Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αιτιολογική Έκθεση
Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις της
ειδικής
νοµοπαρασκευαστικής
επιτροπής,
[η
οποία
συγκροτήθηκε µε την αριθµό 50201/1.6.2005 (ΦΕΚ Β’ τ.
794/10.6.2005) απόφαση του υπουργού της δικαιοσύνης για α)
την ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών και των διοικητικών
δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας και των εµµίσθων
υποθηκοφυλακείων και εµµίσθων κτηµατολογικών γραφείων της
χώρας µε βάση τα πραγµατικά στατιστικά στοιχεία και
ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και β) τη σύσταση – αύξηση
των
οργανικών
θέσεων
λόγω
της
αύξησης
της
δικαστηριακής ύλης, και ολοκλήρωσε τις εργασίες της µε την
παράδοση του πορίσµατός της το Μάιο 2007 µαζί µε αναλυτικά
στατιστικά στοιχεία και αναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες, κατά
αντικείµενο εργασίας και κατά υπηρεσία, για το σύνολο της
κίνησης των εργασιών των ως άνω υπηρεσιών από το 1981
(για τα πολιτικά και ποινικά εφετεία και πρωτοδικεία και
τις εισαγγελίες τους), από το 1988 (για τα διοικητικά
εφετεία και πρωτοδικεία), από το 2004 (για τον Άρειο
Πάγο και την εισαγγελία Αρείου Πάγου), και από το 2003
(για το Συµβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική Επιτροπή
Επικρατείας
των
διοικητικών
δικαστηρίων,
τα
ειρηνοδικεία, τα πταισµατοδικεία και τα έµµισθα
υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία),
καθώς επίσης και για τον πληθυσµό της χώρας, τον αριθµό των
δικηγόρων, τον αριθµό των οργανικών θέσεων των δικαστικών
λειτουργών, τον αριθµό των δικαστικών υπηρεσιών και των
οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων από το 1988,
αλλά και µαζί µε αναλυτικούς πίνακες αναλογούντων και
προτεινοµένων µε ενιαία και σταθερά κριτήρια οργανικών
θέσεων ανά βαθµό δικαιοδοσίας, ανά κλάδο και κατά
υπηρεσία] :
1. α. Ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των
δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών και
των διοικητικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών της

χώρας παραµένει ίδιος επί µία εικοσαετία, από το 1988. Το
1988 ήταν 8.609 και σήµερα, το 2008, είναι 8.613.
β. Ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των
δικαστικών υπαλλήλων των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων
και εµµίσθων κτηµατολογικών γραφείων της χώρας
αυξήθηκε µόνο κατά 75 οργανικές θέσεις το 2002 και
σήµερα είναι 404.
Ενώ το ίδιο χρονικό διάστηµα, από το 1988 έως σήµερα :
2. α. Υπάρχει συνεχής αύξηση της κίνησης των εργασιών –
της δικαστηριακής ύλης των ως άνω δικαστικών
υπηρεσιών
και
των
πράξεων
των
εµµίσθων
υποθηκοφυλακείων
και
εµµίσθων
κτηµατολογικών
γραφείων, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί σηµαντικά και ο
όγκος και η ένταση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων.
Ειδικότερα (ο µέσος όρος των ετών 1988 – 1989 και ο µέσος
όρος των ετών 2003 – 2004 για τα ποινικά – πολιτικά
δικαστήρια και ο µέσος όρος των ετών 2004 – 2005 για τα
διοικητικά δικαστήρια χρησιµοποιούνται επειδή µόνο για εκείνα
τα έτη υπάρχουν αναλυτικά και εξακριβωµένα στοιχεία κατά
αντικείµενο εργασίας και για όλες τις διαδικασίες που
αναφέρονται, σύµφωνα και µε το επισυναπτόµενο πόρισµα της
ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής):
αα. Στα πολιτικά - ποινικά πρωτοδικεία και
εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας, ο µέσος όρος κατ’
έτος:
-

των αγωγών και αιτήσεων
τη διετία 1989-1990 ήταν 289.901
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 412.442

Ποσοστό αύξησης 42,27%
-

των πολιτικών αποφάσεων
τη διετία 1989-1990 ήταν 187.083
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 307.333

Ποσοστό αύξησης 64,28%
-

των µηνύσεων, αιτήσεων αναστολών, ακυρώσεων και
συγχωνεύσεων αποφάσεων
τη διετία 1989-1990 ήταν 578.842
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 768.771

Ποσοστό αύξησης 32,81%

χωρίς να συνυπολογιστούν και οι κατά µέσο όρο ετησίως
60.000
εφέσεις
κατά
αποφάσεων
Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου.

-

των ποινικών αποφάσεων Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου
(συµπεριλαµβανοµένων
και
των
αποφάσεων
των
Μεταβατικών Μονοµελών Πληµ/κείων)
τη διετία 1989-1990 ήταν 525.410
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 650.823

Ποσοστό αύξησης 23,87%
-

των ποινικών αποφάσεων Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
τη διετία 1989-1990 ήταν 178.438
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 266.784

Ποσοστό αύξησης 49,51%
-

των ποινικών αποφάσεων Μονοµελούς και Τριµελούς
∆ικαστηρίου Ανηλίκων
τη διετία 1989-1990 ήταν 14.736
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 20.109

Ποσοστό αύξησης 36,46%
-

των ποινικών αποφάσεων Μικτού Ορκωτού ∆ικαστηρίου
τη διετία 1989-1990 ήταν 1.616
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 2.500
Ποσοστό αύξησης 54,70%

∆ηλαδή ο µέσος όρος κατ’ έτος του γενικού συνόλου
των
ποινικών
αποφάσεων
των
πρωτοδικείων,
συµπεριλαµβανοµένων
και
των
αναβλητικών
αποφάσεων,
τη διετία 1989-1990 ήταν 720.200
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 940.216
Ποσοστό αύξησης 30,55%
∆ηλαδή ο µέσος όρος κατ’ έτος του γενικού συνόλου
των
πολιτικών
και
ποινικών
αποφάσεων
των
πρωτοδικείων,
συµπεριλαµβανοµένων
και
των
αναβλητικών αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, των
διαταγών
πληρωµής,
των
διαθηκών
και
των
προσηµειώσεων,
τη διετία 1989-1990 ήταν 907.283
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 1.247.549
Ποσοστό αύξησης 37,50%
-

των Βουλευµάτων

τη διετία 1989-1990 ήταν 15.679
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 20.206
Ποσοστό αύξησης 28,87%

ββ. Στα πολιτικά – ποινικά Εφετεία και Εισαγγελίες Εφετών της
Χώρας, ο µέσος όρος κατ’ έτος:
- των εισαχθεισών πολιτικών υποθέσεων
τη διετία 1989-1990 ήταν 25.000
περίπου (δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία)
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 32.188
Ποσοστό αύξησης 28,75%

-

των πολιτικών αποφάσεων
τη διετία 1989-1990ήταν 24.321
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 20.653
Ποσοστό µείωσης 15,10%

-

των αποφάσεων του Τριµελούς Εφετείου Πληµµεληµάτων
και Ανηλίκων
τη διετία 1989-1990 ήταν 25.573
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 28.669
Ποσοστό αύξησης 12,11%

-

των αποφάσεων του Τριµελούς και Πενταµελούς Εφετείου
Κακουργηµάτων
τη διετία 1989-1990 ήταν 5.883
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 14.448
Ποσοστό αύξησης 145,59%

-

των αποφάσεων του Μικτού Ορκωτού Εφετείου
τη διετία 1989-1990 ήταν 1.113
(εκ των οποίων οι υποθέσεις ήταν µόνο 278)
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 439
Ποσοστό αύξησης 57,90%

∆ηλαδή ο µέσος όρος κατ’ έτος του γενικού συνόλου των
ποινικών αποφάσεων των εφετείων, συµπεριλαµβανοµένων και
των αναβλητικών αποφάσεων, τη διετία 1989-1990 ήταν 32.569
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 43.556
Ποσοστό αύξησης 33,73%
∆ηλαδή ο µέσος όρος κατ’ έτος του γενικού συνόλου των
πολιτικών
και
ποινικών
αποφάσεων
των
εφετείων,
συµπεριλαµβανοµένων και των αναβλητικών αποφάσεων των
ποινικών δικαστηρίων,
τη διετία 1989-1990 ήταν 56.890
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 64.209
Ποσοστό αύξησης 12,87%
-

των Βουλευµάτων

τη διετία 1989-1990 ήταν 5.397
ενώ τη διετία 2003-2004 ήταν 7.759
Ποσοστό αύξησης 43,77%

γγ. Στα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία της Χώρας, ο µέσος όρος κατ’
έτος:
- των εισαχθεισών υποθέσεων - δικογραφιών
το 1988 ήταν 63.582
ενώ τη διετία 2004-2005 ήταν 113.944
Ποσοστό αύξησης 79,21%
-

για τις εκκρεµείς υποθέσεις - δικογραφίες προηγουµένων
ετών
το 1988 δεν υπάρχουν στοιχεία
ενώ τη διετία 2004-2005 ήταν 210.442
Ποσοστό αύξησης…………..

δδ.

-

των συζητηθεισών υποθέσεων - δικογραφιών
το 1988 ήταν 68.158
ενώ τη διετία 2004-2005 ήταν 73.777
Ποσοστό αύξησης 8,24%

-

των εκδοθεισών
αποφάσεων – των περαιωθεισών
υποθέσεων συµπεριλαµβανοµένων και των καταργήσεων και
συνεκδικάσεων
το 1988 ήταν 69.892
ενώ τη διετία 2004-2005 ήταν 79.213
Ποσοστό αύξησης 13,34%

Στα ∆ιοικητικά Εφετεία της Χώρας, ο µέσος όρος κατ’ έτος:
- των εισαχθεισών υποθέσεων – δικογραφιών
το 1988 ήταν 13.284
ενώ τη διετία 2004-2005 ήταν 18.127
Ποσοστό αύξησης 36,46%
- για τις εκκρεµείς υποθέσεις - δικογραφίες προηγουµένων
ετών
το 1988 δεν υπάρχουν στοιχεία
ενώ τη διετία 2004-2005 ήταν 53.834
Ποσοστό αύξησης…………
-

των συζητηθεισών υποθέσεων – δικογραφιών
το 1988 ήταν 13.420
- ενώ τη διετία 2004-2005 ήταν 18.541
Ποσοστό αύξησης 38,16%

-

των εκδοθεισών
αποφάσεων – των περαιωθεισών
υποθέσεων συµπεριλαµβανοµένων και των καταργήσεων και
συνεκδικάσεων
το 1988 ήταν 12.046
ενώ τη διετία 2004-2005 ήταν 19.101
Ποσοστό αύξησης 58,57%

-

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ∆ηλαδή ο µέσος όρος κατ’

έτος του γενικού συνόλου των πολιτικών και ποινικών
αποφάσεων των πολιτικών – ποινικών πρωτοδικείων
και εφετείων της χώρας, (συµπεριλαµβανοµένων και
των
αναβλητικών
αποφάσεων
των
ποινικών
δικαστηρίων, των διαταγών πληρωµής, των διαθηκών
και των προσηµειώσεων) και των εκδοθεισών
αποφάσεων – των περαιωθεισών υποθέσεων των
διοικητικών πρωτοδικείων και εφετείων της χώρας
(συµπεριλαµβανοµένων και των καταργήσεων και
συνεκδικάσεων),
τη διετία 1989-1990 για τα πολιτικά – ποινικά
πρωτοδικεία και εφετεία και το 1988 για τα διοικητικά
πρωτοδικεία και εφετεία ήταν 1.046.111
ενώ τη διετία 2003-2004 για τα πολιτικά – ποινικά
πρωτοδικεία και εφετεία και το 2004-2005 για τα
διοικητικά πρωτοδικεία και εφετεία ήταν 1.410.072
Ποσοστό αύξησης 34,79%

-

εε. Στα Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία και Έµµισθα Κτηµατολογικά
Γραφεία της Χώρας ο µέσος όρος κατ’ έτος των πράξεων έχει
αυξηθεί σηµαντικά και µε συνεχή αυξητική τάση ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια λόγω της έναρξης εφαρµογής του Εθνικού
Κτηµατολογίου.
β. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών έχουν
αυξηθεί κατ’ επανάληψη.
γ. Έχουν συσταθεί νέα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά
δικαστήρια και εισαγγελίες, ειδικές δικαστικές υπηρεσίες
και δικαστήρια, έχει αυξηθεί ο αριθµός των συνεδριάσεων,
των πινακίων, των συνθέσεων και των ακροατηρίων των
δικαστηρίων
και
επίκειται
σύσταση
και
άλλων
δικαστηρίων.
δ. Ένας σηµαντικός αριθµός δικαστικών υπαλλήλων
βρίσκεται σε απόσπαση σε άλλες µη δικαστικές υπηρεσίες
συνεχώς και σταθερά τη τελευταία εικοσαετία.
ε.
Σηµαντικός
αριθµός
υπηρετούντων
δικαστικών
υπαλλήλων απουσιάζει δικαιολογηµένα µε γονικές άδειες
ανατροφής ανηλίκων τέκνων, εκπαιδευτικές και άνευ
αποδοχών, αλλά και λόγω προβληµάτων υγείας τα
περισσότερα
των
οποίων
οφείλονται
στην
εντατικοποίηση της εργασίας τους.

στ. Αυξήθηκε ο πληθυσµός της χώρας και υπάρχει
συνεχής οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
ζ. Οι υποθέσεις έχουν γίνει πολύπλοκες.
η. Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών
µε εξειδικευµένο προσωπικό του κλάδου Πληροφορικής.
θ. Έχουν µετατοπιστεί οι ανάγκες της γραµµατείας των
δικαστικών υπηρεσιών στους κλάδους γραµµατέων και
πληροφορικής.
ι. Έχει αυξηθεί το αντικείµενο και ο όγκος εργασίας στα
ως άνω υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία
λόγω της έναρξης εφαρµογής του εθνικού κτηµατολογίου.
ια. Τα κριτήρια για την εκάστοτε µέχρι και σήµερα
ανακατανοµή των οργανικών θέσεων δεν ήταν ενιαία και
σταθερά για όλες τις ως άνω υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα η
εκάστοτε µέχρι σήµερα ανακατανοµή των οργανικών
θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων ενίοτε να µην είναι
ορθολογική ενώ µε το πόρισµα και τις προτάσεις της
ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής αλλά και την
προτεινόµενη διάταξη γίνεται εξορθολογισµός της
κατανοµής των οργανικών θέσεων κατά κλάδο και κατά
υπηρεσία, µε ενιαία και σταθερά κριτήρια.
Όλα τα ανωτέρω, σύµφωνα και µε το πόρισµα της ως άνω
ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη αύξησης και
ανακατανοµής των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων, µε προοπτική την εύρυθµη λειτουργία των
δικαστικών
υπηρεσιών
και
των
εµµίσθων
υποθηκοφυλακείων
και
εµµίσθων
κτηµατολογικών
γραφείων και την εξυπηρέτηση του πολίτη και των
διαδίκων, σήµερα και στο άµεσο µέλλον.

Προσοχή: Απαιτείται έκθεση του γενικού λογιστηρίου
του κράτους διότι εκ του νόµου και µόνο τυπικά
προκύπτει
κόστος
σε
βάρος
του
κρατικού
προϋπολογισµού, ενώ το πραγµατικό κόστος προκύπτει
µε την έγκριση της πίστωσης και την εγγραφή της στον
προϋπολογισµό για την πρόσληψη υπαλλήλων και
ουσιαστικό κόστος αµέσως µετά την πρόσληψη τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο …..
1.
α. Στα πολιτικά και ποινικά και τα διοικητικά δικαστήρια
και τις εισαγγελίες της χώρας, ο συνολικός αριθµός των
οργανικών θέσεων:
αα. Των γραµµατέων αυξάνεται κατά 800 και ορίζεται σε
6.764.
ββ. Του ενιαίου κλάδου πληροφορικής αυξάνεται κατά 69
και ορίζεται σε 173.
∆ιευκρίνιση:
Σήµερα
οι
οργανικές
θέσεις
του
κλάδου
πληροφορικής που έχουν συσταθεί στις δικαστικές
υπηρεσίες του εδαφίου α. της παραγράφου 1. του
άρθρου αυτού
(βλέπε τις επισυναπτόµενες
διατάξεις) είναι: 42 θέσεις του κλάδου ΠΕ
πληροφορικής και 62 θέσεις του κλάδου ΤΕ
πληροφορικής. Σύµφωνα µε το πόρισµα της ειδικής
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής προτείνεται να
αυξηθούν οι οργανικές θέσεις
του κλάδου ΠΕ
πληροφορικής κατά 15 και να γίνουν 57 και (να
αυξηθούν) οι οργανικές θέσεις
του κλάδου ΤΕ
πληροφορικής κατά 54 και να γίνουν 116. ∆ηλαδή,
η ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή προτείνει να
αυξηθούν συνολικά οι οργανικές θέσεις του ενιαίου
κλάδου πληροφορικής κατά 15 + 54 = 69 και να
γίνουν 57 + 116 = 173 από 104 που είναι σήµερα
γγ. Των χειριστών Η/Υ - δακτυλογράφων µειώνεται κατά
44 και ορίζεται σε 401
δδ. Των επιµελητών δικαστηρίων µειώνεται κατά 518 και
ορίζεται σε 1582.
∆ιευκρίνιση:
Με την προτεινόµενη διάταξη του εδαφίου α., ο συνολικός
αριθµός των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων του
εδαφίου αυτού των δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών
και ποινικών και των διοικητικών δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της χώρας, αυξάνεται κατά 307 και ορίζεται
σε 8920 από 8613 που είναι σήµερα.
Ποσοστό αύξησης 3,56%

β. Οι οργανικές θέσεις του ενιαίου κλάδου πληροφορικής
του προηγουµένου εδαφίου µπορεί να ανήκουν στις εξής
κατηγορίες και ειδικότητες:
αα. Κατηγορία ΠΕ πληροφορικής, µε ειδικότητες
επιστήµης υπολογιστών και µηχανικών Η/Υ
ββ. Κατηγορία ΤΕ πληροφορικής, µε ειδικότητα
πληροφορικής.
γγ. Κατηγορία ∆Ε προσωπικού Η/Υ, µε ειδικότητα
προγραµµατιστών Η/Υ.

γ. Ο αριθµός των θέσεων του προηγούµενου εδαφίου
κατά κατηγορία και ειδικότητα καθορίζεται µε την
υπουργική απόφαση κατανοµής των οργανικών θέσεων
και µε την προκήρυξη πληρώσεως των θέσεων αυτών.
δ. Για το διορισµό στις θέσεις της περίπτωσης ββ. του
εδαφίου α. της παραγράφου 1. του άρθρου αυτού
απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται κάθε φορά για το
διορισµό σε αντίστοιχες θέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών
και των Ν.Π.∆.∆.
∆ιευκρινίσεις:
1. Οι ως άνω προτεινόµενες διατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων β., γ. και δ. είναι πιστή
αντιγραφή της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του
2479/1997 (βλέπε επισυναπτόµενη διάταξη) µε την
οποία συστήθηκαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας
οργανικές θέσεις του ενιαίου κλάδου πληροφορικής
2.
Ίσως πρέπει να προστεθεί διάταξη η οποία να
προβλέπει και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη
µετάταξη σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου
πληροφορικής των υπηρετούντων σε άλλο κλάδο
δικαστικών υπαλλήλων που έχουν τα απαραίτητα ως
άνω προσόντα και προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και νοµολογία, (αντίστοιχη µε
την τυχόν υπάρχουσα διάταξη στον αντίστοιχο
κλάδο του υπουργείου της δικαιοσύνης).
2.
α. Ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των
Υπαλλήλων των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων και εµµίσθων
κτηµατολογικών γραφείων της χώρας αυξάνεται κατά 52 και
ορίζεται σε 456.
∆ιευκρίνιση:
Με την προτεινόµενη διάταξη του εδαφίου α. της
παραγράφου 2, ο συνολικός αριθµός των οργανικών
θέσεων όλων των κλάδων των δικαστικών υπαλλήλων
των
εµµίσθων
υποθηκοφυλακείων
και
εµµίσθων
κτηµατολογικών γραφείων της χώρας, αυξάνεται κατά 52
και ορίζεται σε 456 από 404 που είναι σήµερα.
Ποσοστό αύξησης 12,87%

β. Ο αριθµός των νέων 52 θέσεων του προηγουµένου
εδαφίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται
µε την υπουργική απόφαση κατανοµής των οργανικών
θέσεων και µε την προκήρυξη πληρώσεως των θέσεων.
∆ιευκρίνιση:
Ίσως πρέπει να προστεθεί αντίστοιχη διάταξη µε το
επισυναπτόµενο άρθρο 10 του νοµου 2479/1997
για τη δυνατότητα διορισµού του προσωπικού που

υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στα
έµµισθα
υποθηκοφυλακεία
και
έµµισθα
κτηµατολογικά
γραφεία
µε
σχέση
εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε υφιστάµενες
κενές ή συνιστώµενες οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί
κατά τη δηµοσίευση του άρθρου αυτού, ύστερα από
αίτηση
των
ενδιαφεροµένων
και
µέσα
σε
αποκλειστική προθεσµία από τη δηµοσίευση του
νόµου.
Ακολουθεί η και επισυναπτόµενη διάταξη
5Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ∆ΙΑΤΑΞΗ
Ν 2479/1997: ΑΕ∆,Τροποποίηση ΠΚ,ΚΠΟΙΝ∆,ΚΠΟΛ∆,Μισθωτικές διαφορές κλπ (177102)

Αρθρο

3

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

23

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία

328

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Αρθρο

10

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

2

Άρθρο 10
Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στα
έµµισθα υποθηκοφυλακεία µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου µπορεί να διορισθεί σε υφιστάµενες κενές ή συνιστώµενες
οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί
κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Ο διορισµός γίνεται ύστερα από
αίτηση των ενδιαφεροµένων, η οποία υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.

3. Με την υπουργική απόφαση κατανοµής των οργανικών
θέσεων των προηγουµένων παραγράφων, η οποία θα εκδοθεί
µετά την ψήφιση του Νόµου αυτού, οι οργανικές θέσεις
γραµµατέων
παραµένουν
τουλάχιστον
ίσες
µε
τις
υφιστάµενες, σε κάθε δικαστική υπηρεσία της χώρας, οργανικές
θέσεις.
4. Σε όσες δικαστικές υπηρεσίες της χώρας θα µειωθούν οι
οργανικές θέσεις χειριστών Η/Υ-δακτυλογράφων και επιµελητών
σε αριθµό µικρότερο των υπηρετούντων χειριστών Η/Υδακτυλογράφων και επιµελητών, οι επιπλέον υπηρετούντες
χειριστές Η/Υ-δακτυλογράφοι και επιµελητές δικαστηρίων
παραµένουν στην υπηρεσία που υπηρετούν σε προσωποπαγείς
θέσεις και καταλαµβάνουν την πρώτη κενή θέση που θα
δηµιουργηθεί.
Τελική διευκρίνιση:
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, ο
συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων όλων των
κλάδων των πολιτικών και ποινικών και των διοικητικών
δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας και των

εµµίσθων
υποθηκοφυλακείων
και
εµµίσθων
κτηµατολογικών γραφείων της χώρας, αυξάνεται κατά
359 και ορίζεται σε 9376 από 9017 που είναι σήµερα.

Ποσοστό αύξησης 3,98%

Προσοχή: Απαιτείται έκθεση του γενικού λογιστηρίου
του κράτους διότι εκ του νόµου και µόνο τυπικά
προκύπτει
κόστος
σε
βάρος
του
κρατικού
προϋπολογισµού, ενώ το πραγµατικό κόστος προκύπτει
µε την έγκριση της πίστωσης και την εγγραφή της στον
προϋπολογισµό για την πρόσληψη υπαλλήλων και
ουσιαστικό κόστος αµέσως µετά την πρόσληψη τους.

