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Έχοντας υπόψη: 
1. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Ν. 1968/1991 
(ΦΕΚ 150Α`). 
2. Την αριθµό 2/93890/0022/24.12.1999  «Έξοδα κίνησης 
επιµελητών δικαστηρίων» (ΦΕΚ5Β’/10.01.2000) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης. 
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 
2685/1999 (ΦΕΚ 35Α `). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α` του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ137Α`), 
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ154Α`) και 
του άρθρου 1 του Ν.2469/1997(ΦΕΚ38Α`). 
5. Τo γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού ύψους 612.000 ευρώ,  
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης έτους 2009. 
6. Την αριθµό 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β’ 1948/3.10.2007) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών» 
7. Τις υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των 
επιµελητών δικαστηρίων για την επίδοση δικογράφων, κλήσεων, 
κλητήριων θεσπισµάτων, αποφάσεων και άλλων δικογράφων, το 
γεγονός ότι η φύση της εργασίας τους επιβάλει συνεχείς 
µετακινήσεις εντός των ορίων της έδρας αυτών µε δικά τους 
µεταφορικά µέσα καθώς και τη συνεχή αύξηση του κόστους 
µετακίνησής τους από το 2000 που έγινε και η τελευταία 
αναπροσαρµογή των εξόδων τους. 
8. Το από 13.11.2007 (Αρ. Πρωτ. 51∆) όπως συµπληρώθηκε µε το 
από 21.05.2008 (Αρ. Πρωτ. 11) έγγραφα της Οµοσπονδίας 
∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την αναπροσαρµογή των 
εξόδων κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων, 
 
αποφασίζουµε: 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
Μήπως πρέπει να φύγει η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν.2685/89 και να μείνει μόνο η παράγραφος 3.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
Το ποσό αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό ότι οι υπηρετούντες επιμελητές δικαστηρίων οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων ανέρχονται σε 850 από 1107 που υπηρετούν σήμερα. Χρειάζεται εξακρίβωση του αριθμού επιμελητών που ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων.



«1. Αναπροσαρµόζουµε τα έξοδα κίνησης των επιµελητών των 
πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών, των 
διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι 
ασχολούνται αποκλειστικά µε την επίδοση δικογράφων, στο ποσό 
των εκατόν είκοσι (120€) ευρώ µηνιαίως. 
 
Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2009, να 
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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