
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών
στις κορυφαίες θέσεις της ∆ικαιοσύνης και επαναφορά
του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου πραγµατοποιούνται
δύο σηµαντικές αλλαγές στο χώρο της ∆ικαιοσύνης, µε
στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της. Η πρώτη α-
φορά τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας των Ανωτάτων
∆ικαστηρίων της χώρας και η δεύτερη την επαναφορά
του αυτοδιοίκητου των ∆ικαστηρίων.

Η αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της ∆ικαι-
οσύνης, µε στόχο να εξασφαλισθεί η αποδέσµευση της
δικαστικής εξουσίας από την επιρροή της εκτελεστικής,
αποτελεί ώριµο αίτηµα της κοινωνίας των πολιτών. Οι α-
νώτατοι δικαστικοί λειτουργοί που καταλαµβάνουν τις η-
γετικές θέσεις της ∆ικαιοσύνης πρέπει να συνοδεύο-
νται, κατά το στάδιο της επιλογής τους, από τις πιο ισχυ-
ρές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας τους. Βεβαίως, το ι-
σχύον Σύνταγµα θέτει αυστηρούς περιορισµούς, καθώς
προβλέπει ότι η επιλογή στηρίζεται σε πρόταση του Υ-
πουργικού Συµβουλίου. Ωστόσο, ακόµα και σε αυτό το
περιορισµένο πλαίσιο, η συµµετοχή του Κοινοβουλίου
είναι χωρίς αµφιβολία εφικτή.

Κατά το άρθρο 90 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, ει-
δικότερα, οι προαγωγές στις κορυφαίες θέσεις της ∆ι-
καιοσύνης ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα ύστερα
από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου µε επιλογή
µεταξύ των µελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρί-
ου, όπως νόµος ορίζει. Η συνταγµατική αυτή διάταξη,
της οποίας η εξειδίκευση ανατίθεται στον κοινό νοµοθέ-
τη, αποτελεί στοιχείο διασταύρωσης των κρατικών λει-
τουργιών αλλά και εκδήλωση έµµεσης δηµοκρατικής νο-
µιµοποίησης της επιλογής. Ο κοινός νοµοθέτης, κατά
ρητή εξουσιοδότηση της συνταγµατικής αυτής διάταξης,
µπορεί να προβλέψει ειδικότερες ρυθµίσεις, που αφ’ ε-
νός διευρύνουν τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση της εν γέ-
νει διαδικασίας επιλογής και αφ’ ετέρου εξασφαλίζουν
τη µείζονα διαφάνειά της, χωρίς να θίγεται η ισορροπία
του πολιτεύµατος, στο πλαίσιο του οποίου βεβαίως το Υ-
πουργικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη της τελικής επιλο-
γής.

Η µεσολάβηση της Βουλής των Ελλήνων, µε την έκ-
φραση γνώµης από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της, και
πριν από τη διατύπωση τελικής πρότασης από το Υπουρ-
γικό Συµβούλιο, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η
διαφάνεια και η περαιτέρω δηµοκρατική νοµιµοποίηση
στην επιλογή δικαστικών λειτουργών για τις κορυφαίες
θέσεις της ∆ικαιοσύνης ενισχύουν την ανεξαρτησία και
το κύρος της.

Η επιλογή της ∆ιάσκεψης των Προέδρων για την έκ-
φραση γνώµης εξηγείται από το ιδιαίτερο θεσµικό βάρος
του οργάνου αυτού, που οφείλεται τόσο στη σύνθεσή
του όσο και στις, εν γένει, αρµοδιότητες και λειτουργίες
του. Εξάλλου, η οµοφωνία ή η ισχυρή πλειοψηφία των
4/5 των µελών της που απαιτείται για να εκφράσει γνώ-
µη, διαµορφώνει ένα επιθυµητό περιβάλλον ευρύτατων
πολιτικών συναινέσεων, που θα επιδράσει ευεργετικά
στο κύρος και την αξιοκρατία των επιλογών.

Εγγύηση, επίσης, για την αντικειµενικότητα και την α-
ξιοκρατία στην επιλογή της ηγεσίας της ∆ικαιοσύνης α-

ποτελεί και το γεγονός ότι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων
της Βουλής των Ελλήνων καλεί σε ακρόαση τους προε-
πιλεγόµενους από το Υπουργικό Συµβούλιο δικαστικούς
λειτουργούς.

Σηµαντική όµως για την κατοχύρωση της ανεξαρτη-
σίας της ∆ικαιοσύνης είναι και η επαναφορά του θεσµού
του αυτοδιοίκητου των ∆ικαστηρίων, µε τις βελτιώσεις
που επιφέρει το παρόν σχέδιο νόµου.

Ο θεσµός καταργήθηκε µε το ν. 3689/2008, µε τον ο-
ποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1756/
1988 (Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστα-
σης ∆ικαστικών Λειτουργών), που προέβλεπαν το αυτο-
διοίκητο στους µεγάλους δικαστικούς σχηµατισµούς.
Μετά την κατάργησή του, επαναφέρθηκε το προ του έ-
τους 1993 ισχύον καθεστώς: ∆ηλαδή, το καθεστώς της
διεύθυνσης των µεγάλων ∆ικαστηρίων της χώρας από
δικαστικούς λειτουργούς ανώτερου βαθµού, που ορίζο-
νταν από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με τον τρό-
πο αυτόν, προσβλήθηκε η λειτουργική ανεξαρτησία των
∆ικαστών και Εισαγγελέων, καθώς επίσης και η δηµο-
κρατική νοµιµοποίηση των διευθυνόντων τα ∆ικαστήρια
αυτά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σήµερα όλα τα ευρωπαϊκά δι-
καστήρια διευθύνονται από δικαστές, οι οποίοι επιλέγο-
νται από συναδέλφους τους του ίδιου βαθµού. Αυτό
συµβαίνει στο ∆ΕΚ, το ΠΕΚ και το Ε∆∆Α, το ίδιο και
στην ΕUROJUST. Ο θεσµός του αυτοδιοίκητου, δηλαδή
η εκλογή των προέδρων και των µελών των συµβουλίων
των µεγάλων δικαστηρίων της χώρας από τις ολοµέλει-
ες των οικείων δικαστηρίων, είναι άρρηκτα συνδεδεµέ-
νος µε τη δηµοκρατία και τη διαφάνεια στο χώρο της ∆ι-
καιοσύνης, αποτελούσε και αποτελεί τον πυρήνα και τη
ζωντανή εικόνα της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ∆ι-
καστηρίων της χώρας και είναι θεσµός που ενίσχυε το
φρόνηµα και το κύρος των δικαστικών λειτουργών που
υπηρετούν σε αυτά. Είναι, λοιπόν, ώριµη απαίτηση η ε-
παναφορά του θεσµού αυτού, µε ορισµένες βέβαια βελ-
τιώσεις, οι οποίες συγχρόνως αποτελούν και ασφαλιστι-
κές δικλείδες, προκειµένου να αποφευχθούν δυσλει-
τουργίες που ανέκυψαν στο παρελθόν.

Οι βελτιώσεις που εισάγονται είναι οι ακόλουθες:
1. Αυτοδιοίκηση µόνο στους µεγάλους δικαστικούς

σχηµατισµούς. Σε δικαστήρια και εισαγγελίες µε µικρό
αριθµό οργανικών θέσεων εκλόγιµων δικαστικών λει-
τουργών, δεν ενδείκνυται ο θεσµός του αυτοδιοίκητου.
Προκειµένου να υπάρξει δε εκλογή, πρέπει ο αριθµός
των υπηρετούντων και δυνάµει εκλόγιµων δικαστικών
λειτουργών, να υπερβαίνει τον αριθµό «10». Αντίθετα,
σε όσους δικαστικούς σχηµατισµούς δεν υπηρετούν δι-
καστικοί λειτουργοί που έχουν τα προσόντα της εκλογι-
µότητας σε αριθµό µεγαλύτερο του «10», ο θεσµός του
αυτοδιοίκητου δεν ισχύει.

2. Βασικό κριτήριο εκλογιµότητας, η αρχαιότητα. Υπο-
ψήφιοι για τη θέση του προέδρου ή του εισαγγελέα µπο-
ρεί να είναι το 1/2 των υπηρετούντων αρχαιότερων προ-
έδρων και εισαγγελέων. Εξαιρείται, ο πιο µεγάλος δικα-
στικός σχηµατισµός (που είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών),
όπου υποψήφιοι µπορεί να είναι το 1/4 των υπηρετού-
ντων αρχαιότερων προέδρων.

3. Εκλογή µόνο µια φορά, για µια µόνο διετία. Με τη
ρύθµιση αυτή, απαγορεύεται η επανεκλογή των ίδιων
προσώπων στη διεύθυνση των δικαστηρίων στον ίδιο
βαθµό ιεραρχίας. Επιτρέπεται, όµως, η επανεκλογή του



ίδιου προσώπου, τόσο στον επόµενο βαθµό από αυτόν
που κατείχε (το τακτικό µέλος πρωτοδίκης, να δύναται
δηλαδή να είναι υποψήφιος στο βαθµό του προέδρου),
όσο και στο δεύτερο βαθµό, γιατί κρίνεται ότι µια τέτοια
επανεκλογή θα γίνει µετά από πολλά έτη.

4. Αµετάθετο µόνο για τον πρόεδρο και τον εισαγγε-
λέα, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να µετατεθούν για οποι-
ονδήποτε λόγο και σε περίπτωση προαγωγής τους πα-
ραµένουν στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντά τους
έως τη λήξη της θητείας τους. Εκπίπτουν, όµως, της θέ-
σης τους, εάν καταδικασθούν για πειθαρχικό παράπτωµα
σε πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης. Αντίθετα,
τα τακτικά µέλη του συµβουλίου, δεν επιτρέπεται να µε-
τατεθούν, εκτός εάν προαχθούν, οπότε στην περίπτωση
αυτή τη θέση τους καταλαµβάνουν, αντίστοιχα, οι αµέ-
σως επόµενοι κατά σειρά ψήφων δικαστές (οι αναπλη-
ρωµατικοί), µη επιτρεποµένης της αναπληρωµατικής ε-
κλογής. Η έκπτωση των τακτικών µελών του συµβουλίου
από τη θέση τους προβλέπεται επίσης, στην περίπτωση
που τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επί-
πληξης.

5. Κωλύµατα εκλογής. ∆εν µπορεί να είναι υποψήφιοι
όσοι έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή
πλην της επίπληξης, γιατί θέλουµε άµεµπτους δικαστές
ως διευθύνοντες τα µεγάλα δικαστήρια της χώρας. Ακό-
µη, δεν έχει την ηθική δύναµη διεύθυνσης, εκείνος ο δι-
καστής ή ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει κριθεί µη προα-
κτέος στον επόµενο βαθµό από αυτόν που κατέχει ή είχε
κριθεί οποτεδήποτε στο παρελθόν µη προακτέος. Τέλος,
καταργείται διάταξη, µε την οποία η άσκηση πειθαρχικής
δίωξης και η όλη πειθαρχική διαδικασία αναστέλλονταν
κατά τη διάρκεια της θητείας των εκλεγµένων διευθυνό-
ντων.

6. Ασυµβίβαστο µεταξύ προέδρου, εισαγγελέα ή µέ-
λους του συµβουλίου και µέλους του διοικητικού συµ-
βουλίου δικαστικών ενώσεων. Είναι ασυµβίβαστη η κατο-
χή ταυτόχρονα της θέσης µέλους του διοικητικού συµ-
βουλίου δικαστικών ενώσεων και αυτής του προέδρου ή
του εισαγγελέα ή του µέλους του συµβουλίου διοίκησης
του δικαστηρίου. ∆ικαστής ή εισαγγελέας, στο πρόσωπο
του οποίου συµπίπτουν και οι δύο παραπάνω ιδιότητες ο-
φείλει, αµέσως µετά την εκλογή του στη διεύθυνση του
δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, να επιλέξει ποια από τις
δύο προτιµά. Σε καµιά περίπτωση πάντως, δεν αποτελεί
κώλυµα υποψηφιότητας για τις θέσεις του προέδρου, ει-
σαγγελέα ή του µέλους του συµβουλίου διοίκησης του
δικαστηρίου, η ύπαρξη στο πρόσωπο του υποψηφίου της
ιδιότητας του µέλους του διοικητικού συµβουλίου δικα-
στικών ενώσεων.

Με τις µεταβατικές διατάξεις ορίζεται ότι οι εκλογές
για τα νέα συµβούλια διεύθυνσης των δικαστηρίων και
τους νέους διευθύνοντες τις εισαγγελίες πρέπει να γί-
νουν το δεύτερο Σάββατο µετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου και αν το Σάββατο αυτό είναι αργία εξαιρε-
τέα, τότε οι ολοµέλειες συνέρχονται αυτοδικαίως το ε-
πόµενο Σάββατο. Έως την εκλογή των µελών των νέων
συµβουλίων των δικαστηρίων και των διευθυνόντων τις
εισαγγελίες, τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες συνεχί-
ζουν να διευθύνουν οι διευθύνοντες.

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν γεννάται πρόβλη-
µα από την κατάργηση των δύο µελών των συµβουλίων
διεύθυνσης των δικαστηρίων, οι οποίοι, υπό το ισχύον
καθεστώς του ν. 3689/2008, είχαν εκλεγεί για να διευθύ-
νουν µε τον οριζόµενο από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµ-

βούλιο πρόεδρο τα µεγάλα δικαστήρια της χώρας, δεδο-
µένου ότι αν επιτρεπόταν η παραµονή τους, θα νοθευό-
ταν ο θεσµός του αυτοδιοίκητου, όπως επαναφέρεται.

Σηµειώνεται ότι τακτικό µέλος συµβουλίου στα πρωτο-
δικεία ήταν (εκλεγµένος) πρόεδρος πρωτοδικών, ενώ
αυτό δεν νοείται µε το παρόν νοµοσχέδιο, επιπροσθέ-
τως δε για την εκλογή ίσχυαν άλλες ρυθµίσεις, όπως και
για τα ασυµβίβαστα και κωλύµατα.

Ειδικότερα, οι προτεινόµενες κατά άρθρο ρυθµίσεις εί-
ναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 προβλέπεται η έκφραση γνώµης εκ µέ-
ρους της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για α-
ριθµό τριπλάσιο από αυτούς που πρόκειται τελικά να επι-
λεγούν για τις θέσεις του Προέδρου του Συµβουλίου της
Επικρατείας, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Α-
ρείου Πάγου, του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προηγείται απόφαση του Υ-
πουργικού Συµβουλίου µε την οποία προεπιλέγονται για
καθεµιά από τις προς πλήρωση θέσεις έξι δικαστικοί λει-
τουργοί µεταξύ εκείνων που διαθέτουν τα απαιτούµενα
προσόντα. Όταν οι θέσεις του Προέδρου και του Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου ή του Προέδρου και του Γενι-
κού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πληρούνται
ταυτόχρονα, υποψήφιοι µπορεί να είναι οι ίδιοι δικαστι-
κοί λειτουργοί, σε αριθµό όµως που δεν υπερβαίνει τους
τρεις (περίπτωση α΄).

Ορίζεται, επίσης, ότι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων θα εκ-
φέρει τη γνώµη της, µε επιδίωξη οµοφωνίας ή τουλάχι-
στον µε πλειοψηφία των 4/5 των µελών της και αφού κα-
λέσει τους υποψήφιους σε ακρόαση (περίπτωση β΄).

Όµοια είναι η διαδικασία επιλογής αντιπροέδρων των
Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, διαφοροποιείται δε µόνο ως
προς τον αριθµό των προεπιλεγοµένων από το Υπουργι-
κό Συµβούλιο, ανάλογα µε τον αριθµό των θέσεων που
πρόκειται να πληρωθούν (περίπτωση γ΄).

Περαιτέρω, προβλέπονται προθεσµίες για την πλήρω-
ση των κενών θέσεων (περιπτώσεις δ΄ και ε΄).

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2 ορίζονται για την επιλογή στο βαθµό
του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων αυ-
ξηµένα τυπικά προσόντα (τετραετής αντί της τριετούς υ-
πηρεσίας) σε αντιστοιχία µε όσα ήδη προβλέπονται για
την προαγωγή στο βαθµό του Γενικού Επιτρόπου του Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου. Για τον Γενικό Επίτροπο των ∆ιοι-
κητικών ∆ικαστηρίων εφαρµόζονται, κατά την επιλογή
του, οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου 1 περιπτώ-
σεις α΄ και β΄.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 ορίζονται τα τυπικά προσόντα για την
προαγωγή στους βαθµούς του Εισαγγελέα και των Αντι-
προέδρων του Αρείου Πάγου αντίστοιχα εκείνων που ή-
δη προβλέπονται στα άλλα Ανώτατα ∆ικαστήρια (Συµ-
βούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο).

Άρθρο 4

Με το άρθρο 4 ορίζονται τα ειρηνοδικεία, τα πρωτοδι-
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κεία και τα εφετεία που διευθύνονται από τριµελή συµ-
βούλια, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος εκλογής
των συµβουλίων διεύθυνσης, καθώς και η διάρκεια της
θητείας τους. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ο αριθµός των
υποψηφίων κατά δικαστικό σχηµατισµό, ορίζονται κωλύ-
µατα και ασυµβίβαστα για τους υποψηφίους και λαµβά-
νεται πρόνοια για το αµετάθετο του Προέδρου ακόµη και
σε περίπτωση προαγωγής του, ενώ για τα τακτικά µέλη
του Συµβουλίου το αµετάθετο κάµπτεται σε περίπτωση
προαγωγής.

Άρθρο 5

Με το άρθρο 5 εισάγονται ρυθµίσεις για τη διεύθυνση
της εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και των εισαγγελιών
Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης όµοιες, κατά βά-
ση, µε τις ρυθµίσεις του προηγούµενου άρθρου.

Άρθρο 6

Στο άρθρο 6 προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις για
την πρώτη εφαρµογή του θεσµού του αυτοδιοίκητου.

Άρθρο 7

Με το άρθρο 7 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 2721/1999, µε την οποία ρυθµίζονταν τα σχετικά µε το
αµετάθετο του προέδρου και των τακτικών και αναπλη-
ρωµατικών µελών των συµβουλίων διεύθυνσης.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέ-
σεις της ∆ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκη-
του των δικαστηρίων

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανι-
σµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουρ-
γών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(ΦΕΚ 35 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 6 του
άρθρου 7 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄), αντικαθίσταται
ως εξής:

«3. α) Οι προαγωγές στις θέσεις του Προέδρου του
Συµβουλίου της Επικρατείας, του Προέδρου και του Ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου και του Γε-
νικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται
µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργι-
κού Συµβουλίου. Το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από
γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και ει-
σήγηση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων, επιλέγει τους προαγόµενους
µεταξύ εκείνων που έχουν τα νόµιµα προσόντα. Η γνώ-
µη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων ζητείται από τον παρα-
πάνω Υπουργό και δεν τον δεσµεύει κατά τη διατύπωση
της εισήγησής του προς το Υπουργικό Συµβούλιο.

β) Πριν ζητηθεί η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων
της Βουλής, το Υπουργικό Συµβούλιο µε εισήγηση του
ως άνω Υπουργού προεπιλέγει έξι από τους δικαστικούς
λειτουργούς που έχουν τα τυπικά προσόντα κατά περί-
πτωση.

Όταν ενεργούνται προαγωγές δικαστικών λειτουργών
ταυτόχρονα για τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου ή του Προέδρου και του Γενι-
κού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να
προεπιλέγονται οι ίδιοι δικαστικοί λειτουργοί σε αριθµό
όχι µεγαλύτερο των τριών (3).

Στη συνέχεια, ο ίδιος Υπουργός απευθύνεται στη ∆ιά-
σκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία µετά από α-
κρόαση των υποψηφίων, µε επιδίωξη οµοφωνίας ή πά-
ντως µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέ-
µπτων των µελών της, εκφράζει θετική γνώµη για τρεις
δικαστικούς λειτουργούς µεταξύ των έξι προεπιλεγέ-
ντων κατά περίπτωση.

γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυ-
τής εφαρµόζεται και για τις προαγωγές στις θέσεις των
Αντιπροέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Α-
ρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πριν ζητηθεί
η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, το
Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση του ως άνω
Υπουργού, προεπιλέγει, όταν η προς πλήρωση θέση εί-
ναι µία, έξι από τους δικαστικούς λειτουργούς που έχουν
τα τυπικά προσόντα. Για καθεµία επιπλέον θέση, ο αριθ-
µός των προεπιλεγόµενων αυξάνεται κατά δύο.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός απευθύνεται στη ∆ιάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής, η οποία, µετά από ακρόαση
των υποψηφίων, εκφράζει, µε επιδίωξη οµοφωνίας ή πά-
ντως µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέ-
µπτων των µελών της, θετική γνώµη για αριθµό δικαστι-
κών λειτουργών ίσο προς το ήµισυ των προεπιλεγέντων.

δ) Για την πλήρωση των θέσεων, οι οποίες πρόκειται
να µείνουν κενές στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ο ως άνω
Υπουργός κινεί τις διαδικασίες που ορίζονται στις διατά-

ξεις των προηγούµενων περιπτώσεων της παραγράφου
αυτής το αργότερο ως το τέλος Απριλίου. Σε περίπτωση
που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί κάποια από τις πα-
ραπάνω θέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, η
διαδικασία κινείται µέσα σε δύο µήνες από την κένωση
της θέσης και η προαγωγή του δικαστικού λειτουργού α-
νατρέχει στη λήξη της δίµηνης αυτής προθεσµίας.

ε) Η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής
παρέχεται µέσα σε δύο µήνες από τότε που ζητήθηκε και
αφορά πάντοτε αριθµό δικαστικών λειτουργών που δεν
µπορεί να είναι µικρότερος ή µεγαλύτερος του αριθµού
που ορίζεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παραγράφου αυτής.

Η διαδικασία για την προαγωγή δικαστικού λειτουργού
µπορεί να συνεχιστεί και χωρίς την παραπάνω γνώµη, αν
για οποιονδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προ-
θεσµία.

Η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων µπορεί να πα-
ραλειφθεί, αν δεν είναι δυνατή η σύγκλησή της λόγω
διάλυσης της Βουλής ή για οποιονδήποτε άλλο νόµιµο
λόγο.»

Άρθρο 2

Η παράγραφος 7 του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανι-
σµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουρ-
γών, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 8 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α΄), αντικαθίσταται
ως εξής:

«7. Η προαγωγή στο βαθµό του Γενικού Επιτρόπου
των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ενεργείται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργι-
κού Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη της ∆ιάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού ∆ι-
καιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε
επιλογή µεταξύ των µελών της Γενικής Επιτροπείας που
έχουν συνολική τετραετή υπηρεσία στους βαθµούς του
Επιτρόπου, του Αντεπιτρόπου και του Προέδρου Εφετών
ή µεταξύ των Προέδρων Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστη-
ρίων µε τετραετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν. Κατά τα
λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του παρόντος.»

Άρθρο 3

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του Κώδικα Οργανι-
σµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουρ-
γών, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 4 του
ν. 3472/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου προάγεται Αρε-
οπαγίτης µε τρία τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθµό
αυτό.»

2. Η παράγραφος 11 του ίδιου άρθρου, όπως είχε αντι-
κατασταθεί µε το άρθρο 4 του ν. 3472/2006, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«11. Σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται Α-
ντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτης ή Αντι-
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µε τρία τουλάχιστον έτη
υπηρεσίας στους βαθµούς αυτούς.»

Άρθρο 4

Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 15 του Κώ-
δικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστι-
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κών Λειτουργών, όπως είχαν αντικατασταθεί µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164
Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το πο-
λιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, τα πολιτικά και διοικητικά
πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα
Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται α-
πό τριµελές συµβούλιο.

3. Το συµβούλιο αποτελείται:
α) για το πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών και

το πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, από έναν πρόεδρο
Εφετών ως πρόεδρο και δύο Εφέτες ως µέλη,

β) για τα πολιτικά και διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά, από έναν πρόεδρο Πρωτοδι-
κών ως πρόεδρο και δύο Πρωτοδίκες ως µέλη, και

γ) για τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από
έναν Ειρηνοδίκη Α΄ τάξεως ως πρόεδρο και δύο Ειρηνο-
δίκες ως µέλη.

4. Ο πρόεδρος και τα µέλη των συµβουλίων και οι α-
ναπληρωτές τους, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία α-
πό τις Ολοµέλειες των οικείων δικαστηρίων, οι οποίες
συνέρχονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτό ανά διετία
την 11η πρωϊνή ώρα του τρίτου Σαββάτου του µηνός Σε-
πτεµβρίου. Αν κατά την συνεδρίαση αυτή δεν υπάρχει η
απαρτία που προβλέπεται από τις διατάξεις των δύο
πρώτων εδαφίων της παραγράφου 5 του άρθρου 14, οι
ολοµέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα του επόµενου
Σαββάτου και η εκλογή γίνεται από τα παρόντα κατά τη
συνεδρίαση µέλη.

Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου του συµβουλίου
είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι σε αριθµό ίσο µε το
1/4 κατά σειρά αρχαιότητας από τους υπηρετούντες
προέδρους στο Πρωτοδικείο Αθηνών και σε αριθµό ίσο
µε το 1/2 κατά σειρά αρχαιότητας από τους υπηρετού-
ντες προέδρους στα λοιπά δικαστήρια.

Για τις θέσεις των µελών του συµβουλίου, υποψήφιοι
είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι Εφέτες, Πρωτοδίκες,
Ειρηνοδίκες, που υπηρετούν στα παραπάνω δικαστήρια
και σε αριθµό ίσο µε το 1/2 των αντίστοιχων οργανικών
θέσεων.

Η εκλογή διενεργείται από τριµελή εφορευτική επι-
τροπή, αποτελούµενη από το νεότερο πρόεδρο και τους
δύο νεότερους από τους υπηρετούντες δικαστές, µε χω-
ριστά ψηφοδέλτια για τον πρόεδρο και τα µέλη, στα ο-
ποία αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόµατα
των εκλόγιµων.

Κάθε µέλος της Ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή
του σε ένα µόνο υποψήφιο πρόεδρο µε σταυρό δίπλα
στο όνοµά του και προκειµένου για µέλη µπορεί να τε-
θούν έως δύο σταυροί προτίµησης.

Πρόεδρος του συµβουλίου εκλέγεται ο υποψήφιος
που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και ο αµέσως επό-
µενος σε αριθµό ψήφων εκλέγεται αναπληρωτής του.
Τακτικά µέλη του συµβουλίου εκλέγονται οι δύο πρώτοι
κατά σειρά ψήφων και οι δύο επόµενοι αναπληρωτές
τους. Αν υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από
την εφορευτική επιτροπή.

5. Η θητεία του συµβουλίου είναι διετής. Αρχίζει την
1η Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει την 30ή
Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου έτους.

Ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να µετατεθεί για οποιον-
δήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραµένει στη
θέση του και ασκεί τα καθήκοντά του έως τη λήξη της
θητείας του.

Τα τακτικά µέλη του συµβουλίου δεν επιτρέπεται να
µετατεθούν, εκτός εάν προαχθούν, οπότε τη θέση τους
καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί κατά τη σειρά των
ψήφων που έλαβαν.

Ο πρόεδρος και τα τακτικά µέλη του συµβουλίου εκπί-
πτουν από τη θέση τους, εάν τους επιβληθεί πειθαρχική
ποινή βαρύτερη της επίπληξης.

Αν οι ανωτέρω αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα
καθήκοντά τους, αναπληρώνονται από τους αναπληρω-
τές τους. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπον εξόδου από την υπηρεσία:

α) του προέδρου και των τακτικών µελών του συµβου-
λίου, διενεργείται αναπληρωµατική εκλογή, για την ο-
ποία εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγρά-
φου 4, και

β) των αναπληρωµατικών µελών του συµβουλίου, τη
θέση τους καταλαµβάνουν οι αµέσως επόµενοι κατά σει-
ρά ψήφων δικαστές.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει µαζί µε τη θητεία των λοι-
πών µελών.

6. Η θέση του προέδρου και των µελών του συµβουλί-
ου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του δι-
οικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.

∆εν µπορεί να είναι υποψήφιοι ως πρόεδροι και ως µέ-
λη συµβουλίων, όσοι:

α) έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή,
εκτός από την επίπληξη, ή έχει κινηθεί εναντίον τους η
διαδικασία για να τεθούν εκτός υπηρεσίας ή έχουν τεθεί
εκτός αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α
του παρόντος,

β) εναντίον τους εκκρεµεί ποινική δίωξη για κακούρ-
γηµα ή πληµµέληµα που τελέστηκε µε δόλο,

γ) έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό α-
πό αυτόν που κατέχουν ή είχαν κριθεί οποτεδήποτε στο
παρελθόν µη προακτέοι, και

δ) είναι ή ήταν στο παρελθόν πρόεδροι ή τακτικά µέλη
συµβουλίων στον ίδιο βαθµό ιεραρχίας.»

Άρθρο 5

Το άρθρο 16 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και
Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, όπως είχε τροπο-
ποιηθεί µε τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2172/1993 (ΦΕΚ 207
Α΄), 6 παράγραφος 1 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α΄), 3
παράγραφος 3 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄), 4Γ του ν. 3388/
2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) και 52 παράγραφος 2 του ν. 3689/
2008 (ΦΕΚ 164 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Την εισαγγελία διευθύνει ο εισαγγελέας, ο οποίος
ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγρα-
φο 7 του άρθρου 15.

Αν στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν περισσότεροι ει-
σαγγελείς, τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος, στο πρό-
σωπο του οποίου δεν συντρέχουν τα κωλύµατα που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15.

2. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελίες
Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται α-
πό τον Εισαγγελέα που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφο-
ρία από τις Ολοµέλειες των οικείων εισαγγελιών, οι ο-
ποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτό ανά
διετία την 11η πρωϊνή ώρα του τρίτου Σαββάτου του µη-
νός Σεπτεµβρίου. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν υπάρ-
χει απαρτία, οι Ολοµέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα
του επόµενου Σαββάτου και η εκλογή γίνεται από τα µέ-
λη που είναι παρόντα.
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Υποψήφιοι είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι εισαγγε-
λείς σε αριθµό ίσο µε το ½ κατά σειρά αρχαιότητας από
τους υπηρετούντες.

Η εκλογή διενεργείται από τριµελή εφορευτική επι-
τροπή, αποτελούµενη από το νεότερο εισαγγελέα και
τους δύο νεότερους από τους υπηρετούντες αντιεισαγ-
γελείς. Τα ονόµατα των εκλόγιµων αναγράφονται κατ’
αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο και κάθε µέλος
της Ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή του σε ένα µό-
νο υποψήφιο µε σταυρό δίπλα στο όνοµά του.

∆ιευθύνων την εισαγγελία εκλέγεται ο υποψήφιος
που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και ο αµέσως επό-
µενος σε αριθµό ψήφων εκλέγεται αναπληρωτής του. Αν
υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από την εφο-
ρευτική επιτροπή.

3. Η θητεία των ανωτέρω είναι διετής. Αρχίζει την 1η
Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει την 30ή Σε-
πτεµβρίου του µεθεπόµενου έτους.

Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγε-
λίες δεν επιτρέπεται να µετατεθούν για οποιονδήποτε
λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραµένουν στη θέση
τους και ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θη-
τείας τους.

Οι ανωτέρω εισαγγελείς εκπίπτουν από τη θέση τους,
εάν τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επί-
πληξης.

Αν οι ανωτέρω εισαγγελείς αδυνατούν προσωρινά να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αναπληρώνονται από
τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση θανάτου, παραί-
τησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξόδου από την υπηρε-
σία διενεργείται αναπληρωµατική εκλογή, στην οποία ε-
φαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού. Η θητεία του εκλεγόµενου µε ανα-
πληρωµατική εκλογή διαρκεί έως το χρόνο λήξης της θη-
τείας του θανόντος, του παραιτούµενου ή του καθ’ οιον-
δήποτε τρόπον εξελθόντος από την υπηρεσία.

4. Η θέση του διευθύνοντος την εισαγγελία είναι α-
συµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού
συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.

∆εν µπορούν να είναι υποψήφιοι, όσοι έχουν τα κωλύ-
µατα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου
15 του παρόντος.»

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι Ολοµέλειες των δικαστηρίων και των εισαγγε-
λιών, που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 του Κώδικα
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών
Λειτουργών, όπως αυτά αντικαθίστανται µε τον παρόντα
νόµο, συνέρχονται αυτοδικαίως την 11η πρωϊνή ώρα του
δεύτερου Σαββάτου µετά τη δηµοσίευσή του, για να ε-
κλέξουν τον πρόεδρο και τα µέλη των νέων συµβουλίων,
καθώς επίσης τους διευθύνοντες τις εισαγγελίες. Αν η
ηµέρα αυτή είναι αργία εξαιρετέα ή κατά τη συνεδρίαση
αυτή δεν υπάρχει η απαιτούµενη απαρτία, οι Ολοµέλειες
συνέρχονται αυτοδικαίως την ίδια ώρα του επόµενου
Σαββάτου και τα µέλη που είναι παρόντα, εκλέγουν τα
νέα συµβούλια ή τους διευθύνοντες.

2. Οι πρόεδροι και τα µέλη των νέων συµβουλίων των
παραπάνω δικαστηρίων και οι εκλεγµένοι διευθύνοντες
τις εισαγγελίες, αναλαµβάνουν αµέσως τα καθήκοντά
τους, οπότε και λήγει η θητεία: α) των προέδρων και των
µελών των συµβουλίων, που διευθύνουν κατά τη δηµοσί-

ευση του παρόντος νόµου τα πολιτικά Εφετεία Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά, το διοικητικό Εφετείο Αθη-
νών, τα πολιτικά και διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, και β) των εισαγγελέων που διευθύ-
νουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τις Ει-
σαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τις Ει-
σαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πει-
ραιά, οι οποίοι επανέρχονται αυτοδικαίως στις θέσεις
τους.

3. Η θητεία των προέδρων και των µελών των νέων
συµβουλίων των δικαστηρίων και των διευθυνόντων τις
εισαγγελίες λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 2012.

Άρθρο 7
Καταργούµενες διατάξεις

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ
112 Α΄) καταργείται.

Άρθρο 8

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 3 Μαρτίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης

Αριθ. 19/1/2010

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ια-
φάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «Επιλογή δικα-
στικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της ∆ικαιο-
σύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστη-
ρίων»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, τροπο-
ποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του
Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικα-
στικών Λειτουργών (ΚΟ∆Κ∆Λ) ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35
Α΄), όπως ισχύει και προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία για την προαγωγή
στις θέσεις του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου, του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, καθώς και των Αντιπροέδρων των
προαναφερόµενων δικαστηρίων. Ειδικότερα, εφεξής, α-
παιτείται η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής, την οποία ζητά ο αρµόδιος Υπουργός, χωρίς να
είναι δεσµευτική, κατά την υποβολή της εισήγησής του
στο Υπουργικό Συµβούλιο.

β. Καθορίζεται, αναλυτικά, η σχετική διαδικασία διατύ-
πωσης της προαναφερόµενης γνώµης και ορίζονται οι
προθεσµίες για την πλήρωση των κενών θέσεων των δι-
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καστικών λειτουργών. (άρθρο 1)
2.α. Επανακαθορίζεται, επίσης, η διαδικασία και τα α-

παιτούµενα τυπικά προσόντα για την προαγωγή στο βαθ-
µό του Γενικού Επιτρόπου των τακτικών διοικητικών δι-
καστηρίων και απαιτείται, εφεξής, οι υποψήφιοι να έ-
χουν συνολική τετραετή υπηρεσία στους βαθµούς του Ε-
πιτρόπου, του Αντεπιτρόπου και του Προέδρου Εφετών
ή τετραετή (αντί τριετούς) υπηρεσία στο βαθµό του Προ-
έδρου Εφετών.

β. Οµοίως, για την προαγωγή Αεροπαγίτη σε Αντιπρό-
εδρο του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτη ή Αντιεισαγγε-
λέα σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου απαιτείται, εφε-
ξής, τριετής τουλάχιστον υπηρεσία (αντί διετούς) στους
κατεχόµενους βαθµούς. (άρθρα 2 και 3)

3. α. Επαναπροσδιορίζονται τα Εφετεία, Πρωτοδικεία
και Ειρηνοδικεία της χώρας, που διευθύνονται από τρι-
µελή συµβούλια και καθορίζεται η συγκρότηση αυτών, ο
τρόπος και ο χρόνος εκλογής του προέδρου και των µε-
λών τους, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους.

β. Ρυθµίζονται, εκ νέου, τα θέµατα σχετικά µε το αµε-
τάθετο του προέδρου των προαναφερόµενων συµβου-
λίων, ο οποίος δεν επιτρέπεται να µετατίθεται, για οποι-
ονδήποτε λόγο, καθώς και των τακτικών µελών των συµ-
βουλίων αυτών. Σε περίπτωση προαγωγής τους, ο πρόε-
δρος παραµένει στη θέση του και ασκεί τα καθήκοντά
του µέχρι τη λήξη της θητείας τους, ενώ τις θέσεις των
τακτικών µελών καταλαµβάνουν, αντίστοιχα, οι αναπλη-
ρωµατικοί αυτών.

γ. Ρυθµίζονται, επίσης, τα θέµατα σχετικά µε τα κωλύ-
µατα των υποψηφίων για τις ανωτέρω θέσεις.

δ. Προβλέπεται ότι, η θέση του προέδρου και των µε-
λών εν λόγω συµβουλίων είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιό-
τητα µέλους διοικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσε-
ων. (άρθρο 4)

4.α. Επανακαθορίζονται τα όργανα, που διευθύνουν
την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και τις Εισαγγελίες
Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

β. Καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος εκλογής των ει-
σαγγελέων, που διευθύνουν τις ανωτέρω εισαγγελίες, η
διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος αναπλήρωσης
αυτών.

γ. Ρυθµίζονται, εκ νέου, τα θέµατα σχετικά µε το αµε-
τάθετο των εισαγγελέων, που διευθύνουν τις ανωτέρω
εισαγγελίες, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να µετατίθενται,
για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής τους,
παραµένουν στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντά
τους, µέχρι τη λήξη της θητείας τους.

δ. Ρυθµίζονται, επίσης, τα θέµατα σχετικά µε τα κωλύ-
µατα των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές.

ε. Προβλέπεται ότι, η θέση του διευθύνοντος την ει-
σαγγελία είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα µέλους διοι-
κητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων. (άρθρο 5)

4. Εισάγονται, µεταβατικής ισχύος, διατάξεις για την
πρώτη εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του υπό ψήφιση
νόµου. (άρθρο 6)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2010

Η Γενική ∆ιευθύντρια

Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα
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