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 αφορά 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 ∆ικαιοσύνης, µε στόχο να εξασφαλισθεί η αποδέσµευση της
δικαστικής εξουσίας από την επιρροή της εκτελεστικής,
αποτελεί ώριµο αίτηµα της κοινωνίας των πολιτών. Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί που καταλαµβάνουν τις ηγετικές θέσεις της ∆ικαιοσύνης πρέπει να συνοδεύονται, κατά το στάδιο της επιλογής τους, από τις πιο ισχυρές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας τους. Βεβαίως, το ισχύον Σύνταγµα θέτει αυστηρούς περιορισµούς, καθώς
προβλέπει ότι η επιλογή στηρίζεται σε πρόταση του Υπουργικού 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, ειδικότερα, οι προαγωγές στις κορυφαίες θέσεις της ∆ικαιοσύνης ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα ύστερα
από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου µε επιλογή
µεταξύ των µελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόµος ορίζει. Η συνταγµατική αυτή διάταξη,
της οποίας η εξειδίκευση ανατίθεται στον κοινό νοµοθέτη, αποτελεί στοιχείο διασταύρωσης των κρατικών λειτουργιών αλλά και εκδήλωση έµµεσης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της επιλογής. Ο κοινός νοµοθέτης, κατά
ρητή εξουσιοδότηση της συνταγµατικής αυτής διάταξης,
µπορεί να προβλέψει ειδικότερες ρυθµίσεις, που αφ’ ενός διευρύνουν τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση της εν γένει διαδικασίας επιλογής και αφ’ ετέρου εξασφαλίζουν
τη µείζονα διαφάνειά της, χωρίς να θίγεται η ισορροπία
του πολιτεύµατος, στο πλαίσιο του οποίου βεβαίως το Υπουργικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής.
Η µεσολάβηση της Βουλής των Ελλήνων, µε την έκφραση γνώµης από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της, και
πριν από τη διατύπωση τελικής πρότασης από το Υπουργικό 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 έκφραση 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 γνώµη, 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 αξιοκρατία στην επιλογή της ηγεσίας της ∆ικαιοσύνης α-

ποτελεί και το γεγονός ότι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων
της Βουλής των Ελλήνων καλεί σε ακρόαση τους προεπιλεγόµενους από το Υπουργικό Συµβούλιο δικαστικούς
λειτουργούς.
Σηµαντική όµως για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας 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 οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1756/
1988 (Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών), που προέβλεπαν το αυτοδιοίκητο στους µεγάλους δικαστικούς σχηµατισµούς.
Μετά την κατάργησή του, επαναφέρθηκε το προ του έτους 1993 ισχύον καθεστώς: ∆ηλαδή, το καθεστώς της
διεύθυνσης των µεγάλων ∆ικαστηρίων της χώρας από
δικαστικούς λειτουργούς ανώτερου βαθµού, που ορίζονταν από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με τον τρόπο αυτόν, προσβλήθηκε η λειτουργική ανεξαρτησία των
∆ικαστών και Εισαγγελέων, καθώς επίσης και η δηµοκρατική νοµιµοποίηση των διευθυνόντων τα ∆ικαστήρια
αυτά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήµερα όλα τα ευρωπαϊκά δικαστήρια διευθύνονται από δικαστές, οι οποίοι επιλέγονται 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 ολοµέλειες των οικείων δικαστηρίων, είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη δηµοκρατία και τη διαφάνεια στο χώρο της ∆ικαιοσύνης, αποτελούσε και αποτελεί τον πυρήνα και τη
ζωντανή εικόνα της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ∆ικαστηρίων της χώρας και είναι θεσµός που ενίσχυε το
φρόνηµα και το κύρος των δικαστικών λειτουργών που
υπηρετούν σε αυτά. Είναι, λοιπόν, ώριµη απαίτηση η επαναφορά του θεσµού αυτού, µε ορισµένες βέβαια βελτιώσεις, οι οποίες συγχρόνως αποτελούν και ασφαλιστικές δικλείδες, προκειµένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες 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 λειτουργών, 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 δικαστικοί λειτουργοί που έχουν τα προσόντα της εκλογιµότητας σε αριθµό µεγαλύτερο του «10», ο θεσµός του
αυτοδιοίκητου δεν ισχύει.
2. Βασικό κριτήριο εκλογιµότητας, η αρχαιότητα. Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου ή του εισαγγελέα µπορεί να είναι το 1/2 των υπηρετούντων αρχαιότερων προέδρων και εισαγγελέων. Εξαιρείται, ο πιο µεγάλος δικαστικός σχηµατισµός (που είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών),
όπου υποψήφιοι µπορεί να είναι το 1/4 των υπηρετούντων 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
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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 εισαγγελέα, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να µετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο και σε περίπτωση προαγωγής τους παραµένουν στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντά τους
έως τη λήξη της θητείας τους. Εκπίπτουν, όµως, της θέσης τους, εάν καταδικασθούν για πειθαρχικό παράπτωµα
σε πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης. Αντίθετα,
τα τακτικά µέλη του συµβουλίου, δεν επιτρέπεται να µετατεθούν, εκτός εάν προαχθούν, οπότε στην περίπτωση
αυτή τη θέση τους καταλαµβάνουν, αντίστοιχα, οι αµέσως επόµενοι κατά σειρά ψήφων δικαστές (οι αναπληρωµατικοί), µη επιτρεποµένης της αναπληρωµατικής εκλογής. Η έκπτωση των τακτικών µελών του συµβουλίου
από τη θέση τους προβλέπεται επίσης, στην περίπτωση
που τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης.
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. Ακόµη, δεν έχει την ηθική δύναµη διεύθυνσης, εκείνος ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει κριθεί µη προακτέος 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 διευθυνόντων.
6. Ασυµβίβαστο µεταξύ προέδρου, εισαγγελέα ή µέλους του συµβουλίου και µέλους του διοικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων. Είναι ασυµβίβαστη η κατοχή ταυτόχρονα της θέσης µέλους του διοικητικού συµβουλίου 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 οφείλει, 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, εισαγγελέα ή του µέλους του συµβουλίου διοίκησης του
δικαστηρίου, η ύπαρξη στο πρόσωπο του υποψηφίου της
ιδιότητας του µέλους του διοικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.
Με τις µεταβατικές διατάξεις ορίζεται ότι οι εκλογές
για τα νέα συµβούλια διεύθυνσης των δικαστηρίων και
τους νέους διευθύνοντες τις εισαγγελίες πρέπει να γίνουν το δεύτερο Σάββατο µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και αν το Σάββατο αυτό είναι αργία εξαιρετέα, τότε οι ολοµέλειες συνέρχονται αυτοδικαίως το επόµενο Σάββατο. Έως την εκλογή των µελών των νέων
συµβουλίων των δικαστηρίων και των διευθυνόντων τις
εισαγγελίες, τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες συνεχίζουν να διευθύνουν οι διευθύνοντες.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν γεννάται πρόβληµα 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 διευθύνουν µε τον οριζόµενο από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµ-

βούλιο πρόεδρο τα µεγάλα δικαστήρια της χώρας, δεδοµένου ότι αν επιτρεπόταν η παραµονή τους, θα νοθευόταν ο θεσµός του αυτοδιοίκητου, όπως επαναφέρεται.
Σηµειώνεται ότι τακτικό µέλος συµβουλίου στα πρωτοδικεία ήταν (εκλεγµένος) πρόεδρος πρωτοδικών, ενώ
αυτό δεν νοείται µε το παρόν νοµοσχέδιο, επιπροσθέτως δε για την εκλογή ίσχυαν άλλες ρυθµίσεις, όπως και
για τα ασυµβίβαστα και κωλύµατα.
Ειδικότερα, οι προτεινόµενες κατά άρθρο ρυθµίσεις είναι οι ακόλουθες:
Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 προβλέπεται η έκφραση γνώµης εκ µέρους της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για αριθµό τριπλάσιο από αυτούς που πρόκειται τελικά να επιλεγούν για τις θέσεις του Προέδρου του Συµβουλίου της
Επικρατείας, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προηγείται απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε την οποία προεπιλέγονται για
καθεµιά από τις προς πλήρωση θέσεις έξι δικαστικοί λειτουργοί µεταξύ εκείνων που διαθέτουν τα απαιτούµενα
προσόντα. Όταν οι θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πληρούνται
ταυτόχρονα, υποψήφιοι µπορεί να είναι οι ίδιοι δικαστικοί λειτουργοί, σε αριθµό όµως που δεν υπερβαίνει τους
τρεις (περίπτωση α΄).
Ορίζεται, επίσης, ότι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων θα εκφέρει τη γνώµη της, µε επιδίωξη οµοφωνίας ή τουλάχιστον µε πλειοψηφία των 4/5 των µελών της και αφού καλέσει 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 Υπουργικό Συµβούλιο, ανάλογα µε τον αριθµό των θέσεων που
πρόκειται να πληρωθούν (περίπτωση γ΄).
Περαιτέρω, προβλέπονται προθεσµίες για την πλήρωση 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 αυξηµένα τυπικά προσόντα (τετραετής αντί της τριετούς υπηρεσίας) σε αντιστοιχία µε όσα ήδη προβλέπονται για
την προαγωγή στο βαθµό του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για τον Γενικό Επίτροπο των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων εφαρµόζονται, κατά την επιλογή
του, οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου 1 περιπτώσεις α΄ και β΄.
Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 ορίζονται τα τυπικά προσόντα για την
προαγωγή στους βαθµούς του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου αντίστοιχα εκείνων που ήδη προβλέπονται στα άλλα Ανώτατα ∆ικαστήρια (Συµβούλιο 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 συµβούλια, 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 κωλύµατα και ασυµβίβαστα για τους υποψηφίους και λαµβάνεται 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 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 αναπληρωµατικών µελών των συµβουλίων διεύθυνσης.

Άρθρο 5
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2010

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

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. Καστανίδης
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της ∆ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων
Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, 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 Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται
µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου. Το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από
γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, επιλέγει τους προαγόµενους
µεταξύ εκείνων που έχουν τα νόµιµα προσόντα. Η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων ζητείται από τον παραπάνω 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 περίπτωση.
Όταν ενεργούνται προαγωγές δικαστικών λειτουργών
ταυτόχρονα για τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή του Προέδρου και του Γενικού 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 ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία µετά από ακρόαση των υποψηφίων, µε επιδίωξη οµοφωνίας ή πάντως µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέµπτων των µελών της, εκφράζει θετική γνώµη για τρεις
δικαστικούς λειτουργούς µεταξύ των έξι προεπιλεγέντων κατά περίπτωση.
γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται και για τις προαγωγές στις θέσεις των
Αντιπροέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου 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 είναι µία, έξι από τους δικαστικούς λειτουργούς που έχουν
τα τυπικά προσόντα. Για καθεµία επιπλέον θέση, ο αριθµός 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 πάντως µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέµπτων των µελών της, θετική γνώµη για αριθµό δικαστικών 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 παραπάνω 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 ανατρέχει 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 προθεσµία.
Η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων µπορεί να παραλειφθεί, 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 Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, 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 Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη της ∆ιάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆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 ∆ικαστηρίων 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 Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 4 του
ν. 3472/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου προάγεται Αρεοπαγίτης µε τρία τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθµό
αυτό.»
2. Η παράγραφος 11 του ίδιου άρθρου, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 4 του ν. 3472/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτης ή Αντιεισαγγελέας 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 Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστι-

9
κών Λειτουργών, όπως είχαν αντικατασταθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164
Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, τα πολιτικά και διοικητικά
πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα
Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από 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 Πρωτοδικών ως πρόεδρο και δύο Πρωτοδίκες ως µέλη, και
γ) για τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από
έναν Ειρηνοδίκη Α΄ τάξεως ως πρόεδρο και δύο Ειρηνοδίκες ως µέλη.
4. Ο πρόεδρος και τα µέλη των συµβουλίων και οι αναπληρωτές τους, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από τις Ολοµέλειες των οικείων δικαστηρίων, οι οποίες
συνέρχονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτό ανά διετία
την 11η πρωϊνή ώρα του τρίτου Σαββάτου του µηνός Σεπτεµβρίου. 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 υπηρετούντες 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 επιτροπή, αποτελούµενη από το νεότερο πρόεδρο και τους
δύο νεότερους από τους υπηρετούντες δικαστές, µε χωριστά ψηφοδέλτια για τον πρόεδρο και τα µέλη, στα οποία 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 τεθούν έως δύο σταυροί προτίµησης.
Πρόεδρος του συµβουλίου εκλέγεται ο υποψήφιος
που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και ο αµέσως επόµενος 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 οποιονδήποτε 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 εκπίπτουν 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 αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξόδου από την υπηρεσία:
α) του προέδρου και των τακτικών µελών του συµβουλίου, διενεργείται αναπληρωµατική εκλογή, για την οποία εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 4, και
β) των αναπληρωµατικών µελών του συµβουλίου, τη
θέση τους καταλαµβάνουν οι αµέσως επόµενοι κατά σειρά ψήφων δικαστές.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει µαζί µε τη θητεία των λοιπών µελών.
6. Η θέση του προέδρου και των µελών του συµβουλίου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.
∆εν µπορεί να είναι υποψήφιοι ως πρόεδροι και ως µέλη 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 κακούργηµα ή πληµµέληµα που τελέστηκε µε δόλο,
γ) έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό από 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 τροποποιηθεί 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 παράγραφο 7 του άρθρου 15.
Αν στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν περισσότεροι εισαγγελείς, τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος, στο πρόσωπο του οποίου δεν συντρέχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15.
2. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελίες
Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον Εισαγγελέα που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από τις Ολοµέλειες των οικείων εισαγγελιών, οι οποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτό ανά
διετία την 11η πρωϊνή ώρα του τρίτου Σαββάτου του µηνός Σεπτεµβρίου. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν υπάρχει απαρτία, οι Ολοµέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα
του επόµενου Σαββάτου και η εκλογή γίνεται από τα µέλη που είναι παρόντα.
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Υποψήφιοι είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι εισαγγελείς σε αριθµό ίσο µε το ½ κατά σειρά αρχαιότητας από
τους υπηρετούντες.
Η εκλογή διενεργείται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούµενη από το νεότερο εισαγγελέα και
τους δύο νεότερους από τους υπηρετούντες αντιεισαγγελείς. Τα ονόµατα των εκλόγιµων αναγράφονται κατ’
αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο και κάθε µέλος
της Ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή του σε ένα µόνο υποψήφιο µε σταυρό δίπλα στο όνοµά του.
∆ιευθύνων την εισαγγελία εκλέγεται ο υποψήφιος
που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και ο αµέσως επόµενος σε αριθµό ψήφων εκλέγεται αναπληρωτής του. Αν
υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
3. Η θητεία των ανωτέρω είναι διετής. Αρχίζει την 1η
Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει την 30ή Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου έτους.
Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες δεν επιτρέπεται να µετατεθούν για οποιονδήποτε
λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραµένουν στη θέση
τους και ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους.
Οι ανωτέρω εισαγγελείς εκπίπτουν από τη θέση τους,
εάν τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης.
Αν οι ανωτέρω εισαγγελείς αδυνατούν προσωρινά να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αναπληρώνονται από
τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξόδου από την υπηρεσία διενεργείται αναπληρωµατική εκλογή, στην οποία εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού. Η θητεία του εκλεγόµενου µε αναπληρωµατική εκλογή διαρκεί έως το χρόνο λήξης της θητείας του θανόντος, του παραιτούµενου ή του καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξελθόντος από την υπηρεσία.
4. Η θέση του διευθύνοντος την εισαγγελία είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού
συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.
∆εν µπορούν να είναι υποψήφιοι, όσοι έχουν τα κωλύµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου
15 του παρόντος.»

ευση του παρόντος νόµου τα πολιτικά Εφετεία Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά, το διοικητικό Εφετείο Αθηνών, τα πολιτικά και διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, και β) των εισαγγελέων που διευθύνουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, 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 δηµοσίευσή 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)

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

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

1. Οι Ολοµέλειες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 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 εκλέξουν 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-

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του
Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών 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 Επικρατείας, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των Αντιπροέδρων των
προαναφερόµενων δικαστηρίων. Ειδικότερα, εφεξής, απαιτείται 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 διατύπωσης 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 απαιτούµενα τυπικά προσόντα για την προαγωγή στο βαθµό του Γενικού Επιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και απαιτείται, εφεξής, οι υποψήφιοι να έχουν συνολική τετραετή υπηρεσία στους βαθµούς του Επιτρόπου, του Αντεπιτρόπου και του Προέδρου Εφετών
ή τετραετή (αντί τριετούς) υπηρεσία στο βαθµό του Προέδρου Εφετών.
β. Οµοίως, για την προαγωγή Αεροπαγίτη σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτη ή Αντιεισαγγελέα σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου απαιτείται, εφεξής, 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 τριµελή συµβούλια και καθορίζεται η συγκρότηση αυτών, ο
τρόπος και ο χρόνος εκλογής του προέδρου και των µελών τους, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους.
β. Ρυθµίζονται, εκ νέου, τα θέµατα σχετικά µε το αµετάθετο του προέδρου των προαναφερόµενων συµβουλίων, ο οποίος δεν επιτρέπεται να µετατίθεται, για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και των τακτικών µελών των συµβουλίων αυτών. Σε περίπτωση προαγωγής τους, ο πρόεδρος παραµένει στη θέση του και ασκεί τα καθήκοντά
του µέχρι τη λήξη της θητείας τους, ενώ τις θέσεις των
τακτικών µελών καταλαµβάνουν, αντίστοιχα, οι αναπληρωµατικοί αυτών.
γ. Ρυθµίζονται, επίσης, τα θέµατα σχετικά µε τα κωλύµατα των υποψηφίων για τις ανωτέρω θέσεις.
δ. Προβλέπεται ότι, η θέση του προέδρου και των µελών εν λόγω συµβουλίων είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα µέλους διοικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.
(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 εισαγγελέων, που διευθύνουν τις ανωτέρω εισαγγελίες, η
διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος αναπλήρωσης
αυτών.
γ. Ρυθµίζονται, εκ νέου, τα θέµατα σχετικά µε το αµετάθετο 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 κωλύµατα των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές.
ε. Προβλέπεται ότι, η θέση του διευθύνοντος την εισαγγελία είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα µέλους διοικητικού 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

