαιτέρω να θεσπισθεί πρωτοβάθμιο 

συμβούλιο επιθεώρησης με πρόεδρο τον Επιθεωρητή και δύο μέλη από τους 

αρχαιότερους Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών που υπηρετούν στην 

Περιφέρεια, οι ίδιοι δε και οι λοιποί Πρόεδροι και Εισαγγελείς θα είναι βοηθοί 

επιθεωρητές και θα ενεργούν με εντολές του προϊσταμένου του Γραφείου 

Επιθεωρητή. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταργηθεί η παράλληλη αυτόνομη 

επιθεώρηση των προέδρων και εισαγγελέων εφετών (άρθρο 80 παρ. 1Ββ του 

Κώδικα), αφού οι ίδιοι θα ενεργούν επιθεώρηση με βάση όμως τις συγκεκριμένες 

εντολές του Επιθεωρητή. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης μία 

Επιτροπή θα μπορούσε να θεσμοθετήσει τη λειτουργία του Γραφείου, τη σχέση 

του με τα υπερκείμενα όργανα της Επιθεώρησης και τις άλλες δικαστικές 

υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες του πρωτοβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης και 

κάθε άλλη λεπτομέρεια με μεγάλη προσοχή όμως ώστε να μη δημιουργηθεί 

απλώς ένας επί πλέον ελεγκτικός μηχανισμός, αλλά μία υπηρεσία που θα 

παρακολουθεί και θα συμβάλλει στην εν γένει καλή λειτουργία των δικαστηρίων 
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του κέντρου και της περιφέρειας με γνώμονα πάντα τη διατήρηση της ισορροπίας 

μεταξύ της δικαστικής ανεξαρτησίας και του ελέγχου του δικαστικού έργου. Με 

την ελπίδα ότι θα γίνεται επί τέλους ισότιμα η αξιολόγηση της ικανότητας των 

δικαστών στην απονομή τόσο της πολιτικής όσο και της ποινικής δικαιοσύνης. 

Όπως σωστά δε είχε δεχθεί και παλαιότερα η ΕΔΜ  θα πρέπει στη συντασσόμενη 

έκθεση να περιέχεται ιδιαίτερο κεφάλαιο για την αξιολόγηση του 

επιθεωρούμενου ως ποινικού δικαστή.              

 
Άρθρο 106  

Τροποποίηση των άρθρων 84 και 85 του ν. 1756/1988  
1. Στο άρθρο 84 του ν. 1756/1988 προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία λαμβάνει 
τον αριθμό 8 ως εξής:  
«8. Στη γραμματεία των ανωτάτων δικαστηρίων, των εφετείων και των διοικητικών 
εφετείων τηρείται ειδικό αρχείο στο οποίο φυλάσσονται επί μία τριετία οι αποφάσεις που 
αναιρούνται ή εξαφανίζονται κατά παραδοχή του αντίστοιχου ενδίκου μέσου, 
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση ο αρμόδιος επιθεωρητής, το Συμβούλιο Επιθεώρησης, 
το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και η οικεία Ολομέλεια. Αντίγραφα των αποφάσεων 
που αναιρέθηκαν ή εξαφανίστηκαν γνωστοποιούνται στα μέλη της σύνθεσης του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση».  
 

         Είναι σωστή η προσθήκη στο άρθρο 84 του Οργανισμού της παραγράφου 
8. Ίσως όμως έπρεπε να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί με την θέσπιση 
αντίστοιχης υποχρέωσης των αντιπροέδρων ή προεδρευόντων αρεοπαγιτών, 
προέδρων ή προεδρευόντων εφετών   όπως αποφάσεις ή βουλεύματα που 
εισάγονται με άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον των τμημάτων τους και είναι 
εντελώς αναιτιολόγητες, νομικά εντελώς αστήρικτες ή έχουν άλλα σοβαρά 
ελαττώματα που προφανώς οφείλονται σε ανικανότητα ή ραθυμία του δικαστή 
να τίθενται στο φάκελο του δικαστή.   Κι αυτό γιατί υπάρχει φόβος λόγω του 
όγκου να μη γίνεται ολοκληρωμένη επεξεργασία των αποφάσεων του φακέλου. 
Θα μπορούσε δε, προκειμένου για προέδρους εφετών και προεδρεύοντες 
εφέτες, η υποχρέωση αυτή να συνοδεύεται και με ενδεχόμενο πειθαρχικό έλεγχό 
τους  σε περίπτωση παράλειψής της. 

 
2. Η πρώτη περίοδος της παράγραφος 3 του άρθρου 85 του ν. 1756/1988 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«3. Για την αξιολόγηση του δικαστικού λειτουργού ως προς τα ανωτέρω προσόντα, οι 
επιθεωρητές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την εξής κλίμακα: 1. εξαίρετος, 2. πολύ 
καλός, 3. καλός, 4. ανεπαρκής».  
 
        Νομίζω ότι η κλίμακα αξιολόγησης είναι πολύ περιορισμένη και πρέπει να 
διευρυνθεί. Με την ευκαιρία πρέπει να παρατηρηθεί ότι εδώ πρέπει να αναδειχθεί ο 
ρόλος του συμβουλίου επιθεώρησης, ώστε να υπάρχει από την πλευρά των 
επιθεωρητών μία ενιαία αντίληψη ως προς την κλίμακα αξιολόγησης του δικαστικού 
έργου και συνακόλουθα των δικαστών και να μην ενεργεί ο καθένας με δικά του 
αποκλειστικά κριτήρια. 
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ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      (άρθρο 102 παρ. 2)  Δεν βλέπω το λόγο αλλαγής του Δικαστηρίου που θα 

ενεργεί την κλήρωση. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει η ρύθμιση ως έχει. 

Δηλαδή η κλήρωση να γίνεται ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου (1η 

Σύνθεση). Αλίμονο αν ακολουθήσουμε τη λογική της αιτιολογικής έκθεσης, 

σύμφωνα με την οποία το Α΄ Τμήμα που συνεδριάζει δημόσια δεν παρέχει τα 

εχέγγυα διαφάνειας που παρέχει η Ολομέλεια σε Συμβούλιο, όταν το Τμήμα αυτό 

δικάζει τις σοβαρότερες υποθέσεις και ενώπιον του γίνονται και όλες οι άλλες 

κληρώσεις για τις συνθέσεις των πειθαρχικών, υπηρεσιακών, δικαστικών 

συμβουλίων του Αρείου Πάγου, καθώς και του Ανωτάτου Δικαστικού 

Συμβουλίου.  
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       Η εταιρεία, όταν πριν από καιρό προγραμμάτισε την αποψινή συνεδρίαση είχε 

υπόψη της το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και πάνω σε αυτό είχαμε 

κληθεί να εκφέρουμε τις απόψεις μας. Χθες όμως δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο 

νόμου με τίτλο «για την δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων 

αρνησιδικίας», στο οποίο ενσωματώθηκαν ως ΜΕΡΟΣ Ε΄ οι περισσότερες από τις 

διατάξεις του προηγούμενου σχεδίου νόμου, ενώ δεν έχουν περιληφθεί άλλες, οι 

σπουδαιότερες νομίζω, όπως εκείνες για την ανατροπή της αρχής της ιεραρχικής 

εξάρτησης των εισαγγελικών λειτουργών, για τις προαγωγές κατ’ απόλυτη εκλογή με 

σύγκριση, για την κατάργηση της κλήρωσης στην κατανομή των υποθέσεων 

ασφαλιστικών μέτρων κ.α.   

          Από το προοίμιο της αιτιολογικής έκθεσης προκύπτει ότι οι επιχειρούμενες με 

το παρόν σχέδιο νόμου παρεμβάσεις στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αποβλέπουν, σύμφωνα με την αιτιολογική 

έκθεση, στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, στην πλέον αξιοκρατική προαγωγή 

στις ανώτατες θέσεις της δικαστικής ιεραρχίας, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία 

της επιθεώρησης και στον εξορθολογισμό διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου. Αν 

ανατρέξει κανείς στις αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν υποχρεωτικά τους 

νόμους που κατά καιρούς επιχειρούν νομοθετικές παρεμβάσεις με προσθήκες, 

αντικαταστάσεις ή τροποποιήσεις κυρίως στους δικονομικούς κώδικες, αλλά και στον 

Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, θα 

παρατηρήσει ότι επαναλαμβάνονται διαχρονικά οι ίδιες φιλόδοξες διακηρύξεις όπως 

«ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης», «πλέον αξιοκρατική προαγωγή», 

«αποτελεσματικότερη λειτουργία», «εξορθολογισμός διατάξεων» και άλλες 

παρόμοιες. Ελάχιστες όμως παρεμβάσεις του νομοθέτη απέδωσαν τα σκοπούμενα 

αποτελέσματα, έτσι ώστε να διατυπώνεται η άποψη από πολλούς ότι στη μεγάλη και 
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πολύπλευρη κρίση που βιώνει η χώρα μας συνέβαλαν και οι δυσλειτουργίες στην 

απονομή της δικαιοσύνης .  

        Στις περισσότερες περιπτώσεις -ούτε βεβαίως και στην παρούσα-  δεν λείπουν οι 

καλές προθέσεις και η πίστη του νομοθέτη ότι με τις νέες ρυθμίσεις θα βελτιωθούν οι 

συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η 

ποσότητα και η ταχύτητα στην  έκδοση των αποφάσεων. Θα μπορούσε να 

παρατηρηθεί ότι η κυρίαρχη άποψη του νομοθέτη στην παρούσα νομοθετική 

παρέμβαση είναι ότι για τα δεινά της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης 

σχεδόν αποκλειστικά η ευθύνη βαρύνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους δικαστές 

και αυτό διαφαίνεται από τον τιμωρητικό χαρακτήρα πολλών από τις διατάξεις του.  

Μετά τη μικρή αυτή εισαγωγή, δίκην «αιτιολογικής έκθεσης» για τις όποιες 

παρατηρήσεις, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στις επί μέρους ρυθμίσεις. 

Επειδή όμως είναι πολλές και για να είμαστε και χρήσιμοι πρέπει να επικεντρώσουμε 

το ενδιαφέρον μας στις περισσότερο σοβαρές από αυτές.        

2. άρθρο 1 
παρ. 1 Ως προς το ποσοστό σημειώνεται ότι η αύξηση του ποσοστού παρέχει 

μεγαλύτερη ευελιξία στον πρόεδρο του συμβουλίου για την ορθολογικότερη 

κατανομή των υποθέσεων με τον προσδιορισμό των κατεπειγουσών κατά 

προτεραιότητα. Είναι όμως θέμα που πρέπει να το αποφασίσει η Ολομέλεια του 

Πρωτοδικείου. 

 Παρ. 2: Δεν θεωρώ πειστική την αιτιολογία της διεύρυνσης του κύκλου εκείνων που 

μπορούν να ζητήσουν ό,τι και ο Υπουργός. Η διάταξη εφαρμόσθηκε αδιατάρακτα επί 

πολλά έτη χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Η διεύρυνση του κύκλου, εκτός από 

τον πρόεδρο του συμβουλίου επιθεώρησης, αφορά πρόσωπα εκτός της στενής 

δικαστικής λειτουργίας, στα οποία π.χ. πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο κατ’ εξοχήν γνώστης των συνθηκών λειτουργίας των 

Δικαστηρίων που είναι ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Η επιχειρούμενη διεύρυνση 

μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, όταν μάλιστα αυτή αναφέρεται 

στη συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση κανονισμού, από όσα επιδιώκεται 

να λύσει. Προτείνεται η προσθήκη μόνο του  προέδρου του συμβουλίου 

επιθεώρησης, ο οποίος λόγω του θεσμικού του ρόλου, αλλά και μέσω των οικείων 

επιθεωρητών, είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τις υπηρεσιακές 

ανάγκες και γενικότερα τις συνθήκες λειτουργίας κάθε δικαστηρίου και εντεύθεν αν 

επιβάλλεται η συμπλήρωση, η τροποποίηση ή η αντικατάσταση του κανονισμού.   
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    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. άρθρο 2  

2. Παρ. 1 

«   (ατιολ εκθ.)   Με την παρ. 1 καταργούνται οι ρυθμίσεις  που αφορούν την 

κλήρωση των συνθέσεων σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων. Το σύστημα των 

κληρώσεων επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που θεσπίστηκε με το ν. 

3327/2005 και ισχύει από 16.9.2005, στην πράξη αποδείχτηκε μη λειτουργικό. Η 

απόλυτη τήρηση της αρχαιότητας για την επιλογή των δικαστών, οι οποίοι 

κληρώνονται να δικάσουν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, έχει πράγματι 

αποτύχει. Η μέσω των  ασφαλιστικών μέτρων  παρεχόμενη προσωρινή δικαστική 

προστασία απαιτεί ταχύτητα και αυξημένα προσόντα, λόγω των ιδιαίτερων 

προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων. Όμως, η 

απόλυτη τήρηση της αρχαιότητας δεν αφήνει περιθώρια για επιλογή των ιδιαίτερα 

ικανών και άξιων δικαστών. Αντίθετα, δημιουργεί προβλήματα, αφού πολλοί από 

τους αρχαιότερους δικαστές, ορισμένοι από τους οποίους έχουν παραλειφθεί κατά 

τις προαγωγές, δεν ανταποκρίνονται με την αναγκαία για τις υποθέσεις αυτές 

πληρότητα, τόσο ως προς την απαιτούμενη ταχύτητα όσο και ως προς την 

αντιμετώπιση των αναφυόμενων κατά την εκδίκαση ιδιαίτερων ζητημάτων. Μετά 

την κατάργηση του στοιχείου ΄Γ΄ του ισχύοντος άρθρου 17, τους δικαστές που θα 

δικάζουν ασφαλιστικά μέτρα θα επιλέγει στα μεγάλα δικαστήρια το εκλεγμένο 

τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης, το οποίο έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας και το 

οποίο παρέχει τα εχέγγυα επιτυχούς και αντικειμενικού ορισμού των κατάλληλων 

δικαστών».  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ως γενική αρχή, η 

κατάργηση της κλήρωσης, όπου αυτή προβλέπεται. Πρέπει όμως να τη 

δεχθούμε με όλα τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή, ως 

αναγκαίο κακό, γιατί έτσι διασφαλίζεται η απόλυτη αντικειμενικότητα στον 

ορισμό του δικαστή που θα κληθεί να δικάσει μία συγκεκριμένη υπόθεση. 

Μερικά από τα μειονεκτήματα αυτά της κλήρωσης στη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων αναφέρονται και στην αιτιολογική έκθεση και δεν 

μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς με αυτά. Νομίζω όμως ότι αντί της 

πλήρους κατάργησης της κλήρωσης θα μπορούσε να υπάρξει μια ενδιάμεση 

λύση, όπως να ορίζεται (με επιλογή) είτε από το Συμβούλιο είτε από την 

ολομέλεια του Δικαστηρίου ένας μεγαλύτερος αριθμός προέδρων και 
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αρχαιοτέρων πρωτοδικών και από αυτούς να επιλέγονται κάθε φορά με 

κλήρωση εκείνοι που θα δικάσουν. Βεβαίως θα υπάρξουν περιπτώσεις που 

εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις θα πρέπει να ορισθούν πολύ σύντομα, οπότε 

πρέπει να γίνει σχετική πρόβλεψη. Με λίγα λόγια όποιο σύστημα και να 

ακολουθηθεί θα έχει και μειονεκτήματα. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να 

γίνεται συσχετισμός της κλήρωσης των ασφαλιστικών μέτρων με εκείνη των 

ποινικών υποθέσεων, με την έννοια ότι οι υποθέσεις των ασφαλιστικών 

μέτρων είναι ήσσονος σημασίας, κι αυτό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις 

ποινικές υποθέσεις υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες όπως οι τριμελείς 

συνθέσεις, τα ένδικα μέσα κλ.π, ενώ στα ασφαλιστικά μέτρα ένας μόνο 

δικαστής καλείται πολλές φορές σε πολύ σύντομο χρόνο να ρυθμίσει 

καταστάσεις υψίστης σημασίας. Επομένως οι δικαστές που θα δικάζουν 

ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να είναι από τους πλέον έμπειρους, 

καταρτισμένους και ταχείς. Προτείνεται λοιπόν να ορίζεται με επιλογή είτε 

από το Συμβούλιο είτε από την ολομέλεια του Δικαστηρίου ένας μεγαλύτερος 

αριθμός προέδρων και αρχαιοτέρων πρωτοδικών και από αυτούς να 

επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση εκείνοι που θα δικάσουν. 

Άρθρο 3 

Παρ. 4 και 5:   

        Η επιχειρούμενη με την παρ. 2 του άρθρου3 παρέμβαση στη λειτουργία του 

θεσμού της Εισαγγελίας είναι ίσως από τις σπουδαιότερες που περιέχονται σε 

αυτό το σχέδιο νόμου. Κι αυτό γιατί επιφέρει ριζική ανατροπή στην ισχύουσα από 

την ίδρυση της Εισαγγελίας αρχή της ιεραρχικής εξάρτησης των εισαγγελέων. Με 

την αιτιολογική έκθεση γίνεται προσπάθεια να στηριχθεί η κατάργηση της αρχής 

αυτής σε συνταγματικές διατάξεις, αρχής γενομένης από το Σ 1975 και στη 

συνέχεια με την τροποποίηση του έτους 2001. Δηλαδή ότι η κατάργηση έρχεται 

ως επακόλουθο αρχικά της πανηγυρικής με το Σύνταγμα αναγνώρισης του 

εισαγγελέα ως δικαστικού λειτουργού και στη συνέχεια της πλήρους 

«διοικητικής» ισότητας προς τον δικαστή, έτσι που μετά από αυτά η εν λόγω 

αρχή της ιεραρχικής εξάρτησης να καταντά ένας «μάλλον»  αναχρονιστικός 

θεσμός. Όμως, δεν προκύπτει ότι ήταν στις προθέσεις του συνταγματικού 

νομοθέτη, παρά την συνταγματική αναγόρευση του εισαγγελέα σε δικαστικό 

λειτουργό, η έστω και εμμέσως κατάργηση της εν λόγω αρχής, την οποία 

θεωρούσε δεδομένη και ισχύουσα ανεξάρτητα από τις εκτεθείσες προβλέψεις. 
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Διαφορετικά θα είχε εκφρασθεί με σαφήνεια για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως 

αυτός της αναγνώρισης και στους εισαγγελικού λειτουργούς πλήρους λετουργικής 

ανεξαρτησίας. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η Ολομέλεια της 

Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με την 3/2011 απόφασή της ομόφωνα, αλλά και η 

Ολομέλεια του Αρείου Πάγου  με συντριπτική πλειοψηφία, έχουν ταχθεί κατά της 

τροποποιήσεως αυτής. 

            Είναι αλήθεια ότι μετά την αναβάθμιση του ρόλου του Εισαγγελέα 

υποστηρίχθηκε ότι πλέον και οι εισαγγελικοί λειτουργοί απολαμβάνουν όχι μόνον 

προσωπικής αλλά και λειτουργικής ανεξαρτησίας εξωτερικής οπωσδήποτε αλλά 

και εσωτερικής, η άποψη δε αυτή στηρίζεται στις διατάξεις του Σ 75 στις οποίες 

πλέον δικαστές και εισαγγελείς αποκαλούνται ενιαία ως δικαστικοί λειτουργοί και 

επομένως η διατήρηση της αρχής της ιεραρχικής εξάρτησης για τους εισαγγελείς 

είναι αντίθετη με το Σύνταγμα, αφού  απολαμβάνουν της ίδιας με τους δικαστές 

λειτουργικής ανεξαρτησίας. Υποστηρίζεται και η αντίθετη άποψη με βάση πάλι 

τις ίδιες συνταγματικές διατάξεις επισημαίνοντας όμως ότι από την προσεκτική 

χρήση της ορολογίας «δικαστές», «τακτικοί δικαστές» «δικαστικοί λειτουργοί» 

συνάγεται ότι λειτουργικής ανεξαρτησίας απολαμβάνουν μόνον οι τακτικοί 

δικαστές κι αυτό πανηγυρικά διατυπώνεται στο άρθρο 87 παρ. 1 του Σ αλλά και 

σε άλλες διατάξεις όπως στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, στο άρθρο 88 παρ. 1, 2 

και 6.  Όμως, από μια προσεκτική ανάγνωση των κειμένων τόσο των 

συνταγματικών διατάξεων, όσο και του Οργανισμού διαφαίνεται ότι η 

χρησιμοποιούμενη ορολογία δεν είναι πάντοτε κατά κυριολεξία ακριβής με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.                                         

              Περά όμως από αυτά το επικαλούμενο ασυμβίβαστο σε κάθε περίπτωση 

αντισταθμίζεται και έτσι η ιεραρχική εξάρτηση των εισαγγελικών λειτουργών 

περιορίζεται αποφασιστικά και προστατεύεται ο εισαγγελικός λειτουργός από την 

καταχρηστική άσκηση εκ μέρους των ανωτέρων του της εξουσίας που πηγάζει 

από την εν λόγω αρχή, τόσο από την ασφαλιστική δικλείδα (αρχή της 

νομιμότητας) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 24, κατά την οποία ο 

εισαγγελέας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του  και την έκφραση της 

γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα υπακούοντας μόνο στο νόμο και τη συνείδησή 

του, όσο και από τη ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 19, σύμφωνα με την οποία 

οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό 

ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι 
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ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό αδίκημα (βλ. Α. Καρρά Ποινικό Δικονομικό 

Δίκαιο, έκδ. Γ΄ παρ. 210- 219 όπου και περαιτέρω παραπομπές). Τέλος, πρέπει να 

τονισθεί ότι η περιστασιακή κακή χρήση της εξουσίας που απορρέει από την αρχή 

της ιεραρχικής εξάρτησης δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογητικό λόγο 

κατάργησής της. 

     

3. Με το άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο 24 του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων, το οποίο αναφέρεται στην Εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή. 

Κρίθηκε ότι, μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975, με το οποίο για πρώτη φορά 

στη Χώρα μας ο εισαγγελέας αναγορεύτηκε σε δικαστικό λειτουργό με ισοβιότητα 

και ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και τη συνταγματική 

αναθεώρηση του 2001, με την οποία ο εισαγγελέας απέκτησε πλήρη διοικητική 

ισότητα προς τον δικαστή (με τη συμμετοχή μελών της Εισαγγελίας του Αρείου 

Πάγου στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και όλων των αντεισαγγελέων του 

Αρείου Πάγου στη διοικητική αυτού ολομέλεια), είναι μάλλον αναχρονιστικός ο 

θεσμός που αποτυπώνεται στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων για την 

«ιεραρχική εξάρτηση» των εισαγγελέων (βλ. το άρθρο 24 παρ. 4 εδ. α΄ και β΄ του 

Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα, ορίζον ότι:  «Τους εισαγγελικούς λειτουργούς συνδέει 

σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. Προϊστάμενος όλων είναι ο εισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου»). Η διάταξη αυτή περί ιεραρχικής εξάρτησης, πέραν του ότι είναι 

αναχρονιστική και  ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εισαγγελέα ως δικαστικού 

λειτουργού, στην πράξη, πολλές φορές, λειτούργησε επιβλαβώς με παρεμβάσεις και 

πιέσεις των ανώτερων κατά βαθμό εισαγγελέων προς τους χειριζόμενους υποθέσεις 

αρμόδιους εισαγγελείς. Το φαινόμενο αυτό προκαλούσε πάντα δυσμενείς συνέπειες 

στην αμερόληπτη λειτουργία και αξιοπιστία του εισαγγελικού θεσμού, αλλά 

τραυμάτιζε γενικότερα και την εικόνα της δικαιοσύνης στους πολίτες και την 

κοινωνία. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, καταργείται η αναχρονιστική 

διάταξη περί ιεραρχικής εξάρτησης και ορίζεται ότι οι εισαγγελείς, ως ισόβιοι 

δικαστικοί λειτουργοί, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν 

λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Ο εισαγγελέας, όμως, οφείλει να 

εκτελεί τις παραγγελίες των ανώτερων κατά βαθμό απ’ αυτόν εισαγγελέων και κατά 

την εκτέλεση αυτών και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα 

υπακούοντας μόνο στο νόμο και τη συνείδησή του. 
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 Με την επιφύλαξη δε της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 19 (που ορίζει 

ότι οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό 

ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι 

ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα) έχουν δικαίωμα να απευθύνουν 

γενικές οδηγίες σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους:  

α) Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς όλους τους εισαγγελείς της Χώρας, β) Ο 

εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία εφετών προς τους εισαγγελείς της 

περιφερείας του και γ) Ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία πρωτοδικών 

προς τους εισαγγελείς, ανακριτικούς υπαλλήλους, δημόσιους κατηγόρους, 

συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, νηολογίων, 

υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, ληξιάρχους, υπαλλήλους και επιμελητές 

της περιφέρεις της εισαγγελίας πρωτοδικών. 

 

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

      Νομίζω ότι το κεφάλαιο της Επιθεώρησης είναι από τα σημαντικότερα και δεν 

είναι λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι η ανάπτυξη του λεγόμενου 

«παραδικαστικού» οφείλεται εν μέρει και στις αδυναμίες του συστήματος 

επιθεώρησης, δηλαδή στην έλλειψη του προσήκοντος ελέγχου της εν γένει 

εργασίας και απόδοσης των δικαστικών λειτουργών, αλλά και της λειτουργίας 

των γραμματειών των δικαστηρίων. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν στον 

έλεγχο κάθε δικαστικού λειτουργού - και όταν είναι ανάγκη και στον αυστηρό - 

με πιστή όμως εφαρμογή των θεσπισμένων κανόνων του δικαίου της 

επιθεώρησης και με πίστη στην αρχή ότι ο έλεγχος θα φθάνει μέχρις εκεί που δεν 

θα θίγεται η ανεξαρτησία του δικαστή, όχι όμως όπως την εννοεί πολλές φορές ο 

ελεγχόμενος, αλλά με τη σημασία που την καθιερώνει το θεσπισμένο σύστημα 

προστασίας.   

           Στο παρελθόν στη μέση εκπαίδευση οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των 

καθηγητών θριαμβολογούσαν ότι κατόρθωσαν να καταργήσουν τον 

«επιθεωρητισμό» στη μέση εκπαίδευση με το σκεπτικό, σόφισμα στην 

πραγματικότητα, ότι οι καθηγητές κρίνονται κάθε ημέρα από τους μαθητές. 

Παρόμοιες πρακτικές, δηλαδή κατάργησης με διάφορους τρόπους κάθε ελέγχου, 

είχαμε και σε άλλους τομείς του δημόσιου τομέα. Σήμερα περισσότερο από κάθε 

άλλη φορά βλέπουμε καθαρά πλέον που οδήγησαν τέτοιες πρακτικές.  
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          Ανατρέχοντας κανείς στο δίκαιο της επιθεώρησης, όπως αυτό 

περιλαμβάνεται στον   ισχύοντα Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 

1756/1988),  αλλά και στον προηγούμενο Οργανισμό, μαζί με τις κατά καιρούς 

τροποποιήσεις, διαπιστώνει ότι υπήρξε μία εξελικτική πορεία,  αν όχι πάντοτε, 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, όσοι από τους δικαστές υπηρέτησαν και με 

τους δύο Οργανισμούς και με όλες τις τροποποιήσεις τους ουσιαστικά θυμούνται,  

ένα συγκεκριμένο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σύστημα επιθεώρησης. Εκείνο που 

κατά κανόνα καλούσε ο Επιθεωρητής τον δικαστή να του υποβάλει πέντε (5) 

αποφάσεις, από τη μελέτη των οποίων, κυρίως, και από ορισμένες άλλες 

πληροφορίες σχημάτιζε την άποψη για την απόδοση του δικαστή. Μάλιστα δε 

ορισμένοι δικαστές φρόντιζαν κατά τη διάρκεια του έτους να προετοιμάζουν τις 

πέντε αποφάσεις για τον επιθεωρητή. Αυτό το σύστημα ίσχυσε διαχρονικά και 

ομολογώ ότι και εγώ ως επιθεωρητής δεν τα κατάφερα να ξεφύγω εντελώς τελικά 

από αυτό. 

        Για να καταδειχθεί ότι το σύστημα χρειάζεται ριζικές αλλαγές θα μεταφέρω  

εδώ την εμπειρία μου, με ορισμένα παραδείγματα,  για να διατυπώσω μερικές 

προτάσεις που ίσως μας βγάλουν από το σύστημα των πέντε αποφάσεων και ενός 

επιθεωρητή να κλείνεται σε ένα γραφείο και να διαβάζει τις αποφάσεις αυτές και 

ενδεχομένως και ορισμένες άλλες.  

        Σε Πρωτοδικείο μεγάλης πόλης που στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο με το 

αντίστοιχο Εφετείο, δηλαδή τα δύο δικαστήρια τα χώριζε ένας όροφος, ζήτησα να 

δω τις τριμηνιαίες καταστάσεις που υπέβαλε ο εισηγητής των πτωχεύσεων με το 

προηγούμενο δίκαιο, η απάντηση που πήρα από τη γραμματεία ήταν ότι στο 

Πρωτοδικείο τους δεν είχαν καθόλου πτωχεύσεις. Με τα πολλά και ύστερα από 

διαβουλεύσεις διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός πτωχεύσεων, αλλά ήταν 

καταχωνιασμένες και σε ακινησία επί πολλά έτη. Παρόμοιες καταστάσεις 

διαπίστωσα στο ίδιο Πρωτοδικείο και σε άλλα τμήματα της Γραμματείας. Αυτό 

όμως το Πρωτοδικείο είχε δύο Προέδρους και ακριβώς από πάνω τον Πρόεδρο 

Εφετών που ασκούσε από το νόμο και καθήκοντα επιθεωρητή. Είναι περιττό να 

σημειώσω ότι παρά τους δύο προέδρους τα σημαντικότερα ασφαλιστικά μέτρα τα 

δίκαζαν νέοι πρωτοδίκες. Σε αρκετά δε κυρίως πρωτοβάθμια δικαστήρια υπήρχε 

εμφανής ανισοκατανομή της εργασίας μεταξύ των δικαστών με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται εσωτερικά προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις. Σε άλλο 

Πρωτοδικείο τουριστικής πόλης ζήτησα να μου δώσουν τα αυτόφωρα του έτους 
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για να πάρω την απάντηση ότι εμείς εδώ δεν έχουμε αυτόφωρα. Βεβαίως 

αυτόφωρα θα υπήρχαν δικαστές να τα δικάσουν δεν βρισκόταν στην έδρα τους κι 

έτσι προτιμούσαν τις τακτικές δικασίμους, παραβλέποντας πόση μεγάλη σημασία 

για την περιοχή έχει η τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Θα μπορούσαν και 

άλλοι επιθεωρητές να αναφέρουν παρόμοια παραδείγματα δυσλειτουργιών, τα 

περισσότερα από τα οποία με τις προτεινόμενες αμέσως παρακάτω ρυθμίσεις θα 

μπορούσαν να διορθωθούν.    

        Στον Οργανισμό στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 προβλέπεται η 

λειτουργία στην έδρα του μεγαλύτερου Εφετείου κάθε περιφέρειας η ίδρυση 

Γραφείου Γραμματείας Επιθεώρησης στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ένας 

ή περισσότεροι γραμματείς από το προσωπικό των δικαστηρίων της έδρας του 

εφετείου. Θα πρότεινα να ενεργοποιηθεί η διάταξη αυτή όχι με την παραχώρηση 

ευκαιριακά ενός δωματίου - γραφείου, αλλά με την νόμιμη ίδρυση Γραφείου 

πρωτίστως ως υπηρεσίας, το οποίο δεν θα επισκέπτεται απλώς ο εκάστοτε 

Επιθεωρητής, αλλά θα αποτελεί και την έδρα του. Περαιτέρω να θεσπισθεί 

πρωτοβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης με πρόεδρο τον Επιθεωρητή και δύο μέλη 

από τους αρχαιότερους Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών που υπηρετούν στην 

Περιφέρεια, οι ίδιοι δε και οι λοιποί Πρόεδροι και Εισαγγελείς θα είναι βοηθοί 

επιθεωρητές και θα ενεργούν με εντολές του προϊσταμένου του Γραφείου 

Επιθεωρητή όσα εμπίπτουν στα καθήκοντα του επιθεωρητή. Είναι αυτονόητο ότι 

πρέπει να καταργηθεί η παράλληλη αυτόνομη επιθεώρηση των προέδρων και 

εισαγγελέων εφετών (άρθρο 80 παρ. 1Ββ του Κώδικα), αφού οι ίδιοι θα ενεργούν 

επιθεώρηση με βάση όμως τις συγκεκριμένες εντολές του Επιθεωρητή. Στο τέλος 

της περιόδου της επιθεώρησης θα συντάσσεται γενική έκθεση από το 

πρωτοβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης. Με πρωτοβουλία του Υπουργού 

Δικαιοσύνης μία Επιτροπή θα μπορούσε να θεσμοθετήσει τη λειτουργία του 

Γραφείου, τη σχέση του με τα υπερκείμενα όργανα της Επιθεώρησης και τις 

άλλες δικαστικές υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες του Γραφείου και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια με μεγάλη προσοχή όμως ώστε να μη δημιουργηθεί απλώς ένας επί 

πλέον ελεγκτικός μηχανισμός, αλλά μία υπηρεσία που θα παρακολουθεί και θα 

συμβάλλει στην εν γένει καλή λειτουργία των δικαστηρίων του κέντρου και της 

περιφέρειας με γνώμονα πάντα τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της 

δικαστικής ανεξαρτησίας και του ελέγχου του δικαστικού έργου. Με την ελπίδα 

ότι θα γίνεται επί τέλους ισότιμα η αξιολόγηση της ικανότητας των δικαστών 
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στην απονομή τόσο της πολιτικής όσο και της ποινικής δικαιοσύνης. Όπως σωστά 

δε είχε δεχθεί και παλαιότερα η ΕΔΜ  θα πρέπει στη συντασσόμενη έκθεση να 

περιέχεται ιδιαίτερο κεφάλαιο για την αξιολόγηση του επιθεωρούμενου ως 

ποινικού δικαστή.              

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

       1.  Δεν βλέπω το λόγο αλλαγής του Δικαστηρίου που θα ενεργεί την 

κλήρωση. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει η ρύθμιση ως έχει. Δηλαδή η 

κλήρωση να γίνεται ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου (1η Σύνθεση). 

Αλίμονο αν ακολουθήσουμε τη λογική της αιτιολογικής έκθεσης, σύμφωνα με 

την οποία το Α΄ Τμήμα που συνεδριάζει δημόσια δεν παρέχει τα εχέγγυα 

διαφάνειας που παρέχει η Ολομέλεια σε Συμβούλιο, όταν το Τμήμα αυτό δικάζει 

τις σοβαρότερες υποθέσεις και ενώπιον του γίνονται και όλες οι άλλες κληρώσεις 

για τις συνθέσεις των πειθαρχικών, υπηρεσιακών, δικαστικών συμβουλίων του 

Αρείου Πάγου, καθώς και του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.  

       

 

 

    2. Είναι σωστή η προσθήκη με το άρθρο 19 του σχεδίου στο άρθρο 84 του 

Οργανισμού της παραγράφου 8. Ίσως έπρεπε να συμπληρωθεί ή να 

αντικατασταθεί με την θέσπιση αντίστοιχης υποχρέωσης των αντιπροέδρων ή 

προεδρευόντων αρεοπαγιτών, προέδρων ή προεδρευόντων εφετών   αποφάσεις 

που εισάγονται ενώπιον των τμημάτων τους, οι οποίες είναι εντελώς 

αναιτιολόγητες, νομικά εντελώς αστήρικτες ή έχουν άλλα σοβαρά ελαττώματα 

που οφείλονται σε ανικανότητα ή ραθυμία του δικαστή να τίθενται στο φάκελο 

του δικαστή.   Κι αυτό γιατί υπάρχει φόβος λόγω του όγκου να μη γίνεται 

ολοκληρωμένη επεξεργασία των αποφάσεων του φακέλου.   

 

 
 
 


