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Άρθρο Ι

Αρμόδιος Συμβολαιογράψος για την διενέργεια του πλειστηριασμού- Ακατάσχετες

απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου

959, παρ. 2 και 3 άρθρου 982, παρ. Ι άρθρου 985 και παρ. Ι άρθρου 998 ΚΠολΔ

1. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (πδ.

503/1985, Α’ 182) προστίθεται η λέξη «εψετειακής» και η παρ. 1 του άρθρου 959

διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον

συμβολαιογράφου της εψετειακής περιψέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για

οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης

(κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου της

περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν

είναι δυνατό, του συμβολαιογραψικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο

πλειστηριασμός των κατασχεμένων διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων

πλειοτηριασμού από τον πιστοποιημένο, για το σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού

πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που

ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.».

2. Στο άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας α) στην παρ. 2 προστίθεται νέα περ. ζ), β)

στο πρώτο εδάψιο της παρ. 3 οι λέξεις «της περίπτωσης δ’» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«των περ. δ’ και ζ’> και στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 οι λέξεις «την επόμενη ημέρα της
καταβολής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και ένα μήνα μετά την καταβολή)) και οι παρ. 2
και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση

α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση ψθορά,
β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες,

γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης,

καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας,

δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να

ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροψή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας

βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει

κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράπει ο υπόχρεος, το
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μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των
οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.

ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου,
μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο

καταβολή τους σε αυτούς.

στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής

Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης

παραβιάσεων της Σύμβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των απαιτήσεων

που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας. Το εν λόγω

ακατάσχετο ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται για την ικανοποίηση απαίτησης

δανειστή, που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α’ της παρ. Ι του

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
ζ) απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους ως ακατάσχετες.

3. Η εξαίρεση των περ. δ και ζ’ της παρ. 2 ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει
μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το
χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως και ένα μήνα μετά την καταβολή, το
ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης.)>.

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

τροποποιείται η αναφορά στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 982, προκειμένου να
προστεθεί και η περ. ζ’ και η παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να

δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεμένο

πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιος την

επέβαλε και για ποιο ποσό. ‘Οταν η κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος,

αυτό θα πρέπει να δηλώσει, αν υψίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά την
έννοια των περ. γ’, δ’ και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 982.»

4. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

προστίθεται η λέξη «εψετειακής» και η παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του

συμβολαιογράφου της εφετειακής περιψέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για

οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης

(κατάσχεσης), το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συμβολαιογράφου

διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραψικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν

και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραψικού συλλόγου της πρωτεύουσας του
κράτους. Το άρθρο 959 εφαρμόζεται και στον πλειστηριασμό ακινήτων.».

Άρθρο 2



Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση περ. ζ), η), 8), ι), ια) και προσθήκη περ. ιβ) παρ. ό

άρθρου 116 ν. 4842/2021

Στην παρ. ότου άρθρου 116 του ν. 4842/2021 (Α’ 190) αντικαθίστανται σι περ. ζ), η), 8), ι) και
ια), προστίθεται περ. ιβ) και η παρ. ό του άρθρου 116 διαμορψώνεται ως εξής:

«6. α) Το τέταρτο και πέμπτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 933, όπως προστίθενται με το
άρθρο 57του παρόντος καιτοτρίτο εδάψιοτηςπαρ. 2του άρθρου 936 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 58 του παρόντος, εψαρμόζονται για όσες
ανακοπές ασκηθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Το άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 59 του
παρόντος, εψαρμόζεται για τις αποΦάσεις που θα δημοσιευθούν μετά από την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόμου.

γ) Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 60 του
παρόντος, εψαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

δ) Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το
άρθρο 61 του παρόντος, εψαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αγωγές.

ε) Η περ. ε της Παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται
με το άρθρο 63 του παρόντος νόμου και η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 953 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 62 του παρόντος, εψαρμόζονται σε
όσες κατασχέσεις κινητών επιβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
στ) Οι Παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 959, η παρ. 2 του άρθρου 962, το τρίτο και έκτο εδάψιο της
παρ. Ι του άρθρου 965, το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 965,, η περ. α’ της παρ. Ι
του άρθρου 972, οι παρ. Ι και 3 του άρθρου 973, η παρ. Ι του άρθρου 997, η παρ. 1 του
άρθρου 1004, το άρθρο 1009 και το δεύτερο εδάψιο του άρθρου 1018 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται για όσους
πλειστηριασμούς προσδιοριστούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
ζ) Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 67 του
παρόντος, εψαρμόζεται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των
οποίον έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος
νόμου, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού
πλειστηριασμού.

η) Η παρ. ότου άρθρου 973, όπως τροποποιείται με το άρθρο 69 του παρόντος, εψαρμόζεται
και στις εκκρεμείς ανακοπές.

θ) Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1, το πρώτο, τρίτο και πέμπτο εδάψιο της περ. 3, η περ. 4 του
άρθρου 975, το Τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 977 και η παρ. 2 του άρθρου 977Α

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όΠως τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται,

όταν ο πίνακας κατάταξης αψορά σε πλειστηριασμό, που διενεργήθηκε μετά από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.

ι) Το δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 979 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
προστίθεται με το άρθρο 73 του παρόντος νόμου, καθώς καιτο δεύτερο καιτρίτο εδάψιο της
Παρ. 2 του άρθρου 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθενται με το άρθρο
74 του παρόντος, εψαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ια) Το τελευταίο εδάψιο του άρθρου 986 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
προστίθεται με το άρθρο 75 του παρόντος, εψαρμόζεται σε όσες ανακοπές ασκηθούν μετά
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την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και σε όσες ανακοπές εκκρεμούν και έχουν εισαχθεί.
κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαψορών.

ιβ) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
τροποποιούνται με το άρθρο 77 του παρόντος, εψαρμόζονται για επιδόσεις που Πρόκειται
να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις σχετικά με το Γραψείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) -

Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 15 ν. 4786/2021

Στο άρθρο 15 του ν. 4786/2021 (Α’ 43) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1 ως
προς τις συνιστώμενες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, β) αντικαθίσταται η παρ. 2 και το
άρθρο 15 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 15

Γραμματεία του Γραψείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
1. Στο Γραψείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) συστήνεται γραμματεία, που

αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Δικαιοσύνης για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους. Στην ως άνω
γραμματεία συνιστώνται οι εξής θέσεις δικαστικών υπαλλήλων: τρεις (3) θέσεις κατηγορίας
ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) κλάδου Γραμματέων, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
κλάδου Πληροψορικής, μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου διοικητικών - γραμματέων και
δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων.
2. Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ της παρ. Ι πρέπει να έχουν πιστοποιημένα πολύ καλή

γνώση της αγγλικής τουλάχιστον γλώσσας και άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας και εμπειρία χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3. Η στελέχωση της γραμματείας του Γραψείου ΕΕΕ γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης με μετάθεση ή απόσπαση, ύστερα από αίτηση των ενδιαψερόμενων
δικαστικών υπαλλήλων και απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

μετά από πρόταση του αρχαιότερου κατά την παρ. 4 του άρθρου 10 Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου και σύμψωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, για διάρκεια
τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να διακοπεί πρόωρα ή να ανανεωθεί για ίσο χρόνο με την
ίδια διαδικασία, μέχρι τρεις (3) ψορές. Οι αιτήσεις, μαζί με το βιογραψικό σημείωμα και τον
ψάκελο δικαιολογητικών, υποβάλλονται στο Γραψείο ΕΕΕ, ύστερα από πρόσκληση του
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ανωτέρω
Γραψείου.

4. Καθήκοντα προϊσταμένου της γραμματείας του Γραψείου ΕΕΕ ασκεί δικαστικός
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α’, απόψοιτος νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών
επιστημών, ο οποίος ορίζεται με πράξη του ανωτέρω Αντεισαγγελέατου Αρείου Πάγου.
5. Ο χρόνος της απόσπασης των δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας του Γραψείου ΕΕΕ

λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία
προέρχονται. Οι αποδοχές τους διέπονται από την παρ. Ι του άρθρου 23 του ν. 4354/2015



(Α’ 176) και εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία
προέρχονται. »

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής

Εισαγγελίας — Αντικατάσταση άρθρου 42 ν. 4786/2021

Το άρθρο 42 του ν. 4786/2021 (Α’ 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 42

Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής

Εισαγγελίας

1. Κάθε εκκρεμής ποινική υπόθεση, που αψορά σε αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε μετά την
έναρξη ισχύος του Κανονισμού 2017/1939 (1 283) και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της
Ευ ρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναζητείται και γνωστοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμψωνα με το άρθρο 24 του ιδίου Κανονισμού
και η σχετική δικογραψία διαβιβάζεται στο Γραψείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων
(ΕΕΕ) σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η ποινική διαδικασία εκτός εάν, σύμψωνα με
την παρ. 7β του άρθρου 27 αυτού, έχει ήδη εισαχθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου
δικαστηρίου, κατά τα άρθρα 320 επ. του ΚΠΔ.

2. Κάθε αρμόδια ελληνική, διοικητική, ελεγκτική, αστυνομική και εν γένει διωκτική,
εισαγγελική ή δικαστική υπηρεσία ή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών,
η οποία πληροψορείται ή επιλαμβάνεται οποιασδήποτε υπόθεσης, που πιθανόν να εμπίπτει
στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αψορά σε αδίκημα που έχει διαπραχθεί
μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού 2017/1939, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, με ηλεκτρονική ή με έντυπη αλληλογραΦία, το Γραψείο ΕΕΕ, σύμψωνα με το
άρθρο 24 του Κανονισμού. ‘Υστερα από διαβούλευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του
ίδιου Κανονισμού, εψόσσν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποψασίσει να ασκήσει την
αρμοδιότητά της και ενημερώσει σχετικά, η υπόθεση παραπέμπεται κατά τσ ποινικό της
μέρος στο Γραψείο ΕΕΕ.

3. Το κύρος ανακριτικών και εν γένει διαδικαστικών πράξεων που έχουν γίνει από τις εθνικές
αρχές πριν από την ανάληψη της υποθέσεως δεν θίγεται. Ποινικές διώξεις που έχουν
ασκηθεί, εντάλματα, διατάξεις και παρεμπίπτσντα βουλεύματα που έχουν εκδοθεί από τις
εθνικές αρχές διατηρούν το κύρος τους, αλλά δεν κωλύουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από
το να επαναλάβει, να καταργήσει ή να μεταρρυθμίσει τις πράξεις αυτές ασκώντας τις δικές
της αρμοδιότητες.».

Άρθρο 5

Απόσπαση δικαστικών λειτουργών - Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 51 Κώδικα

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 1756/1988 (Α’ 35) τροποποιείται ως προς
την προσθήκη δυνατότητας απόσπασης δικαστικών λειτουργών στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης και η παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:
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«6. Δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό: εψέτη των πολιτικών και ποινικών και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αντεισαγγελέα εφετών και ανωτέρων, καθώς και δικαστικοί λειτουργοί της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι δυνατόν
να αποσπαστούν στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόψαση του οικείου ανώτατου δικαστικού
συμβουλίου. Η απόσπαση αυτή γίνεται για την εκτέλεση νομοπαρασκευαστικών έργων,
καθώς και καθηκόντων σχετικών με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, με πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση, και διαρκεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με
δυνατότητα ισόχρονων παρατάσεων.».

Άρθρο ό

Απασχόληση δικαστικών λειτουργών στο εθνικό Τμήμα του συστήματος ιτληροψοριών
της Σύμβασης Εψαρμογής Σένγκεν — Τροποποίηση δεύτερου εδαψίου παρ. 4 άρθρου 21 ν.

2521/1997

Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (Α’ 174) τροποποιείται ως
προς την απασχόληση των εισαγγελέων και των δικαστών και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως
εξής:

«4. Σε δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα
Πρωτοδικών και άνω ανατίθεται ο έλεγχος της νομιμότητας των καταχωρήσεων στο εθνικό
τμήμα του συστήματος πληροψοριών της Σύμβασης Εψαρμογής Σένγκεν. Η ανάθεση γίνεται
κατ’ αποκλειστική απασχόληση για τους εισαγγελείς και κατά μερική απασχόληση για τους
δικαστές, ύστερα από απόψαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης. Οι κατά τα ως άνω επιλεγόμενοι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να
γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.)>.

Άρθρο 7

Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου επιμελητών
δικαστηρίων μειώνεται:

α) Για τον τομέα των υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά επτά (7) και ο
συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε δεκαπέντε (15).

β) Για τον τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών,
κατά τριακόσιες εβδομήντα (370) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εννιακόσιες
τριάντα τρεις (933).

γ) Για τον τομέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά εννέα (9) και ο
συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε ενενήντα τέσσερις (94).

2. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ
Δακτυλογράψων — Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μειώνεται:



α) Για τον Τομέα των υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά επτά (7) και ο
συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε δώδεκα (12).
β) Για τον τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών
κατά εκατόν τριάντα εννέα (139) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εξήντα οκτώ (68).
γ) Για τον τομέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά τριάντα οκτώ (38) και
ορίζεται σε είκοσι επτά (27).

3. Από τις παραπάνω Θέσεις που μειώνονται, μεταφέρονται:

α) Στον τομέα υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας:

αα) Δέκα τέσσερις (14) Θέσεις στον κλάδο Γραμματέων, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε ογδόντα έξι (86),

αβ) Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του
κλάδου αυτού οριζομένου σε μία (1),

αγ) Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε μία (1),

αδ) Μία (1) θέση στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε μία (1),

αε) Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του
κλάδου αυτού οριζομένου σε μία (1).

β) Στον τομέα Υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών:
βα) πενήντα επτά (57) θέσεις στον κλάδο Γραμματέων, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα επτά (5977),
ββ) δέκα εννέα (19) στον κλάδο ΠΕ Πληροψορικής, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε ογδόντα οκτώ (88),

βγ) διακόσιες δώδεκα Θέσεις (212) στον κλάδο ΤΕ Πληροψορικής, του συνολικού αριθμού
οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278),
βδ) σαράντα θέσεις (40) στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων -Νυχτοψυλάκων, του συνολικού αριθμού
οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε σαράντα τρεις (43),

βε) δέκα επτά Θέσεις (17) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, του συνολικού αριθμού
οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε δέκα επτά (17),

βστ) μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε μία (1),
βζ) μία (1) θέση στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων
του κλάδου αυτού οριζομένου σε μία (1),

βη) είκοσι δύο (22) Θέσεις στον κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων, του συνολικού αριθμού
οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε είκοσι δύο (22),

βθ) δέκα τρεις (13) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Μεταψραστών-Διερμηνέων, του συνολικού
αριθμού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε δέκα τρεις (13),
βι) δέκα (10) θέσεις στον κλάδο ΔΕ οδηγών, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του
κλάδου αυτού οριζομένου σε δέκα (10),

βια) μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων), του συνολικού
αριθμού οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε μία (1).

γ) Στον τομέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καιτης Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:



γα) τριάντα τρεις (33) θέσεις στον κλάδο Γραμματέων, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (844),
γβ) δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Πληροψορικής, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων
του κλάδου αυτού οριζομένου σε δώδεκα (12),

γγ) εννέα (9) θέσεις στον κλάδο ΤΕ Πληροψορικής, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε είκοσι επτά (27),

γδ) δύο (2) στον κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του
κλάδου αυτού οριζομένου σε δέκα (10),

γε) δέκα (10) στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του
κλάδου αυτού οριζομένου σε δέκα (10),

γστ) δύο (2) στον κλάδο ΠΕ Μεταψραστών-Διερμηνέων, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε πέντε (5),

γζ) τρεις (3) στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων- Νυχτοψυλάκων, του συνολικού αριθμού οργανικών
θέσεων του κλάδου αυτού οριζομένου σε εννέα (9),

γη) τρεις (3) στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του κλάδου
αυτού οριζομένου σε τρεις (3).

Άρθρο 8

Περιορισμοί στο δικαίωμα της παραίτησης δικαστικού υπαλλήλου — Τροποποίηση παρ. 3

άρθρου 214 ν. 4798/2021

Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 214 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) το στοιχείο «5)»
αντικαθίσταται από το στοιχείο «γ)» και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Η Παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, αν κατά την υποβολή της έχει ασκηθεί
ποινική δίωξη για κακούργημα ή για πλημμέλημα από εκείνα που αναψέρονται στις περ. α)
και γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει την ποινή
της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από
την υποβολή της παραίτησης. Αν δεν εκδοθεί οριστική απόψαση από το πειθαρχικό
συμβούλιο μέσα σε ένα (1) έτος από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο δικαστικός
υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα παραίτηση, εψόσον δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη κατ’
αυτού για τα παραπάνω εγκλήματα».

Άρθρο 9

Κατάργηση αποκλεισμού του δικαιώματος παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας στο
Ειδικό Δικαστήριο — Κατάργηση παρ. 5 άρθρου 15 ν. 3126/2003

Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3126/2003 (Α’ 66), περί αποκλεισμού του δικαιώματος
παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο, καταργείται.
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ίΥ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ι ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Επισιτεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωψ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα, Τηλ.

210 7709 660, θπιίΙ:

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

%ζ’;.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Ι ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΓΠΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Ι Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού

2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Π ροσταοίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνη ς.

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροΦίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Η «ταυτότητα» της αξισλσγούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολσγσύμενη ρύθμιση;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1: Προστίθενται στον κατάλογο των ακατάσχετων και τα προβλεπόμενα σε
ειδικούς νόμους (παρ. 2). Οι εν λόγω κατηγορίες απαιτείται να δηλώνονται, όταν η
κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος. Επίσης, διευρύνεται
το χρονικό διάστημα προστασίας για το σύνολο των ακατασχέτων αντί της μιας
ημέρας από την επομένη της καταβολής μισθών και συντάξεων σε τραπεζικό

λογαριασμό που ισχύει σήμερα σε ένα (1) μήνα για το σύνολο των ακατασχέτων

απαιτήσεων μετά την καταβολή αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό (παρ. 2). Επίσης,

δίδεται η δυνατότητα να οριστεί συμβολαιογράφος για τη διενέργεια

πλειστηριασμού από την περιφέρεια του εψετείου, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα

του ελάχιστου αριθμού πιστοποιημένων υπαλλήλων σε ορισμένες περιοχές της
επικράτειας (παρ. Ι και4).

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνονται νομοτεχνικά οι μεταβατικές
ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.
4842/2021 (Α’ 190).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8’

Άρθρο 3: Διευκολύνεται η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου Ευρωπαίων
Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) με γνώμονα τον ορθολογικό διαχωρισμό και την
κατανομή των αρμοδιοτήτων του κάθε κλάδου.

Άρθρο 4: Σκοπούνται η επιτάχυνση και η αποτελεσματική διεκτιεραίωση των
εκκρεμών υποθέσεων που πλέον τυγχάνουν χειρισμού από την Ευρωπαϊκή

Εισαγγελία.

Άρθρο 5: Δίδεται η δυνατότητα απόσπασης δικαστικών λειτουργών στον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για την εκτέλεση νομοπαρασκευαστικού έργου.
Άρθρο 6: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του εξορθολογισμού του τρόπου άσκησης των
καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών, ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των
καταχωρήσεων στο εθνικό τμήμα του συστήματος πληροφοριών της Σύμβασης
Εφαρμογής Σένγκεν.
Άρθρο 7: Ενεκα της εφαρμογής του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν.
4798/2021 (Α’ 68)], ενισχύονται οι οργανικές θέσεις των κλάδων εξειδικευμένου
προσωπικού των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του νέου Κώδικα και οι οποίες είναι αναγκαίες για την ορθολογικότερη
λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της Δικαιοσύνης.
Άρθρο 8: Με την εισαγόμενη ρύθμιση για λόγους νομοτεχνικής ορθότητας
διορθώνεται μια εσψαλμένη παραπομπή σε διάταξη του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων.



Άρθρο 9: Τη δυνατότητα εψαρμογής των γενικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, όσον αψορά το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας
στο Ειδικό Δικαστήριο.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1: Το χρονικό διάστημα της μιας ημέρας από την επομένη της καταβολής σε
τραπεζικό λογαριασμό που ισχύει για το σύνολο των ακατασχέτων, όπως των
μισθών και των συντάξεων, προκαλεί δυσβάσταχτες οικονομικές δυσκολίες στον
πολίτη, που βρίσκεται ήδη σε δυσμενή οικονομική θέση. Κατά συνέπεια η
μετατροπή του ορίου αυτού σε ένα μήνα κρίνεται ως ένα αναγκαίο μέτρο
κοινωνικής προστασίας. Η προσθήκη στον κατάλογο των ακατάσχετων, αυτών που
προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους κρίνεται αναγκαία για την έναντι του
συνόλου των δανειστών ομοιόμορψη προστασία των δικαιούχων.
Άρθρο 2: Οι εσψαλμένες παραπομπές των μεταβατικών ρυθμίσεων προκαλούν
σύγχυση, ανασψάλεια δικαίου και δυσχεραίνουν την εψαρμογή της διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 3: Η εν λόγω προσθήκη διαψοροποιεί τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της
προκήρυξης για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο υποστελέχωσης της γραμματείας του
Γραψε[ου ΕΕΕ καιτην εξ αυτού του λόγου δυσλειτουργία του.
Άρθρο 4: Αποτρέπεται το ενδεχόμενο σύγκρουσης αρμοδιοτήτων επί εκκρεμών
υποθέσεων και διασψαλίζεται το κύρος δικαστικών ενεργειών που ήδη έχουν λάβει
χώρα, δίχως να παραβλάπτει την εξουσία εψεξής χειρισμού τους από τους
Ευρωπαίους Εισαγγελε[ς.
Άρθρο 5: Η μη συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών στη νομοπαρασκευαστική
διαδικασία προκαλεί δυσλειτουργίες στο δικαιοδοτικό σύστημα και γεννά
καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης
Άρθρο 6: Η αποκλειστική απασχόληση δικαστικών λειτουργών στο σύστημα
καταχώρισης Σένγκεν στερεί από αυτούς το δικαίωμα να παρέχει ταυτόχρονα και
υπηρεσίες δικαιοδοτικού έργου, γεγονός το οποίο δεν κρίνεται ορθολογικό
δεδομένης της αδήριτης ανάγκης ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης.
Άρθρο 7: Λόγω της εψαρμογής του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και της
σταδιακής ψηψιοποίησης των διαδικασιών των δικαστηρίων και των δικαστικών
υπηρεσιών, οργανικές θέσεις που παρέμεναν επί πολλά χρόνια κενές, όπως
δακτυλογράψων και ετιιμελητών, περιορίζονται και μεταψέρονται, μετατρεπόμενες
σε κλάδους προσωπικού που είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση των σημερινών
αναγκών των Δικαστηρίων καιτων δικαστικών υπηρεσιών.
Άρθρο 8: Με την εσψαλμένη παραπομπή προκαλείται σύγχυση ως προς την ορθή
εψαρμογή του δικαίου.
Άρθρο 9: Ο αποκλεισμός του παθόντος από το δικαίωμα παράστασης προς
υποστήριξη κατηγορίας στη διαδικασία του Ειδικού Δικαστηρίου παραβιάζει την
αρχή της ισότητας αλλά και την Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (παρ. 20 του προοιμίου) που αναγνωρίζει το δικαίωμα ενεργού

__________

συμμετοχής_των_θυμάτων_στην_ποινική_διαδικασία.

3. Ποιους ψορείς ή ττληθυσμιακές ομάδες αψορά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’



Άρθρο 1: Συμβολαιογράψους, δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, δικαστικούς
λειτουργούς και διαδίκους.
Άρθρο 2: Δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, συμβολαιογράψους και
δικαστικούς επιμελητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 3: Τους Εθνικούς και Ευρωπαίους Εισαγγελείς, τους δικαστικούς υπαλλήλους
τους Γραψείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) και τους διαδ[κους
εκκρεμών υποθέσεων.
Άρθρο 4: Τους δικαστικούς λειτουργούς, τους εισαγγελείς, τις διοικητικές,
ελεγκτικές, αστυνομικές και διωκτικές αρχές.
Άρθρο 5: Δικαστικούς λειτουργούς.
Άρθρο 6: Δικαστικούς λειτουργούς και εισαγγελείς.
Άρθρο 7: Τους δικαστικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 8: Τους δικαστικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 9: Τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τους δικαστικούς λειτουργούς που
συμμετέχουν στην διαδικασία του Ειδικού Δικαστηρίου.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ Οχι ΓΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 1: Άρθρα 959, 982, 985 και 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.
503/1985, Α’ 182)
Άρθρο 3: Άρθρα 15 και 42 του ν. 4786/2021 (Α’43)
Άρθρο 5: Άρθρο 51 του ν. 1756/1988 (Α’ 35)
Άρθρο 6: Άρθρο 21 παρ. 4 του ν.2521/1997 (Α’ 174)
Άρθρο 8: Άρθρο 214 του ν. 4798/2021 (Α’68)
Άρθρο 9: Άρθρο 15 του ν. 3126/2003 (Α’ 66)

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Δεδομένου ότι το σύνολο των ζητημάτων ρυθμίζεται
διατάγματος, ήδη με τυπικό νόμο, η εκ νέου ρύθμισή τους με το ίδιο
υπουργικής απόψασης νομοθετικό εργαλείο είναι επιβεβλημένη.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ί) με αλλαγή διοικητικής Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση τυπικού νόμου
πρακτικής δεδομένου ότι πρόκειται για την πρωτογενή προσθήκη
συμπεριλαμβανομένης διατάξεων ή τροποποιήσεων υψιστάμενων διατάξεων
της δυνατότητας νέας νόμου.
ερμηνευτικής
προσέγγισης_της



Η) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εκτιμάται ως
προσψορότερο μέσο για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού, τηρουμένων των αρχών της
αποδοτικότητας.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΓΙ Οχι
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

‘ επιδιώκονται με την αξιολσγούμενη ρύθμιση

ΓΙ

Ί1 ΓΙ

ΓΙ

ΓΙ ΓΙ ‘ΓΙ ΓΙ ΓΙ



8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1: Στόχοι της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η

έναντι όλων των δανειστών ομοιόμορψη προστασία των

δικαιούχων επιδομάτων που αποτελούν ακατάσχετες

απαιτήσεις σε ειδικότερους νόμους και η

αποτελεσματική εψαρμογή των μέσων εκτέλεσης

(διαδικασιών πλειστηριασμού).

Άρθρο 2: Η επίτευξη της ασψάλειας δικαίου και της

σαψήνειας του νόμου δια των νομοτεχνικών

διορθώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 3: Στόχος είναι η στελέχωση του Γραφείου Ε.Ε.Ε.

με γραμματειακή υποστήριξη και ο ορθολογικός

διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 4: Η επιτάχυνση και η αποτελεσματική

διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων που πλέον

τυγχάνουν χειρισμού από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Άρθρο 5: Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η

1) βραχυπρόθεσμοι: συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών στη

νομοτιαρασκευαστική διαδικασία που λαμβάνει χώρα με

πρωτοβουλίατου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Άρθρο 6: Στόχος είναι ο εξορθολογισμός του τρόπου

άσκησης των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών,

που συνίστανται στον έλεγχο νομιμότητας των

καταχωρήσεων στο εθνικό τμήμα του συστήματος

πληροψοριών της Σύμβασης Εψαρμογής Σένγκεν.

Άρθρο 7: Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η

ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών

υπαλλήλων εντός του κάθε τομέα, με εξαίρεση το

Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο προβλέπονται ειδικοί

κλάδοι προσωπικού από το άρθρο 18 του Κώδικα Νόμων

για το Ελεγκτικό Συνέδριο, για την καλύτερη

εξυπηρέτηση των σημερινών αναγκών των δικαστηρίων

καιτη διεκπεραίωση της δικαστηριακής ύλης.

Άρθρο 8: 0 στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η

διόρθωση της εσψαλμένης παραπομπής στη διάταξη του

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και η ορθή διατύπωση

του νόμου.
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Άρθρο 9: Στόχος είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος

παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον του

Ειδικού Δικαστηρίου στους παθόντες.

Άρθρο 1: Η αποτελεσματική άσκηση των μέσων άμυνας
των καθ’ ου την κατάσχεση.
Άρθρο 2: Η αποψυγή πρόκλησης σύγχυσης και
ανασψάλειας δικαίου μέσω της ορθής αποτύπωσης των
παραπομπών στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας.
Άρθρα 3 και 4: Η εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας.
Άρθρο 5: Η βελτίωση του νομοπαρασκευαστικού έργου.
Άρθρο 6: Η αποτελεσματικότερη άσκηση των
καθ η κόντων των δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 7: Η εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων.
Άρθρο 8: Η αποΦυγή πρόκλησης σύγχυσης και
ανασψάλειας δικαίου μέσω της ορθής παραπομπής σε
διάταξη του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.
Άρθρο 9: Στόχος είναι η εξασψάλιση της ισότητας των
όπλων στην ποινική δικαιοσύνη και η εναρμόνιση με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (παρ. 20 του

__________ _____________________

προοιμίου).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιλαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΟΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίποεοιιοο)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δηρόσιων υπηρεσιών και φορέιιν/ σύυολο
δημοσίων υπηρεσιών Και Φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σο κεντρικά,
περιφερειακό, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων. οργαοισμώι’ κλπ
Αριθμός ανόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος Και ανά υπηρεσία
Κόπτος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάοες ωςποσοστό επί της σννομικής δαπάνης αι’ά υπουργείο)
Κόπτος διαχείρισης θεμάτωι· τιροσωπικού δαπανες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της σιινολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ι

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος

Διαπραχθέπτα αλικήοατα, δράστες αδινηρατων· και αναλογία Ι
στοιχεία στόχος (3ετία)

ανά 100.000 κατοίκους

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του

______________________

και της ΕΛΣΤΑΤ (:/!νύνύνν.ιίί,!).
ΟΟΣΑ

ί) μακροπρόθεσμοι:

9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:



Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατηγορίες και Κατά
γεωγραφικά Περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήιιατα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτώι’
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων Και αξιύποινωτ’
συμπεριφυρών Που προκαλούν το κοινά αίσθημα
(αοθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές — διαρειήξνις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα

Σογνύτητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστά εγκληματικώι’ περιπτώσεων πον εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμύς Κατοίκων ανά αστυνομικά, ανά αστυνομικά τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους - αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικά τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές οιτηρεσίες

Κατανομή πύρωτ’ για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναυκωτικά, τοσταία, κλοπές. τοουοκυατία]

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Αριθμός εισνρχύμεοωι’ αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών

Αριθμάς εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικώι’,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφττείει, Αρειος Ιίάγος/Σνμβοόλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των νπυθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά Και
διοικητικό δικαστήρια)
Ποσοστά δικαστικών αποφάσεων νου σκορώνυνται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμάς υπνθέσεωι’ Που επιλύοντιιι με Το σύστημα του

εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πγ.
διπμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν Προστασίας αλλά δει’
διαθέτοιιν πόρους (νομική προστσσίαί

Κόστος προσφυγής στη δικαιοενυνη

Ποσοστά ηλεκτρυνικήςοποβνλής δικνγράφι.ιν

Ποσοστό διεκπεραινυμένων κατ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρνμών (σε ετήσια Και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστά ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μενατρέψιμες σε χρήοα

Μέσο κόστος σωφρονιστικού υυστήματνς ανά κρατούμενυ

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατυόμενο

Κατ” άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος
Ι . Με τις παρ. Ι και 4 ορίζεται ότι για τον πλειστηριασμό κινητών και

ακινήτων αντίστοιχα, αρμόδιος συμβολαιογράφος για τη διενέργεια του
πλειστηριασμού, ορίζεται συμβολαιογράφος της εψετειακής

περιψέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Με τις παρ. 2 και 3,
λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των ακατάσχετων επιδομάτων,
βοηθημάτων ή άλλων παροχών που κατά καιρούς θεστιίζονται και
χορηγούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων για λόγους
κοινωνικής προστασίας και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, ιδίως



ιτανδημίας ή και Φυσικών καταστροψών, κρίνεται αναγκαία η

τροποποίηση των άρθρων 982 και 985 του ΚΠολΔ με σκοπό την έναντι

του συνόλου των δανειστών ομοιόμορψη προστασία των δικαιούχων

αυτών. Επιπρόσθετα, διευρύνεται το υψιοτάμενο χρονικό διάστημα

προστασίας για το σύνολο των ακατάσχετων αντί της μιας ημέρας από

την επομένη της καταβολής μισθών και συντάξεων σε τραπεζικό

λογαριασμό που ισχύει σήμερα σε ένα (1) μήνα για το σύνολο των

ακατάσχετων απαιτήσεων μετά την καταβολή αυτών σε τραπεζικό

λογαριασμό

2 Με την εισαγόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι εσφαλμένες αναφορές

που παρεισέψρησαν στις μεταβατικές ρυθμίσεις κατάτην ψήψιση του ν.

4842/2021. Αναψορικά ιδίως με την περ. ζ) της παρ. ό του άρθρου 116,

όπως προστίθεται με το παρόν άρθρο, εξαιρείται η εφαρμογή της στην

περίπτωση που έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί απόψαση για τη μείωση τιμής

πρώτης προσψοράς ή την ελεύθερη εκποίηση.

Μετην προτεινόμενη ρύθμιση εισάγονταιτροποποιήσεις στην παρ. Ι του
3 άρθρου 15 του ν. 4786/2021 (Α’ 31) στις κατηγορίες, στους κλάδους και

στα προσόντα των δικαστικών υπαλλήλων της Γραμματείας του

Γραψε [ου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Ε ισαγγελέων, προκειμένου να

καταστεί δυνατή η πλήρης στελέχωσή της, καθώς ανέκυψαν δυσχέρειες

στη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Γραψείου Ευρωπαίων

Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η απαίτηση

πιστοποιημένης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και των ηλεκτρονικών

υπολογιστών αντικαθίσταται από την κατοχή καλής γνώσης και

εμπειρίας αντίστοιχα, ως τυπικό προσόν κάλυψης θέσης υπαλλήλου

κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και υιτσχρεωτικής

εκπαίδευσης (ΥΕ). Κατ’ αυτό τον τρόπο διευρύνεται η δυνατότητα

στελέχωσης των συγκεκριμένων θέσεων και αντιμετωπίζεται ο

ειταπειλσύμενος κίνδυνος δυσλειτουργίας και υποστελέχωσης του

Γραψε[ου.

4 Η αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4786/2021 κρίνεται επιβεβλημένη

για λόγους εναρμόνισης της παρούσας διάταξης με τις αμέσου ισχύος

προβλέψεις του άρθρου 27 της παρ. 7β του Κανονισμού 2017/1939 (1

283), προς τις οποίες αντιτί.θεται η ισχύουσα, και σύμψωνα με τις οποίες,

«η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί ν’ ασκήσει δικαίωμα ανάληψης

υπόθεσης εάν έχει υποβληθεί κατηγορητήριο στο δικαστήριο».

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ρύθμιση εξυπηρετεί την ταχύτερη

διεκπεραίωση της ποινικής διαδικασίας και πρωταρχικά την αποφυγή

κινδύνου παραγραφής της εκδικαζομένης αξιόποινης πράξης, ο οποίος

μεγιστοποιείται, σε περίπτωση κατά την οποία η σχετική ποινική

υπόθεση αποσύρεται από το ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου και



παραπέμιτεται στο αρμόδιο δικαστήριο της χώρας, ιδίως, όταν η

εκδίκαση αυτής βρίσκεται σε προχωρημένο διαδικαστικό στάδιο, όπως

σε αυτό της απολογίας, των αγορεύσεων του εισαγγελέα ή των

συνηγόρων. Επιπλέον, οι αλλαγές που επέρχονται στην παρ. 2 κρίνονται

επιβεβλημένες, καθότι οι εθνικοί εισαγγελείς λειτουργούν σύμφωνα με

τον Κανονισμό μόνον διαβιβαστικά, χωρίς να έχουν αρμοδιότητα ελέγχου

της παραπομπής. Επιπλέον, η εννοιολογική διαφορά μεταξύ της λέξης

«αμελλητί» και της φράσης «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση» είναι

προψανής και ως εκ τούτου πρέπει να επιλεγεί η δεύτερη, η οποία

αναφέρεται στο άρθρο 24 του Κανονισμού. Επίσης, πρέπει να καταστεί

απολύτως σαψές, ότι η ΕΕ είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την

οριστική αξιολόγηση της αξιόποινης πράξεως. Η προσθήκη της εν λόγω

ρύθμισης στη νέα παρ. 3 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να

διατηρήσουν το κύρος τους οι δικονομικές ενέργειες των εθνικών αρχών

που έλαβαν χώρα πριν την ανάληψη των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή

Εισαγγελία, η οποία ως μόνη και αποκλειστικά αρμόδια πλέον, έχει

δικαίωμα να τις επαναλάβει (λ.χ. λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης ή
απολογίας), μεταρρυθμίσει (λ.χ. τροποποίηση επιβληθέντων

περιοριστικών όρων), ή καταργήσει (λ.χ. κατάργηση εντάλματος

σύλληψης) κατά την κρίση της και αναλόγως μετην πρόοδο των ερευνών.

Σε ότι αψορά στα βουλεύματα, η αναψορά του όρου παρεμπίπτοντα,

γίνεται, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι εξαιρούνται της

δυνατότητας τροποποίησης ή μεταρρύθμισης τα βουλεύματα ουσίας

πρώτου καιδευτέρου βαθμού, καθώς και Αρείου Πάγου.

Η απόσπαση δικαστικών λειτουργών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει
5 αποδώσει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στην προετοιμασία της

νομοθετικής πρωτοβουλίας όσο και στην ποιότητα της νομοθεσίας που
τελικώς θεσπίζεται από το Υπουργείο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση
δίνεται η δυνατότητα απόσπασης δικαστικών λειτουργών και στον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δικαστική
εμπειρία στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
Η έκταση και το είδος της απασχόλησης του Δικαστή στο πλαίσιο των

ό καθηκόντων του δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί την πλήρη και
αποκλειστική του απασχόληση καιτην εντεύθεν αυτής μη ενάσκηση των
αμιγώς δικαστικών καθηκόντων του.
Στόχος είναι η ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών

7 υπαλλήλων με τον περιορισμό οργανικών θέσεων που παρέμεναν κενές
επί πολλά χρόνια επειδή δεν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των
δικαστηρίων και τη μεταψορά τους μέσω της μετατροπής τους σε
κλάδους εξειδικευμένου για τα δικαστήρια προσωπικού.

8 Με την εισαγόμενη ρύθμιση τροποποιείται εσψαλμένη παραπομπή που
παρεισέψρησε κατά την ψήψιση του νέου Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων.
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9 Ο αποκλεισμός του παθόντος από τη δυνατότητα παράστασης προς
υποστήριξη της κατηγορίας αποτελεί ένα ρήγμα στο ποινικό μας
σύστημα αλλά και τα διεθνή πρότυπα [Οδηγία 2012/29/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (παρ. 20 του προοιμίου)]
που καθολικά και απόλυτα αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παθόντος να
παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας και επιδιώκουν την
προστασία του θύματος κατά το στάδιο της αντίδρασης της
συντεταγμένης εννόμου τάξεως έναντι του εγκλήματος. Με τον εν λόγω
αποκλεισμό, ο παθών από έγκλημα Υπουργού τίθεται σε χειρότερη μοίρα
από τον πολίτη που έπεσε θύμα οποιουδήποτε άλλου, ακόμη και του
πλέον ελαψρού, εγκλήματος, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και η αρχή
της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. ΟΦέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση
παρεχό μενων

υπη ρεσιών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ Χ



Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1: Το όΦελος σχετίζεται με την προστασία του πολίτη.
Άρθρο 2: Το όφελος της διόρθωσης των εσψαλμένων παραπομπών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αψορά
στην ορθή και σαψή διατύπωση του νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 3: Το όψελος σχΕτίζεται με την πληρέστερη στελέχωση του Γραψείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων
Ε ισαγγελέων.
Άρθρο 4: Η ταχύτερη διεκπεραίωση της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 5: Το όφελος Είναι η αξιοποίηση της δικαστικής εμπειρίας στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία που
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
Άρθρο 6: Το όφελος Είναι ότι ενισχύεται το δικαστικό έργο απονομής δικαιοσύνης.
Άρθρο 7: Το όφελος από την ανακατανομή των θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων έγκειται στην
ορθολογικότερη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών των δικαστηρίων.
Άρθρο 8: Με την τροποποίηση της εσψαλμένης παραπομπής επιτυγχάνεται η ορθή νομοτεχνικά διατύπωση του
νόμου.
Άρθρο 9: Το όφελος έγκειται στην εξασφάλιση της ισότητας των όπλων στην ποινική δικαιοσύνη και στην
εναρμόνιση μετην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου (παρ. 20
του προοιμίου).

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
κινητικοτητο

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
ΚΟΣΤΟΣ

εκπαίδευση
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
ΓΙΑ ΤΗ λειτουργία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ διαχείρισης
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ Διαχείριση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ αλλαγών Κατά
την εκτέλεση



Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Αποτυπώνονται ην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιηρίου του Κράτους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 4

παρ. 1 άρθρου 20 (παροχή έννομης προστασίας)

: Άρθρο 17 (προστασία της ιδιοκτησίας)

παρ. 2 και 3 άρθρου 89 (εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα των δικαστικών

λειτουργών)

Άρθρο 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)

Άρθρο 92 (δικαστικοί υπάλληλοι)

Άρθρο 93 (οργάνωση δικαστηρίων)

25. Ενωσιακό δίκαιο

Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης:

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

- Άρθρα 67-76 (Χώρος Ελευθερίας Ασψάλειας και
Δικαιοσύνης)
- Άρθρα 82-86 (Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές
Υποθέσεις)

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης:

- Άρθρο 47 (δικαίωμα πραγματικής προσψυγής και
αμερόληπτου δικαστηρίου)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της Ι2ης
Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εψαρμσγή

Κανονισμός
ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της
Ευρωπαικης Εισαγγελιας

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Οδηγία
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (παρ. 20 του
προοιμίου)

Απόψαση

Ο
/



26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Παρ. Ι άρθρου ό (δίκαιη δίκη)
Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Άρθρο 13 (δικαίωμα πραγματικής προσψυγής)
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ΓΙ

[

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
27.

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
ΓΙ (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

2ί



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροττοπαιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμιση ς

Άρθρο Ι

Αρμόδιος Συμβολαιογράψος για την

διενέργεια του πλειστηριασμού

Ακατάσχετες απαιτήσεις που

προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους —

Τροποποίηση της Παρ. Ι του άρθρου 959,

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 982, της

παρ. Ι του άρθρου 985 και της παρ. Ι του

άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας

Παρ. Ι άρθρο Ι

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. Ι του

άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας προστίθεται η λέξη

«εφετειακής» και η παρ. Ι του άρθρου 959

διαμορφώνεται ως εξής:

«Ι. Τα κατασχεμένα πράγματα

πλειοτη ρ ιάζονται με ηλε κτρονικά μέσα

ενώπιον συμβολαιογράφου της εφετειακής

περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η

κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο,

είναι δυνατό να ορισθεί

συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης

(κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα

πλειστηριάζονται ενώπιον

συμβολαιογράφου της περιφέρειας του

συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου

εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό,

του συ μβολαιογραφικού συλλόγου της

πρωτεύουσας του κράτους. Ο

πλειστηριασμός των κατασχεμένων

διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών

συστημάτων πλειστηριασμού από τον

ιστοποιημένο, για το σκοπό αυτόν,

«Αρθρο 959

Ι. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται με

ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον συμβολαιογράφου της

περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν,

για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί

συ μβολαιογράψος του τόπου εκτέλεσης

(κατάσχεσης), τα κατασχε μένα πράγματα

πλε ιστη ριάζονται ενώπιον συ μβολαιογράφου της
περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του

τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του

συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας

του Κράτους. Ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων

δ ιενεργείται μέσω των ηλε κτρονικών συ στη μάτων

πλειστηριασμού από τον τιιστοποιημένο, για το
σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού

πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός διενεργείται

ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε

αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών
κατασχέσεων.

2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των
ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει
στους κατά τόπον αρμοδίους συμβολαιογραφικούς

συλλόγους.

3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού
περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία

περιλαμβάνονται στο απόσπασμα

κατασχετήριας έκθεσης.

4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν

μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν
προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά
συστήματα πλειστηριασμών. Πλειοδοσία

περισσότερων από κοινού είναι εψικτή, μόνο εάν
χορηγηθεί σε οποιονδήποτε εξ αυτών ειδικό
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους λοιπούς
ενδιαψερόμενους πλειοδότες και αυτός προβεί στη

Υφιστάμενες διατάξεις

δεν

της



υπάλληλο του ηλεκτρονικού

τιλειοτηριασμού. Ο πλειστηριασμός

διενεργείται ενώπιον του ίδιου

συ μβολαιογράψου που ορίστηκε αρχικά

και στην περίπτωση πολλαπλών

κατασχέσεων)).

σχετική δήλωση συμμετοχής και υποβολής του
πληρεξουσίου, πριν τον πλειοτηριασμό, σύμψωνα με
την παρ. 5. Στην περίπτωση αυτή, και εψόσον

κατακυρωθεί στους περισσότερους τιλειοδότες το
πράγμα, αυτοί ενέχονται εις ολόκληρον για την
καταβολή του τιλειστηριάσματος.

5. Κάθε υποψήψιος πλειοδότης δηλώνει τη
συ μμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειοτηριασμό,

σύμψωνα με τους όρους αυτού, αψού έχει καταβάλει

την εγγύηση της παραγράψου 1 του άρθρου 965 και
έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της
ιταραγράψου 2 του άρθρου 1003, επί κοινής δε
πλειοδοσίας το κατά την παράγραψο 4 του παρόντος

πληρεξούσιο μέχρι ώρα 15:00, δύο (2) εργάσιμες

ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του
πλειοτηριασμού. Οι προσψορές, με ποινή

ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή
όρο, και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης των
συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού
ιτλειστηριασμού καταβάλλεται από τον
υιτερθεματιοτή. Η κατάθεση της εγγύησης, του
τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων
πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται

αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό
λογαριασμό που θα διατηρείται σε ελληνικό

τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του
πλειστηριασμού. Σε περίπτωση πλειοδοσίας

περισσοτέρων, σύμψωνα με την παρ. 4, η κατάθεση

της εγγύησης και του τέλους χρήσης μπορεί να γίνει
από οποιονδήποτε πλειοδότη είτε αυτός ενεργεί

ατομικά είτε ως εκπρόσωπος των λοιπών. Κάθε

υποψήΦιος ιτλειοδότης, επί κοινής δε πλειοδοσίας ο
εκπρόσωπος των λοιπών, διορίζει με ηλεκτρονική

δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιψέρεια του
πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα
15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα

ημέρατου πλειστηριασμού, διαψορετικά αντίκλητος

θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του
τόπου της εκτέλεσης. Το τελευταίο εδάψιο

εψαρμόζεται, ακόμη και όταν ο πλειστηριασμός
διενεργείται ενώπιον συ μβολαιογράψο υ
διορισμένου στην περιψέρεια του
συμβολαιογραψικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης



ή του συμβολαιογραψικού συλλόγου της

πρωτεύουσας του Κράτους.

6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης

παραγράψου ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία,

διαπιστώνει με πράξη του, μέχρι ώρα 17:00 της

προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ημέρας, την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται

στις προηγούμενες ιταραγράψους και υποβάλλει στα
ηλεκτρονικά συστήματα τιλε ιστη ριασμών

(ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) κατάλογο των υποψήψιων

πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.

7. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην
περιΦέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο

πλειστη ριασμός δ ιενεργείται, κατ’ επιλογήν του

επισπεύδοντος, στην περιψέρεια οποιουδήποτε εκ

των άνω ειρηνοδικείων. Εάν ο πλειστηριασμός

μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε μία μόνο από αυτές,

επιλέγεται υποχρεωτικά η περιψέρεια του

συγκεκριμένου ειρηνοδικείου και αν, για

οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργηθεί σε

καμία από αυτές, επιλέγεται η περιψέρεια του

συμβολαιογραψικού συλλόγου της πρωτεύουσας

του κράτους. Αρμόδιο για την επίλυση των διαψορών

που αναψύονται από τη διενέργεια του

πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο του τόπου

εκτέλεσης.

8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται

μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή
Παρασκευή, από τις 10:00’ έως τις 12:00’ και από τις

14:00’ έως τις 16:00’. Σε υποβολή προσψοράς κατά

το Τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού

πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 11:59:00 έως

11:59:59 ή από ώρα 15:59:00 έως 15:59:59 δίδεται

αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε

προσψορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο

λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη

παράταση πέντε (5) λεπτών, εψόσον υποβληθεί

μεγαλύτερη προσψορά. Οι παρατάσεις μπορούν να

συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο

της μίας (1) ώρας από την ορισθείσα ώρα λήξης του

ηλεκτρονικού πλειστηρ ιασμού, οπότε

ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσψορών.



Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει
από την Ιη Αυγούστου έως την 31η Αυγούστου,

καθώς και την προηγούμενη και την επομένη

εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη

βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευ ρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η

απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές

εκλογές και μόνο για τις Περιφέρειες που

διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία,

αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να

υποστούν ψθορά.

9. 0 ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού

πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται

διαδοχικές προσψορές. Οι συ μμετέχοντες

υποβάλλουν συνεχώς προσψορά μεγαλύτερη από
την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της

υποβολής προσψορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα

καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα
ανωτέρω προσφορές.

10. Με την υποβολή της προσψοράς, οι υποψήψιοι

πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα
συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον
ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει
καταγραψεί. Ο υποψήψιος πλειοδότης

ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη

υποβληθείσα προσψορά.

11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν

μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν

αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του

πλειστηριασμού, καθώς και για τον λόγο αυτής.

12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των

πλειοδοτικών προσψορών, ανακοινώνεται το
αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των
ηλεκτρονικών συστημάτων. ‘Οσοι έχουν λάβει μέρος
στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται

αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την
έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνοντας

τα πράγματα στον πλειοδότη.

13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο
υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον
ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του



υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα

και το τέλος χρήσης το αργότερο την τρίτη εργάσιμη

ημέρα από τον ιτλειστηριασμό. Με την καταβολή του

πλειστηριάσματος και του τέλους χρήσης, το

κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται στον

υπερθεματιστή. Η παράδοση του πράγματος στον

υπερθεματιοτή δεν μπορεί να γίνει πριν την

καταβολή του πλειστηριάσματος και του τέλους

χρήσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού

πλειστηριασμού οψείλει, το αργότερο την πέμπτη

εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να

καταθέσει το πλειοτηρίασμα στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του

πλειστη ριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει

στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις
δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη

διασψάλιση των συμψερόντων του. Εντός της

επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παρέλευση της

ανωτέρω προθεσμίας, ο υπάλληλος του

πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον

οικείο συμβολαιογραψικό σύλλογο του οποίου

αυτός είναι μέλος. Εντός τριών (3) εργασίμων

ημερών, μέρος του ανωτέρω ποσού, το οποίο

καθορίζεται με την απόψαση της παραγράψου 14

του παρόντος, αποδίδεται από τον οικείο

συμβολαιογραψικό σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Οι

ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών

τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των

πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή απόψαση των

Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

14. Με αποψάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης,

καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των

ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι

λεπτομέρειες υποβολής των πλε ιοδοτικών

προσψορών, η διαδικασία πιστοποίησης και

εγγραψής χρηστών στα συστήματα, το ύψος και ο

τρόπος καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και

απόδοσης του τέλους χρήσης των συστημάτων,

αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και του μέρους

αυτού που αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε

σχετική λεπτομέρεια.».

Παρ. 2 άρθρο Ι «Αρθρο 982

1. Μπορούν να κατασχεθούν



Στο άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας α) στην παρ. 2 προστίθεται νέα

περ. ε) και οι λοιπές περιπτώσεις

αναριθμούνται σε στ) και ζ), β) στο πρώτο

εδάψιο της παρ. 3 οι λέξεις «της

περίπτωσης δ’» αντικαθίστανται από τις

λέξεις «των περ. δ’ και ζ’» και στο δεύτερο

εδάιο της παρ. 3 οι λέξεις (<την επόμενη

ημέρα της καταβολής» αντικαθίστανται

από τις λέξεις «και ένα μήνα μετά την

καταβολή» και οι παρ. 2 και 3

διαμορψώνονται ως εξής:

« 2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση

α) πράγματα που μπορούν να υποστούν

άμεση φθορά,

β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές

εταιρίες,

γ) απαιτήσεις διατροΦής που πηγάζουν

από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας

βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για

συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της

οικογένειας,

δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή
ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν

πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για

διατροψή που στηρίζεται στο νόμο ή σε

διάταξη τελευταίας βούλησης ή για

συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας,

οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως

το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά

που εισπράπει ο υπόχρεος, το μέγεθος των

υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος

του για αντιμετώπιση των οικογενειακών

αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.

ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή
επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον

τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή
την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε

αυτούς.

στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος

του Ελληνικού Δημοσίου από το

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων

α) χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου

στρέφεται η εκτέλεση

κατά τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή ή
απαιτήσεις του κατά τρίτων για μεταβίβαση της

κυριότητας κινητών μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή,

β) κινητά πράγματά του που βρίσκονται στα χέρια

τρίτου.

2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση

α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση

Φθορά,

β) η εταιρική μερίδα σε Προσωπικές εταιρίες,

γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο

ή από διάταξη

τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για

συνεισψορά των συζύγων στις ανάγκες της

οικογένειας,

δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών

παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί

απαίτηση για διατροψή που στηρίζεται στο νόμο

ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά

στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να
γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληψθούν υπόψη

τα ποσά που ειστιράπει ο υπόχρεος, το μέγεθος των

υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για

αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο

αριθμός των δικαιούχων.

ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις

στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την

κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των

δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε

αυτούς.

στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του

Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εψαρμογή του

άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την

Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω

διαπίστωσης παραβιάσεων της Σύμβασης αυτής ή
των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των

απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω

αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας. Το εν λόγω

ακατάσχετο ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται

για την ικανοποίηση απαίτησης δανειστή, που
ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην
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Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου

41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την

Προστασία των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης

παραβιάσεων της Σύμβασης αυτής ή των

Πρωτοκόλλων της, εξαιρου μένων των

απαιτήσεων που επιδικάζονται για την

παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση

υλικής ζημίας. Το εν λόγω ακατάσχετο

ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται για

την Ικανοποίηση απαίτησης δανειστή, που

ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται

στην περίπτωση α’ της παρ. Ι του άρθρου

14 του ν. 4270/2014 «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’

143).

περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.

4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).»

3. Η εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παραγράψου 2

ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε

πιστωτικό Ιδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην

έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο

που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από

την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα

της καταβολής, το ποσό της εξαιρούμενης από την

κατάσχεση απαίτησης.».

ζ) απαιτήσεις που προβλέπονται σε

ειδικότερους νόμους ως ακατάσχετες.

3. Η εξαίρεση των περ. δ και ζ’ της παρ. 2

ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού

γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό

λογαριασμό του οψειλέτη σε πιστωτικό

ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην

έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει

υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το

χρονικό διάστημα από την επιβολή της

κατάσχεσης έως και ένα μήνα μετά την

καταβολή, το ποσό της εξαιρούμενης από

την κατάσχεση απαίτησης.».

Παρ. 3 άρθρο 1

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου

985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

τροποποιείται η αναφορά στις περ. γ’, δ’

και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 982 και η παρ.

1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του

επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει

να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που

κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το

κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε

«Αρθρο 985

1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το

κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν

υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα

χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε

στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα να

αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. ‘Οταν

η κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού

ιδρύματος, αυτό Θα πρέπει να δηλώσει, αν

υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά

την έννοια του άρθρου 982 παρ. 2 στοιχ. γ’ και 5’.



στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα

να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για

ποιο ποσό. ‘Οταν η κατάσχεση επιβάλλεται

στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, αυτό Θα

πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια

του ακατάσχετη απαίτηση κατά την έννοια

των περ. γ’, δ’ και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου

982.».

2. Η δήλωση της παρ. Ι κατατίθεται εγγράψως στη
γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου της
κατοικίας εκείνου που δηλώνει και συντάσσεται

σχετική έκθεση. Είναι δυνατή η υποβολή της

δήλωσης και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση

αυτή η σχετική έκθεση συντάσσεται επίσης

ηλεκτρονικά. Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και

της σύνταξης της σχετικής έκθεσης με Τεχνολογίες

Πληροψορικής και Επικοινωνιών, καθώς και κάθε

άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή

Παρ. 4 άρθρο Ι

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου

998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

προστίθεται η λέξη ιιεφετειακής» και η

παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:

ιιΙ. Το κατασχεμένο ακίνητο

πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα

ενώπιον του συμβολαιογράφου της

εφετειακής περιφέρειας όπου βρίσκεται το

ακίνητο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν

είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος

του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το

κατασχεμένο ακίνητο πλε ιστηριάζεται

ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου

στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού

συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και

αυτό δεν είναι δυνατό, του

συμβολαιογραφικού συλλόγου της

πρωτεύουσας του κράτους. Το άρθρο 959

εφαρμόζεται και στον πλειστηριασμό

ακινήτων.».

απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηψιακής

Διακυβέρνησης.

3. Η παράλειψη της δήλωσης εξομοιώνεται με

αρνητική δήλωση. Αν η δήλωση παραλειφθεί ή είναι

ανακριβής, ο Τρίτος ευθύνεται να αποζημιώσει

αυτόν που επέβαλε την κατάσχεση.)>.

«Αρθρο 998
1. Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με
ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του συμβολαιογράφου
της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί
συ μβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης
(κατάσχεσης), το κατασχεμένο ακίνητο
πλειστηριάζεται ενώπιον συ μβολαιογράφου
διορισμένου στην περιφέρεια του
συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης
ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του
συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας
του κράτους. Το άρθρο 959 εφαρμόζεται και στον
πλειστηριασμό ακινήτων.
2. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από την Ιη
έως και τις 31 Αυγούστου, καθώς και την
προηγουμένη καιτην επομένη εβδομάδατης ημέρας
των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών,
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση
αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και
μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου σχετικά
με την απαγόρευση πλειστηριασμού από την Ιη έως
και τις 31 Αυγούστου δεν εφαρμόζεται, όταν
πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη.
4. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην
περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο
πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του
επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ
των άνω ειρηνοδικείων. Εάν ο πλειστηριασμός
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Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση

περ. ζ), η), 8), ι), ια) και προσθήκη Περ.

ιβ) παρ. ό άρθρου 116 ν. 4842/2021

Η παρ. ότου άρθρου ΙΙό του ν. 4842/2021

(Α’ 190) αντικαθίσταται ως εξής:

«ό. α) Το τέταρτο και πέμπτο εδάψιο της

παρ. Ι του άρθρου 933, όπως προστίθενται

με το άρθρο 57 του παρόντος και το τρίτο

εδάιο της παρ. 2 του άρθρου 93ό του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

προστίθεται με το άρθρο 58 του παρόντος,

εφαρμόζονται για όσες ανακοπές

μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε μία μόνο από αυτές,
επιλέγεται υποχρεωτικά η περιψέρεια του
συγκεκριμένου ειρηνοδικείου, και, αν για
οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργηθεί σε
καμία από αυτές, τότε επιλέγεται η περιψέρεια του
συμβολαιογραψικού συλλόγου της πρωτεύουσας
του κράτους. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών
που αναψύονται από τη διενέργεια του
πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο του τόπου
εκτέλεσης.
5. ‘Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο
συμψέρον, το δικαστήριο του άρθρου 933,
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων ό8ό επ.,
μπορεί να διατάξει να γίνει ταυτόχρονα η πώληση
του κατασχεμένου ακινήτου, ολόκληρου ή
τμηματικά, με βάση σχεδιάγραμμα ή σχέδιο
μηχανικού ή γεωμέτρηση, που υποβάλλεται μαζί με
την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή η κατακύρωση τότε
μόνο γίνεται τμηματικά σε όποιους πλειοδοτούν
τμηματικά, όταν το σύνολο των προσψορών τους
είναι μεγαλύτερο από την τιμή που προσψέρεται για
να πωληθεί συνολικά.
ό. Μετά από αίτηση του οψειλέτη, το δικαστήριο του

άρθρου 933, το οποίο δικάζει κατάτη διαδικασίατων

άρθρων ό8ό επ., μπορεί να επιτρέψει να πωληθεί

ελεύθερα το ακίνητο με τίμημα το οποίο ορίζεται

από το δικαστήριο. Η πώληση αυτή γίνεται από τον

υπάλληλο του πλειστηριασμού το αργότερο δέκα

(10) ημέρες πριν από τον πλειοτηριασμό με

ταυτόχρονη εξόψληση του τιμήματος. Αν η πώληση

δεν πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο εδάψιο,

ο πλειστηριασμός διεξάγεται κατά την ορισθείσα

ημερομηνία.».

ιιΑρθρο 116

Μεταβατικές διατάξεις

στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η περ.

5 του άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου 119, το

άρθρου 122Α, η παρ. 3 του άρθρου 226, η παρ. 1 του

άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ. 2 του άρθρου 242,

η περ. Ι του άρθρου 400, η περ. Ι του άρθρου 401,

τα άρθρα 468 και 469 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα,

εφαρμόζονται για τα ένδικα βοηθήματα και

δικόγραψα, που πρόκειται να κατατεθούν μετά από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.



ασκηΘούν μετά από την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου.

β) Το άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το

άρθρο 59 του παρόντος, εψαρμόζεται για

τις αποψάσεις που Θα δημοσιευθούν μετά

από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου.

γ) Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο

60 του παρόντος, εφαρμόζεται όταν η

επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση

διενεργείται μετά από την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόμου.

δ) Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται

με το άρθρο 61 του παρόντος, εφαρμόζεται

και για τις εκκρεμείς αγωγές.

ε) Η Περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 954 του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

τροποποιείται με το άρθρο 63 του

παρόντος νόμου και η περ. γ’ της παρ. 3 του

άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το

άρθρο 62 του παρόντος, εφαρμόζονται σε

όσες κατασχέσεις κινητών επιβληθούν

μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου.

στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 959, η

παρ. 2 του άρθρου 962, το τρίτο και έκτο

εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 965, το

πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 965,,

η περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 972, οιπαρ.

1 και 3 του άρθρου 973, η παρ. Ι του

άρθρου 997, η παρ. Ι του άρθρου 1004, το

άρθρο 1009 και το δεύτερο εδάφιο του

άρθρου 1018 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον

παρόντα, εφαρμόζονται για όσους

πλειοτηριασμούς προσδιοριστούν μετά

από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου.

β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 του άρθρου 155, το

δεύτερο εδάφιο του άρθρου 179, το Τέταρτο εδάψιο

της παρ. 2 του άρθρου 227, το άρθρο 232, οι παρ. 3,

4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237, οι παρ. Ι και 3 του

άρθρου 254, η παρ. 4 του άρθρου 260, το δεύτερο

εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 308, το άρθρο 421, η

παρ. 3 του άρθρου 422, η παρ. 3 του άρθρου 424 και

η παρ. 2 του άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως Τροποποιούνται με τον παρόντα,

εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις. Στις

υποθέσεις που εκδικάζονται με τις ειδικές

διαδικασίες, η παρ. 2 του άρθρου 260, όπως

τροποποιείται με το άρθρο 16 του παρόντος,

εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις εκτός εάν

η συζήτηση της αγωγής έχει ήδη ματαιωθεί, οπότε η

προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών αρχίζει από

την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. α) Τα άρθρα 516 και 527, η παρ. Ι του άρθρου 542,

η παρ. Ι του άρθρου 556 και οι περ. 2 και 3 του

άρθρου 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται για

τα ένδικα μέσα, που Θα κατατεθούν μετά από την

έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Η παρ. 2 του άρθρου 509, το πρώτο εδάφιο των

παρ. 1 και 3 του άρθρου 524, η περ. 7 του άρθρου

544, η παρ. 3 του άρθρου 546, το άρθρο 548, η περ.

γ’ της παρ. 2 καιτο δεύτερο καιτρίτο εδάφιο της παρ.

4 του άρθρου 562 και οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 570

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται και

επί των εκκρεμών ενδίκων μέσων.

3. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του

άρθρου 591, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2, η παρ. 4,

το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 και η παρ. 8, του

άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον

παρόντα, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς

υποθέσεις.

β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 40 του

παρόντος, εφαρμόζεται για τις διαταγές πληρωμής

που ακυρώνονται τελεσίδικα μετά από την έναρξη

3Υ



ζ) Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το

άρθρο 67 του παρόντος, εφαρμόζεται σε

πλειστηριασμούς, αρχικούς ή
ειταναληπτικούς, η διενέργεια των οποίον

έχει οριστεί ή Θα οριστεί σε χρόνο

μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του

παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον

χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο

προσδιορισμός του αρχικού

πλειστηριασμού.

η) Η παρ. 6 του άρθρου 973, όπως

τροποποιείται με το άρθρο 69 του

παρόντος, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς

ανακοπές.

θ) Το δεύτερο εδάφιο της περ. 1, το Πρώτο,

τρίτο και πέμπτο εδάφιο της περ. 3, η περ.

4 του άρθρου 975, το Τελευταίο εδάφιο της

παρ. 3 του άρθρου 977 και η παρ. 2 του

άρθρου 977Α του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον

παρόντα, εφαρμόζονται, όταν ο πίνακας

κατάταξης αφορά σε πλειστηριασμό, που

διενεργήθηκε μετά από την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόμου.

ι) Το δεύτερο εδάφιο της Παρ. Ι του

άρθρου 979 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο

73 του παρόντος νόμου, καθώς και το

δεύτερο και τρίτο εδάψιο της παρ. 2 του

άρθρου 985 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως προστίθενται με το

άρθρο 74 του παρόντος, εφαρμόζονται από

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ια) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 986

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

προστίθεται με το άρθρο 75 του παρόντος,

εφαρμόζεται σε όσες ανακοπές ασκηθούν

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου και σε όσες ανακοπές εκκρεμούν και

έχουν εισαχθεί κατά την ειδική διαδικασία

των περιουσιακών διαφορών.

ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο

έκδοσής τους.

4. α) Η παρ. 3 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 43 του

παρόντος, και το άρθρο 732Α του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 52 του

παρόντος, εφαρμόζονται για τις αιτήσεις

ασφαλιστικών μέτρων που πρόκειται να κατατεθούν

μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Η παρ. 5 του άρθρου 683, το άρθρο 684, οι παρ. 5

έως 8 του άρθρου 686, η παρ. 3 του άρθρου 690, η

παρ. 3 του άρθρου 691, το εδάφιο τρίτο της παρ. 2

του άρθρου 691Α, η παρ. Ι του άρθρου 693 και η

παρ. 2 του άρθρου 711 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα,

εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών αιτήσεων

ασφαλιστικών μέτρων.

5. Τα άρθρα για τη διαιτησία του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 54,

55 και 56 του παρόντος, εφαρμόζονται από την

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. α) Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του

άρθρου 933, όπως προστίθενται με το άρθρο 57 του

παρόντος και το τρίτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου

936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

προστίθεται με το άρθρο 58 του παρόντος,

εφαρμόζονται για όσες ανακοπές ασκηθούν μετά

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Το άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

όπως τροποποιείται με το άρθρο 59 του παρόντος,

εφαρμόζεται για τις αποφάσεις που Θα

δημοσιευθούν μετά από την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου.

γ) Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

όπως προστίθεται με το άρθρο 60 του παρόντος,

εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς

εκτέλεση διενεργείται μετά από την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόμου.

δ) Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 61 του

παρόντος, εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αγωγές.

ε) Η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το



ιβ) Οιιταρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

τροποποιούνται με το άρθρο 77 του

παρόντος, εφαρμόζονται για επιδόσεις που

πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη

ισχύος του παρόντος νόμου.)).

άρθρο 63 του παρόντος νόμου και η περ.
·

της Παρ.

3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

όπως τροποποιείται με το άρθρο 62 του παρόντος,

εψαρμόζονται σε όσες κατασχέσεις κινητών

επιβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου.

στ) Οι Παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 959, η Παρ. 2 του

άρθρου 962, το τρίτο και έκτο εδάψιο της Παρ. Ι του

άρθρου 965, το πρώτο εδάψιο της Παρ. 4 του άρθρου

965, το άρθρο 966, η Περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου

972, οι Παρ. Ι και 3 του άρθρου 973, η παρ. Ι του

άρθρου 997, η Παρ. Ι του άρθρου 1004, το άρθρο

Ιθθ9 και το δεύτερο εδάψιο του άρθρου 1018 του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται

με τον Παρόντα, εψαρμόζονται για όσους

πλειοτηριασμούς προσδιοριστούν μετά από την

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ζ) Η παρ. 6 του άρθρου 973, όπως τροποποιείται με

το άρθρο 69 του παρόντος, εψαρμόζεται και στις

εκκρεμείς ανακοπές.

η) Το δεύτερο εδάψιο της Περ. 1 του άρθρου 975, το

Πρώτο, τρίτο και Πέμπτο εδάψιο της Περ. 3, η περ. 4,

το τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 977 και

η παρ. 2 του άρθρου 977Α του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα,

εψαρμόζονται, όταν ο πίνακας κατάταξης αψορά σε

πλειστηριασμό, που διενεργήθηκε μετά από την

έναρξη ισχύος του Παρόντος νόμου.

0) Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 979 του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με

το άρθρο 73 του παρόντος νόμου, καθώς και το

δεύτερο και τρίτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 985

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

προστίθενται με το άρθρο 74 του παρόντος,

εψαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου.

ι) Το τελευταίο εδάψιο του άρθρου 986 του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο

75 του παρόντος, εψαρμόζεται σε όσες ανακοπές

ασκηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου και σε όσες ανακοπές εκκρεμούν και έχουν

εισαχθεί κατά την ειδική διαδικασία των

περιουσιακών διαψορών.



Άρθρο 3

Ρυθμίσεις σχετικά με το Γραψείο

Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

(ΕΕΕ) - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου

15 ν. 4786/2021

Στο άρθρο 15 του ν. 4786/2021 (Α’ 43) α)

τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο της παρ.

1 ως προς τις Θέσεις δικαστικών

υπαλλήλων, β) αντικαθίσταται η παρ. 2 και

το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 15

Γραμματεία του Γραψείου Ευρωπαίων

Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

1. Στο Γραψείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων

Εισαγγελέων (ΕΕΕ) συστήνεται γραμματεία,

που αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου

τμήματος και υπάγεται απευθείας στον

Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διοικητική και

γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους.

Στην ως άνω γραμματεία συνιστώνται οι

εξής Θέσεις δικαστικών υπαλλήλων: τρεις

(3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ

(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) κλάδου

Γραμματέων, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ

ή ΤΕ κλάδου Πληροψορικής, μία (1) θέση

κατηγορίας ΔΕ κλάδου διοικητικών -

γραμματέων και δύο (2) θέσεις κατηγορίας

ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) κλάδου

Επιμελητών Δικαστηρίων.

2. Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ της

παρ. 1 πρέπει να έχουν πιστοποιημένα

πολύ καλή γνώση της αγγλικής τουλάχιστον

γλώσσας και άριστη γνώση χειρισμού

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι υπάλληλοι

κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ πρέπει να έχουν καλή

γνώση της αγγλικής γλώσσας και εμπειρία

χε ιρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ια) Οι παρ. 1, 2 και 4του άρθρου 995 του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με το

άρθρο 77 του παρόντος, εφαρμόζονται για επιδόσεις

που πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόμου.».

«Αρθρο 15

Γραμματεία του Γραψείου Ευρωπαίων

Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

1. Στο Γραψείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων

Εισαγγελέων (ΕΕΕ) συστήνεται γραμματεία, που

αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος και

υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης για

τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του

έργου τους. Στην ως άνω γραμματεία συνιστώνται οι

εξής θέσεις δικαστικών υπαλλήλων: τρεις (3) θέσεις

κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)

κλάδου Γραμματέων, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ

κλάδου Πληροφορικής και δύο (2) θέσεις κατηγορίας

ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευ σης) κλάδου Επιμελητών

Δικαστηρίων.

2. Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της παρ. 1 πρέπει να

έχουν πιοτοποιη μένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής

τουλάχιστον γλώσσας και άριστη γνώση χειρισμού

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι υπάλληλοι κατηγορίας

ΥΕ πρέπει να έχουν πιστοιτοιημένα καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικού

υπολογιστή. Η πιστοποιημένα καλή γνώση μιας
άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
συνεκτιμάται.

3. Η στελέχωση της γραμματείας του Γραψείου ΕΕΕ

γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής

διάταξης με μετάθεση ή απόσπαση, ύστερα από

αίτηση των ενδιαψερόμενων δικαστικών υπαλλήλων

και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του

Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του

αρχαιότερου κατά την παρ. 4 του άρθρου 10

Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σύμφωνη

γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, για

διάρκεια τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να διακοπεί

πρόωρα ή να ανανεωθεί για ίσο χρόνο με την ίδια

διαδικασία, μέχρι τρεις (3) ψορές. Οι αιτήσεις, μαζί

με το βιογραφικό σημείωμα και τον φάκελο

δικαιολογητικών, υποβάλλονται στο Γραφείο ΕΕΕ,



3. Η στελέχωση της γραμματείας του

Γραψείου ΕΕΕ γίνεται κατά παρέκκλιση

κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με

μετάθεση ή απόσιταση, ύστερα από αίτηση

των ενδιαψερόμενων δικαστικών

υπαλλήλων και απόψαση του αρμοδίου

οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

μετά από πρόταση του αρχαιότερου κατά

την παρ. 4 του άρθρου 10 Αντειοαγγελέα

του Αρείου Πάγου και σύμψωνη γνώμη του

οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, για

διάρκεια τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να

διακοπεί ιτρόωρα ή να ανανεωθεί για ίσο

χρόνο με την ίδια διαδικασία, μέχρι τρεις

(3) ψορές. Οι αιτήσεις, μαζί με το

βιογραψικό σημείωμα και τον ψάκελο

δικαιολογητικών, υποβάλλονται στο

Γραψείο ΕΕΕ, ύστερα από πρόσκληση του

Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία

αναρτάται στην ιστοσελίδα του ανωτέρω

Γραψείου.

4. Καθήκοντα προϊσταμένου της

γραμματείας του Γραψείου ΕΕΕ ασκεί

δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, με

βαθμό Α’, απόΦοιτος νομικών ή πολιτικών

ή οικονομικών επιστημών, ο οποίος

ορίζεται με πράξη του ανωτέρω

Αντεισαγγελέατου Αρείου Πάγου.

5. Ο χρόνος της απόσπασης των

δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας

του Γραψείου ΕΕΕ λογίζεται ως χρόνος

συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στη

θέση από την οποία προέρχονται. Οι

αποδοχές τους διέπονται από την παρ. Ι

του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)

και εξακολουθούν να καταβάλλονται από

την υπηρεσία από την οποία

προέρχονται.».

ύστερα από πρόσκληση του Αντεισαγγελέα του

Αρείου Πάγου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα

του ανωτέρω Γραψείου.

4. Καθήκοντα προϊσταμένου της γραμματείας του

Γραψείου ΕΕΕ ασκεί δικαστικός υπάλληλος

κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α’, απόψοιτος νομικών ή
πολιτικών ή οικονομικών επιστημών, ο οποίος

ορίζεται με πράξη του ανωτέρω Αντεισαγγελέα του

Αρείου Πάγου.

5. 0 χρόνος της απόσπασης των δικαστικών

υπαλλήλων της γραμματείας του Γραψείου ΕΕΕ

λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής

υπηρεσίας στη Θέση από την οποία προέρχονται. Οι

αποδοχές τους διέπονται από την παρ. Ι του άρθρου

23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και εξακολουθούν να

καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία

προέρχονται.)>.

«Αρθρο 42

Άρθρο 4 Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς

Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαικής

υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας

1. Κάθε εκκρεμής ποινική υπόθεση, που αψορά
αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε μετά την έναρξη



Εισαγγελίας — Αντικατάσταση άρθρου 42

ν. 4786/2021

Το άρθρο 42 του ν. 4786/2021 (Α’ 43)

αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 42

Μεταβατική διάταξη γιατις εκκρεμείς

υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής

Εισαγγελίας

1. Κάθε εκκρεμής ποινική υπόθεση, που

αψορά σε αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε

μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού

2017/1939 (1 283) και εμπίπτει στην

αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,

αναζητείται και γνωστοποιείται χωρίς

αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμψωνα με το

άρθρο 24 του ιδίου Κανονισμού και η

σχετική δ ικογραψ ία δ ιαβ ιβάζεται στο

ΓραΦείο ΕΕΕ σε οποιοδήποτε στάδιο και αν

βρίσκεται η ποινική διαδικασία εκτός εάν,

σύμψωνα με την παρ. 7β του άρθρου 27

αυτού, έχει ήδη εισαχθεί στο ακροατήριο

του αρμόδιου δικαστηρίου, κατά τα άρθρα

320 επ. του ΚΠΔ.

2. Κάθε αρμόδια ελληνική, διοικητική,

ελεγκτική, αστυνομική και εν γένει

δ ιωκτική, εισαγγελική ή δικαστική

υπηρεσία ή αρχή, συμπεριλαμβανομένων

των ανεξάρτητων αρχών, η οποία

πληροψορείται ή επιλαμβάνεται

οποιασδήποτε υπόθεσης, που πιθανόν να

εμπίπτει στην αρμοδιότητα της

Ευ ρωπαϊκής Εισαγγελίας και αψορά

αδίκημα που έχει διαπραχθεί μετά την

έναρξη ισχύος του Κανονισμού 2017/1939,

ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη

καθυστέρηση, με ηλεκτρονική ή με έντυπη
αλληλογραψία, το Γραψείο ΕΕΕ, σύμψωνα

με το άρθρο 24 του Κανονισμού. ‘Υστερα

από διαβούλευση, όπως προβλέπεται στο

άρθρο 25 του ίδιου Κανονισμού, εΦόσον η

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποψασίσει να

ισχύος του Κανονισμού 2017/1939 (1283), σύμψωνα
με το άρθρο 120 αυτού και εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:
α. Αναζητείται και γνωστοποιείται αμελλητί
σύμψωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού, σε όποιο
στάδιο και αν βρίσκεται, στο Γραψείο Ευρωπαίων
Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) απότον μέχριτώρα
αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον Εισαγγελέα,
σύμψωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α’ 96). ‘Υστερα από
διαβούλευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του
ως άνω Κανονισμού, εψόσον η Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία αποψασίσει να ασκήσειτην αρμοδιότητά
της και ενημερώσει σχετικά, η υπόθεση
παραπέμπεται στο Γραψείο Ευρωπαίων
Εντεταλμένων Εισαγγελέων.
β. Εψόσον η υπόθεση εκκρεμεί στο ακροατήριο, το
δικαστήριο κηρύσσεται αναρμόδιο και αυτή
παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο των Αθηνών.
Η σχετική δικογραψία διαβιβάζεται στο Γραψείο ΕΕΕ
προς εισαγωγή στο δικαστήριο αυτό.
2. Κάθε αρμόδια ελληνική διοικητική, ελεγκτική,
αστυνομική και εν γένει διωκτική, εισαγγελική ή
δικαστική υπηρεσία ή αρχή, συμπεριλαμβανομένων
των ανεξάρτητων αρχών, η οποία πληροψορείται ή
επιλαμβάνεται οποιασδήποτε υπόθεσης, εψόσον
αψορά αδίκημα που έχει διαπραχθεί μετά την
έναρξη ισχύος του Κανονισμού 2017/1939 και
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας, ενημερώνειαμελλητί, με ηλεκτρονική ή
και με έντυπη αλληλογραψία, το Γραψείο ΕΕΕ μέσω
του αρμόδιου εθνικού εισαγγελέα, σύμψωνα με το
άρθρο 24του Κανονισμού.
‘Υστερα από διαβούλευση όπως προβλέπεται στο
άρθρο 25 του ίδιου Κανονισμού, εψόσον η
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποψασίσει να ασκήσει την
αρμοδιότητάτης και ενημερώσει σχετικά, η υπόθεση
παραπέμπεται κατά το ποινικό της μέρος στο
Γραψείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Ε ισαγγελέων.
3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει έναν (1) μήνα μετά

την ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης του

γραψείου των ΕΕΕ.>).

στην

ασκήσει την αρμοδιότητά της και



ενημερώσει σχετικά, η υπόθεση

παραπέμπεται κατά το ποινικό της μέρος

στο Γραψείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων

Εισαγγελέων.

3. Το κύρος ανακριτικών και εν γένει

διαδικαστικών πράξεων που έχουν γίνει

από τις εθνικές αρχές πριν από την

ανάληψη της υποθέσεως δεν θίγεται.

Ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί,

εντάλματα, διατάξεις και παρεμπίπτοντα

βουλεύματα που έχουν εκδοθεί από τις

εθνικές αρχές διατηρούν το κύρος τους,

αλλά δεν κωλύουν την Ευρωπαϊκή

Εισαγγελία από το να επαναλάβει, να

καταργήσει ή να μεταρρυθμίσειτις πράξεις

αυτές ασκώντας τις δικές της

αρμοδιότητες.».

Άρθρο 5

Απόσπαση δικαστικών λειτουργών -

Τροποποίηση Παρ. ό άρθρου 51 Κώδικα

Οργανισμού Δικαστηρίων και

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Το πρώτο εδάψιο της παρ. ότου άρθρου 51

του ν. 1756/1988 (Α 35) τροποποιείται ως

προς την προσθήκη δυνατότητας

απόσπασης δικαστικών λειτουργών στον

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και η παρ. ό

διαμορψώνεται ως εξής:

«ό. Δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό: εψέτη

των πολιτικών και ποινικών και των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,

παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας

και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

αντεισαγγελέα εψετών και ανωτέρων,

καθώς και δικαστικοί λειτουργοί της

Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι

δυνατόν να αποσπαστούν στον

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στο

Υπουργείο Δικαιοσύνης με προεδρικό

διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από

απόψαση του οικείου ανώτατου

δικαστικού συμβουλίου. Η απόσπαση αυτή

4ο

«Αρθρο 51

Αποσπάσεις

1. Επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικών

λειτουργών, αν υπάρχει

υπηρεσιακή ανάγκη. Η διάρκεια της απόσπασης

δεν είναι δυνατό να

υπερβείτο έτος.

2. Η διαπίστωση της υπηρεσιακής ανάγκης γίνεται

με αιτιολογημένη έκθεση:

α) του προέδρου του Αρείου Πάγου, προκειμένου

για δικαστές των

πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου

για εισαγγελικούς

λειτουργούς.

γ) του γενικού επιτρόπου της επικρατείας των

τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων, προκειμένου για τακτικούς

διοικητικούς δικαστικούς λειτουργούς,

δ) του πρόεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

προκειμένου για παρέδρους και εισηγητές του

Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ε) του προέδρου πρωτοδικών προκειμένου για

ε ιρ ηνοδ ίκες.



γίνεται για την εκτέλεση

νομοπαρασκευαστικών έργων, καθώς και

καθηκόντων σχετικών με την εκπαίδευση

των δικαστικών λειτουργών, με πλήρη και

αποκλειστική απασχόληση, και διαρκεί για

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με

δυνατότητα ισόχρονων τταρατάσεων.».

Στην έκθεση περιλαμβάνεται και πρόταση για το

δικαστήριο ή την εισαγγελία από την οποία είναι

δυνατό να ατιοσπαστεί ο δικαστικός λειτουργός.

3. Χωρίς να αναστέλλεται η εκτέλεση της σχετικής

απόψασης ο αποσπώμενος μπορεί να ζητήσει για

σπουδαίο λόγο την ανάκληση της αιτόσπασης.

4. Νέα απόσπαση του ίδιου δικαστικού λειτουργού

δεν επιτρέπεται πριν περάσουν Τρία χρόνια από την

πρώτη, ανεξάρτητα από το βαθμό που είχε όταν

αποσπάστηκε.

5. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της απόσπασης ο

δικαστικός λειτουργός επανέρχεται αυτοδικαίως και

υποχρεωτικώς στην οργανική του θέση.

6. Δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό: εψέτη των

πολιτικών και ποινικών και των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων, παρέδρου του Συμβουλίου της

Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

αντεισαγγελέα εψετών και ανωτέρων, καθώς και

δικαστικοί λειτουργοί της Γενικής Επιτροπείας της

Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,

είναι δυνατόν να αποσπαστούν στο Υπουργείο

Δικαιοσύνης με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται

ύστερα από απόψαση του οικείου ανώτατου

δικαστικού συμβουλίου.

Η απόσπαση αυτή γίνεται για την εκτέλεση

νομοπαρασκευ αστικών έργων, καθώς και

καθηκόντων σχετικών με την εκπαίδευση των

δικαστικών λειτουργών, με πλήρη και αποκλειστική

απασχόληση, και διαρκεί για χρονικό διάστημα ενός

(1) έτους, με δυνατότητα ισόχρονων παρατάσεων.

7. Δικαστικοί λειτουργοί είναι δυνατόν να

αποσπώνται και να αναλαμβάνουν καθήκοντα στη

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης στις Βρυξέλλες ή σε όργανα, σε οργανισμούς,

μονάδες και επιτροπές της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης, του

Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οποιουδήποτε

άλλου Διεθνούς Οργανισμού με κοινή απόψαση των

Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που

εκδίδεται ύστερα από σύμψωνη γνώμη του οικείου

Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Η απόσπαση γίνεται για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας

σε αντικείμενα



συναψή με τη δικαστική ιδιότητα για χρόνο όχι

μεγαλύτερο της τριετίας.’

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρόνου και σε

όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η εκ νέου

απόσπαση του ίδιου δικαστικού λειτουργού.

8. α) Δικαστικοί λειτουργοί, γονείς ανήλικου τέκνου,

των οποίων οι σύζυγοι έχουν μετατεΘεί σε κενή

οργανική Θέση και υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι

στον διπλωματικό κλάδο ή εξομοιούμενο με αυτόν,

του Υπουργείου Εξωτερικών, σε αρχή της Εξωτερικής

Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αιτοστιώνται στην Ιδια

πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο ή η σύζυγός τους

ή το πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμψωνο

συμβίωσης, είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη

αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτησή

του ή της συζύγου τους ή του προσώπου με το οποίο

έχουν συνάψει σύμψωνο συμβίωσης και ιδίως στη
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης (Ε.Ε.) ή σε όργανα, σε οργανισμούς, μονάδες

και επιτροπές της Ε.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώπης,

καθώς και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς
οργανισμού.

β) Η απόσπαση της παρούσας πραγματοποιείται με

Κοινή απόφαση των αρμοδίων Οργάνων των
Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που

εκδίδεται ύστερα από σύμψωνη γνώμη του οικείου

Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

γ) Οι αποσπώμενοι δικαστικοί λειτουργοί

λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού,

οι οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο

Δικαιοσύνης και δεν δικαιούνται επιδόματος

υπηρεσίας αλλοδαπής. Η απόσπαση γίνεται

αποκλειστικά για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας σε

αντικείμενα συναψή με τη δικαστική ιδιότητα για

χρόνο όχι μεγαλύτερο της τριετίας. Σε εξαιρετικές

περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης δύναται να

παραταθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις για χρονικό

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ακόμη

έτη.>).

Άρθρο ό «Αρθρο 21
Απασχόληση Δικαστικών λειτουργών Τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού

Σένγκεν — Τροποποίηση δεύτερου Δικαστηρίων

εδαψίου παρ. 4 άρθρου 21 ν. 2521/1997



Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου

21 του ν. 2521/1997 (Α’ 174) τροποποιείται

ως προς την απασχόληση των εισαγγελέων

και των δικαστών και η παρ. 4

διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε δικαστικούς λειτουργούς από το

βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών ή
Εισαγγελέα Πρωτοδικών και άνω

ανατίθεται ο έλεγχος της νομιμότητας των

καταχωρήσεων στο εθνικό τμήμα του

συστήματος πληροφοριών της Σύμβασης

Εφαρμογής Σένγκεν. Η ανάθεση γίνεται

κατ’ αποκλειστική απασχόληση για τους

εισαγγελείς και κατά μερική απασχόληση

για τους δικαστές, ύστερα από απόφαση

του Ανώτατου Δικαστικού Συ μβουλίου

Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Οι

κατά τα ως άνω επιλεγόμενοι δικαστικοί

λειτουργοί πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς

την αγγλική γλώσσα.».

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

16 του Κώδικα οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988,

ΦΕΚ 35 Α’), όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 3 του ν. 2172/1993 (ΦΕΚ 207 Α’), την

παράγραφο Ι του άρθρου ό του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ

62 Α’) και την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.

2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α’), οι λέξεις ‘δευτέρου

Σαββάτου” αντικαθίστανται με τις λέξεις

‘προτελευταίου Σαββάτου.

2. Το εδάφιο β’ της παραγράφου Ι του άρθρου 26
του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α’), όπως το άρθρο τούτο
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου ό
του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α’) και συμπληρώθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου & του ν. 2408/1996

(ΦΕΚ 104 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

Στα δικαστήρια πλημμελειοδικών Αθηνών,

Θεσσαλονίκης και Πειραιά, ως ανακριτές ορίζονται

Πρωτοδίκες με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην

οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία τους ως
Παρέδρων στο Πρωτοδικείο και σε περίπτωση που
δεν υπηρετούν Πρωτοδίκες με την πιο πάνω

υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν,
ορίζονται ως ανακριτές οι κατά το διορισμό

αρχαιότερο ι.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Ι του άρθρου

30 του ν. 184/1975 (ΦΕΚ 210 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:

Οι ως άνω επιθεωρήσεις ενεργούνται εντός του

πρώτου τετραμήνου από της λήξεως εκάστου έτους.

4. Σε δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών

και άνω ανατίθεται ο έλεγχος της νομιμότητος των

καταχωρήσεων στο εθνικό τμήμα του συστήματος

πληροφοριών της Σύμβασης Εφαρμογής Σένγκεν. Η

ανάθεση γίνεται κατ’ αποκλειστική απασχόληση,

ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Οι

κατά τα ως άνω επιλεγόμενοι δικαστικοί λειτουργοί

πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.

5α. Στην τρίτη περίοδο του εδαφίου α’ της
παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου



3 του ν. 2479/1997, μετά τον αρι8μό 17 προστίθεται

‘και 19.

β. Η τελευταία περίοδος του εδαψίου β’ της

ιταραγράψου 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996

αντικαθίσταται ως εξής:

Στους σκοπούς του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εντάσσονται Επίσης η

ανάληψη του κεψαλαίου της εταιρίας, καθώς και οι

αυξήσεις αυτού, η χρηματοδότηση και η

επιχορήγησή της και κάθε άλλη δαπάνη για την

ίδρυση και λειτουργία της Εταιρίας. Τόσο η

χρηματοδότηση όσο και η επιχορήγηση Είναι άτοκες

και χωρίς παροχή εγγυήσεως εκ μέρους της Εταιρίας

και χωρίς υποχρέωση επιοτροψής των αντίστοιχων

χρηματικών ποσών και πραγματοποιούνται από το

ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με βάση προϋπολογισμό συγκεκριμένου

έργου ή έργων, τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ. της

Εταιρίας.

Ο προϋπολογισμός αυτός συνοδεύεται και από

πρόγραμμα χρηματορροών, που περιλαμβάνει το

ποσό της προκαταβολής και τις τμηματικές

πληρωμές μέχρι και την εξόψληση του έργου ή των

έργων. Σε κάθε περίπτωση τα νόμιμα παραστατικά

(τιμολόγια κ.λπ.) εκδίδονται από την Εταιρία προς το

ΤΑ.Χ.ΔΙ . Κ..

γ. Η τελευταία περίοδος του εδαψίου γ’ της

παραγράψου 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996

αντικαθίσταται ως εξής:

Οι πόροι της εταιρίας προέρχονται από τη

χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..

τον Κρατικό Προϋπολογισμό (τακτικό και δημοσίων

επενδύσεων), προγράμματατης ΕυρωπαΙκής’Ενωσης

ή διεθνών οργανισμών, από την Επιχειρηματική

δραστηριότητά της, καθώς και από κάθε άλλη πηγή.

δ. Στο τέλος της παραγράψου 7 του άρθρου 5 του ν.

2408/1996, όπως τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με την παράγραψο 15 του άρθρου 3

του ν. 2479/1997, προστίθεται το ακόλουθο εδάψιο

ια’:

(ια) Για τα έργα που ανατίθενται στην Εταιρία, ανήκει

σε αυτήν αποκλειστικά:

(αα) Η μέριμνα για την απόκτηση γηπέδων, ο έλεγχος

και η έγκριση της καταλληλότητας αυτών, καθώς και

— η προώθηση των διαδικασιών στις αρμόδιες

4ι



Άρθρο 8

Περιορισμοί στο δικαίωμα της

παραίτησης — Τροποποίηση παρ. 3

άρθρου 214 ν. 4798/2021

Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου

214 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) το στοιχείο

«δ)» αντικαθίσταται από το στοιχείο «γ)»

για λόγους νομοτεχνικής ορθότητας και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η παραίτηση Θεωρείται ότι δεν έχει

υποβληθεί, αν κατά την υποβολή της έχει

ασκηθεί Ποινική δίωξη για κακούργημα ή
για πλημμέλημα από εκείνα που

αναφέρονται στις περ. α) και γ) της παρ. Ι

του άρθρου 7 ή πειθαρχική δίωξη για

παράπτωμα που επισύρει την ποινή της

οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή
πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2)

μήνες από την υποβολή της παραίτησης. Αν

δεν εκδοθεί οριστική απόψαση από το

πειθαρχικό συμβούλιο μέσα σε ένα (1) έτος

από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο

δικαστικός υπάλληλος δικαιούται να

υποβάλει νέα παραίτηση, εψόσον δεν

εκκρεμεί ποινική δίωξη κατ’ αυτού για τα

παραπάνω εγκλήματα.».

υπηρεσίες για το χαρακτηρισμό αυτών ως

καταλλήλων για την ανέγερση των αντίστοιχων

κτιρίων.

(ββ) Η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

για τον καθορισμό της προτεραιότητος των έργων.

(γγ) ο προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών

των έργων σε συνεργασία με την αντίστοιχη γενική

διεύθυνση και η σύνταξη των διοικητικών

(λειτουργικών) προγραμμάτων για το καθένα από

αυτά.

(δδ) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για

την εκτέλεση των έργων.

(εε) Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.”.

«Αρθρο 214

Παραίτηση

1. Η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του δικαστικού

υπαλλήλου και υποβάλλεται εγγράψως.

2. Αίρεση, όρος ή Προθεσμία στην Παραίτηση

θεωρούνται ότι δεν έχουν γραψεί.

3. Η παραίτηση Θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, αν

κατά Την υποβολή της έχειασκηθείποινική δίωξη για

κακούργημα ή για πλημμέλημα από εκείνα που

αναψέρονται στις περ. α) και 5) της παρ. 1 του

άρθρου 7 ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που

επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η

ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2)

μήνες από την υποβολή της παραίτησης. Αν δεν

εκδοθεί οριστική απόψαση από το πειθαρχικό

συμβούλιο μέσα σε ένα (1) έτος από την άσκηση της

πειθαρχικής δίωξης, ο δικαστικός υπάλληλος

δικαιούται να υποβάλει νέα παραίτηση, εψόσον δεν

εκκρεμεί ποινική δίωξη κατ’ αυτού για τα παραπάνω

εγκλήματα.

4. 0 υπάλληλος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης

παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράψως,

εψόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή σύμψωνα με

την παρ. 5.

5. Η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με πράξη

που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του

Υπουργείου Δικαιοσύνης και δημοσιεύεται σε

περίληψη στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Η



υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή τηναίτηση

παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15)

ημερών από την υποβολή της. Αν μέσα σε δεκαπέντε

(15) ημέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών

από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ο

υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση,

εμμένοντας στην παραίτηση του, αυτή γίνεται

αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υτιαλληλική

σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης

αίτησης. Η αίτηση παραίτησης Θεωρείται ότι έχει

γίνει αποδεκτή καιλύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική

σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2)

μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της

υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη,

περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εψημερίδα

της Κυβερνήσεως. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης

επέρχεται σύμψωνα με το άρθρο 220.

6. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που

ρυθμίζουν την παραίτηση στις περιπτώσεις που

προ βλέπονται στο άρθρο 110 του Κώδικα ή σε άλλες

ειδικές περιπτώσεις, διατηρούνται σε ισχύ.».

30.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύι9μισης που

προόλέπουν κατάργηση

Άρθρο 9

Κατάργηση αποκλεισμού του

δικαιώματος παράστασης προς

υποστήριξη κατηγορίας στο Ειδικό

Δικαστήριο — Κατάργηση παρ. 5 άρθρου

15 ν. 3126/2003

Η παρ. 5 του άρθρου 15 ν. 3126/2003 (Α’

66), όσον αψορά στον αποκλεισμό του

δικαιώματος παράστασης προς υποστήριξη

της κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο,

καταργείται.

Κατάργηση διατάξεων

1((3

Καταρούμενες διατάξεις

«Αρθρο 15
Διαδικασία στο ακροατήριο
1. Η Διαδικασία στο ακροατήριο, εψόσον δεν
ορίζεται διαψορετικά στο νόμο αυτόν, διεξάγεται
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη παρευρίσκονται σε όλη
τη διάρκεια της συζήτησης και αναπληρώνουν, κατά
τη σειρά που κληρώθηκαν, τα τακτικά μέλη του
δικαστηρίου που τυχόν Θα αποχωρήσουν πριν από
την έκδοση της Απόφασης. Η αναπλήρωση γίνεται
σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 3 του
νόμου αυτού. Απουσία αναπληρωματικού μέλους
δεν επηρεάζει τη νόμιμη σύνθεση του δικαστηρίου.
Εκείνος όμως που καλείται να αντικαταστήσει
τακτικό μέλος που αποχώρησε πρέπει να ήταν
παρών σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Διαφορετικά
καλείται ο επόμενος.
3. Ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου
αναπληρώνεται από το επόμενο σε βαθμό, ή, μεταξύ



ομοιοβάθμων,αιτό το επόμενο σε αρχαιότητα μέλος
του Αρείου Πάγου που κληρώθηκε ωςτακτικό μέλος.
Το μέλος αυτό του Αρείου Πάγου, το οποίο καλείται
να αναπληρώσει τον πρόεδρο, αναπληρώνεται
σύμψωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη
παράγραψο.
4. Η διάταξη του άρθρου 131 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας εψαρμόζεται αναλόγως.

5. Πολιτική αγωγή δεν επιτρέπεται να ασκηθεί στο

Ειδικό Δικαστήριο. Η αγωγή αποζημίωσης ή
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

ασκείται και εκδικάζεται κατά τις ισχύουσες

διατάξεις.».



Αθήνα, 9.11.2021
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Αριθ. 329/ 24 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ Λ0 ΣΤΗΡΚ) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Α. Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν
μεταξύ άλλων:

- στον αρμόδιο συμβολαιογράφο ενώπιον του οποίου διενεργείται ηλεκτρονικά
ο πλειστηριασμός κατασχεμένων πραγμάτων και ακινήτων,

- στο χρονικό διάστημα προστασίας για το σύνολο των ακατάσχετων
απαιτήσεων (ένας μήνας από την επομένη της καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό
μισθών και συντάξεων, αντί από την επομένη της καταβολής).

β. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για την εφαρμογή συγκεκριμένων
διατάξεων του Κώδικα σε πλειστηριασμούς, η διενέργεια των οποίων έχει οριστεί
μετά την έναρξη ισχύος του ν.4842/2021.

2.α. Ανακατανέμονται τρεις (3) οργανικές Θέσεις ΠΕ κατηγορίας του κλάδου
Γραμματέων δικαστικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στη γραμματεία του Γραφείου
Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) (μειώνονται σε 2 οι Θέσεις
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου Πληροφορικής και δημιουργείται μία (1) Θέση
κατηγορίας ΔΕ κλάδου διοικητικών — γραμματέων) και επανακαθορίζονται τα τυπικά
προσόντα, για τις κατηγορίες ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (άρθρο 15 ν.4786/2021).

β. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις που αφορούν στις εκκρεμείς
υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

3. Επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικών λειτουργών των οριζόμενων βαθμών και
στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, για την εκτέλεση νομοπαρασκευαστικών έργων,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. (Σήμερα, επιτρέπεται η απόσπαση μόνο
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης / άρθρο 51 ν.1756!1988).

4. 0 έλεγχος της νομιμότητας των καταχωρήσεων στο εθνικό τμήμα του
συστήματος πληροφοριών της Σύμβασης Εφαρμογής Σένγκεν (άρθρο 21, παρ.4 του
ν.2521’1997) ανατίθεται εφεξής στους δικαστές κατά μερική απασχόληση (Και όχι
κατά αποκλειστική).

5. Ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων διαφόρων
κατηγοριών και κλάδων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια και στις εισαγγελίες καθώς και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και

Ι



στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
Συγκεκριμένα, μειώνονται κατά τριακόσιες ογδόντα έξι (386) σι Θέσεις των
Επιμελητών Δικαστηρίων και κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) οι Θέσεις των
Δακτυλογράφων - Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (συνολική μείωση κατά
570 Θέσεις), εκ των οποίων τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (475) Θέσεις μεταφέρονται
στους μνημονευόμενους κλάδους δικαστικών υπαλλήλων (κατά βάση ανώτερης
κατηγορίας), ενώ οι λοιπές καταργούνται [ενενήντα πέντε (95) θέσεις].

6. Καταργείται ο αποκλεισμός του δικαιώματος παράστασης προς υποστήριξη
κατηγορίας ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 τιαρ.5
του ‘.3Ι26/2003 (ποινική ευθύνη Υπουργών).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Ετήσια δαπάνη από την ανακατανομή 475 οργανικών θέσεων δικαστικών
υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών σε ανώτερες κατά βάση κατηγορίες
και την Κατάργηση 95 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Σύμφωνα με το αρμόδιο
Υπουργείο, το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται στο ποσό των 77,5 χιλ. ευρώ
Περίπου.

2. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, ύψους 3,4 χιλ. ευρώ περίπου, από την
ανακατανομή τριών (3) οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν
στη γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ).

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΟΕΙΑ ΑΡΜΑ6Ο
09.11.2021 18:36

ΙΟΥΛΙΑ Γ. ΑΡΜΑΓΟΥ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογία; προκαλείται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη από την ανακατανομή 475 οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών σε ανώτερες κατά βάση
κατηγορίες και την κατάργηση 95 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.

Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 77,5 χιλ. ευρώ
περίπου, Θα αντιμετωπίζεται από Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.

λΟήνα, 9 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΠΣ

ΙΓ1Τί) τ.ικιρ ιΝο ΚΟΝ1ΑΝΤίΝΟ Τ1ΑΤΑ

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ
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