ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Το παρόν σχέδιο νόµου χωρίζεται σε τρία Μέρη. Στο
πρώτο περιλαµβάνονται διατάξεις µε τις οποίες τροποποιείται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και
λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
στο δεύτερο έχουν ενταχθεί ρυθµίσεις µε τις οποίες αναδιοργανώνεται πλήρως το Ινστιτούτο Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και το Υπουργείο Εξωτερικών
και τέλος, στο τρίτο Μέρος, µια σειρά από άλλες διατάξεις που αφορούν τη ρύθµιση επιµέρους θεµάτων που άπτονται της λειτουργίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υπηρεσιών
που εποπτεύονται από αυτό.
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Η Εθνική Σχολή Δικαστών ιδρύθηκε µε το ν. 2236/1994
και λειτούργησε στο πλαίσιο που είχε διαµορφώσει ο νόµος εκείνος – µε τις µεταβολές που µεσολάβησαν - µέχρι το 2008, οπότε, µε το ν. 3689 αναµορφώθηκε πλήρως
το νοµοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της.
Βασικό χαρακτηριστικό του ν. 3689/2008 είναι ότι ανέτρεψε την αναλογία που υπήρχε µεταξύ ανώτατων δικαστικών λειτουργών αφ’ ενός και εκπροσώπων άλλων επιστηµονικών φορέων αφ’ ετέρου, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και
τη συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιλογή που περιόρισε σε σηµαντικότατο βαθµό τον αναγκαίο
κοινωνικό έλεγχο στη λειτουργία της Σχολής.
Προβλήµατα υπάρχουν όµως και ως προς τον αριθµό
και τις ιδιότητες των διευθυντών της Σχολής. Αρχικά, θα
πρέπει να επισηµανθεί ότι ο διορισµός ως Γενικού Διευθυντή µέλους ανώτατου δικαστηρίου, καθώς και ο διορισµός του ως πλήρους απασχόλησης, όπως προβλέπεται
στο ν. 3689/2008, είναι απολύτως θετικός. Θα πρέπει όµως να συνοδευτεί από επιπλέον δεσµεύσεις. Θα πρέπει
να προβλεφθεί ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης κατά το χρόνο της θητείας του, ότι θα διαµένει µονίµως στην έδρα της Σχολής
και θα έχει εκεί καθηµερινή παρουσία. Με το παρόν σχέδιο, ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή θεωρείται απολύτως
καθοριστικός για τη λειτουργία και την αναβάθµιση της
Σχολής. Άλλωστε αποτελεί ασφαλώς ελληνική πρωτοτυπία να λειτουργεί µία Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
στην οποία να µην είναι καθηµερινή και καθοριστική η
παρουσία του Διευθυντή, που θα µπορεί έτσι να ασκεί άµεση και αποτελεσµατική εποπτεία στο επιτελούµενο
έργο και να έχει άµεση αντίληψη των προβληµάτων που
πολλές φορές δηµιουργούνται. Εξάλλου, στον ισχύοντα
νόµο δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για τα κριτήρια µε βάση τα οποία γίνεται η επιλογή του Γενικού Διευθυντού
της Σχολής. Ο Γενικός Διευθυντής, µε βάση το νόµο, εκτός από τη διοίκηση και την εποπτεία που πρέπει να ασκεί ως προς το επίπεδο της προσφερόµενης κατάρτι-

σης και επιµόρφωσης, προωθεί επίσης τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής και µεριµνά για τη συµµετοχή των δικαστικών λειτουργών και των εκπαιδευοµένων σε προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης που οργανώνονται από δικαστικούς ή άλλους επιστηµονικούς φορείς
άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει, εποµένως, να συνεκτιµώνται για την επιλογή του όχι µόνο τα διοικητικά του προσόντα – τα οποία πάντως
είναι σηµαντικά - αλλά και επιπλέον επιστηµονικοί τίτλοι, όπως και η δυνατότητά του να προωθήσει τις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή προβολή της Σχολής. Προβλέπεται επίσης ότι θα πρέπει να συνεκτιµώνται οι εκθέσεις αξιολόγησής του των τελευταίων δέκα ετών. Βεβαίως, εφόσον ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από τα Ανώτατα Δικαστήρια, οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη για την προαγωγή του, ωστόσο, αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι όλες οι εκθέσεις όλων των Ανώτατων
Δικαστών έχουν ταυτόσηµο περιεχόµενο.
Παράλληλα, η σταθερή παρουσία του Γενικού Διευθυντή στη Σχολή καθιστά περιττή την ταυτόχρονη παρουσία µελών ανώτατων δικαστηρίων στις θέσεις των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, οι οποίοι µάλιστα
συνεπικουρούνται στο έργο τους από τρεις συµβούλους
σπουδών – σύνθεση πραγµατικά «πολυτελής», αν λάβει
κανείς υπόψη του και τις ελλείψεις που υπάρχουν στις
θέσεις των δικαστικών λειτουργών, η οποία άλλωστε δεν
µπορεί να διατηρηθεί και για τον επιπλέον λόγο, ότι πια
οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης ενεργούν υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή, που έχει και τη
συνολική ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της Σχολής. Οι διευθυντές (κατάρτισης και επιµόρφωσης) µπορούν, λοιπόν, να είναι µέλη ανώτερων και όχι ανώτατων
δικαστηρίων. Καθώς µάλιστα, όπως προβλέπεται στο παρόν σχέδιο, θα πρέπει να έχουν συχνή παρουσία στη
Σχολή, τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα, η εποπτεία τους στο διεξαγόµενο έργο θα µπορεί να είναι άµεση. Τέλος, µε δεδοµένο ότι για τη διοίκηση των δικαστηρίων της χώρας, όπως άλλωστε και για τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, έχει προβλεφθεί ότι κάθε διοικητικό όργανο δεν µπορεί να έχει παρά µία µόνο θητεία, το
ίδιο, για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να προβλεφθεί
και για τους Διευθυντές της Σχολής.
Από την άλλη πλευρά, ορθά έχει επισηµανθεί κατά τη
δηµόσια διαβούλευση για το παρόν σχέδιο, ότι µε δεδοµένη την ύπαρξη δύο κατευθύνσεων στη Σχολή (πολιτικής–ποινικής και διοικητικής), η καθεµία από τις οποίες
απαιτεί εξειδικευµένη γνώση του αντικειµένου που διδάσκεται, είναι χρήσιµο να µην υπάρχει ένας διευθυντής
κατάρτισης και ένας επιµόρφωσης από διαφορετικές κατευθύνσεις ο καθένας, όπως προβλέπεται µέχρι σήµερα,
αλλά να διορίζονται δύο διευθυντές, κατάρτισης και επιµόρφωσης, ένας για κάθε κατεύθυνση. Με δεδοµένο εξάλλου, ότι το παρόν σχέδιο προβλέπει πλέον τη λειτουργία και νέας κατεύθυνσης, για εισαγγελικούς λειτουργούς, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτηµα των εισαγγελέων (όπως εκφραζόταν από την Ένωση Εισαγγελέων
Ελλάδος) κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη µίας επιπλέον
θέσης διευθυντή κατάρτισης και επιµόρφωσης από τον
κλάδο των εισαγγελικών λειτουργών. Με τη νέα αυτή
δοµή, εµφανίζεται, όπως είναι προφανές, περιττή πλέον
η ύπαρξη τριών συµβούλων σπουδών, εφόσον οι διευθυντές έχουν πλήρη γνώση του αντικειµένου τους και λειτουργούν υπό την καθηµερινή καθοδήγηση και επίβλεψη
του Γενικού Διευθυντή.
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Από τη δηµόσια διαβούλευση προέκυψε η πρόταση αλλαγών και στη σύνθεση και λειτουργία του Συµβουλίου
Σπουδών. Ο ισχύων νόµος προβλέπει τη λειτουργία ενός
µόνο Συµβουλίου για τις υπάρχουσες δύο κατευθύνσεις,
µολονότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες της πολιτικής – ποινικής αφ’ ενός και της διοικητικής κατεύθυνσης αφ’ ετέρου είναι διαφορετικές. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο
υιοθέτησε, ως πλέον λειτουργική, την πρόταση για τη
δηµιουργία δύο διαφορετικών Συµβουλίων Σπουδών, ενός για την κάθε µία από τις δύο βασικές κατευθύνσεις.
Αλλαγές υιοθετούνται και ως προς τις προϋποθέσεις
διορισµού των διδασκόντων στη Σχολή. Στον ισχύοντα
νόµο δεν καθορίζονται καν τα προσόντα τα οποία αξιολογούνται για τον διορισµό των διδασκόντων ούτε προβλέπεται η τήρηση κάποιας ισορροπίας µεταξύ δικαστών, µελών ΔΕΠ και Δικηγόρων. Και τούτο παρά το γεγονός ότι ακόµα και στην Αιτιολογική Έκθεση του
ν. 3689/2008 αναγνωρίζεται η ανάγκη «ανοίγµατος» της
Σχολής προς την κοινωνία. Η διακήρυξη αυτή πρέπει να
συνοδεύεται από συγκεκριµένα µέτρα. Βασικός προορισµός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είναι
η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και του ανεξάρτητου
φρονήµατος των νέων δικαστικών λειτουργών και ταυτόχρονα βέβαια η κατάρτισή τους κυρίως σε κρίσιµους
τοµείς που δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους νοµικών σπουδών, καθώς
και η εκπαίδευσή τους για την αντιµετώπιση των πρακτικών ζητηµάτων που θα αντιµετωπίσουν κατά την άσκηση
του λειτουργήµατός τους. Στη διδασκαλία θα πρέπει εποµένως να συµµετέχουν εκπρόσωποι όχι µόνο των δικαστικών λειτουργών, των οποίων ασφαλώς η παρουσία
και συµµετοχή είναι σηµαντική, αλλά επίσης και καθηγητών πανεπιστηµίου ή δικηγόρων µε µεγάλη εµπειρία, κυρίως όταν εκπροσωπούν µεγάλες επιστηµονικές ενώσεις. Η επιλογή, άλλωστε, των διδασκόντων θα πρέπει
να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται
αµφιβολίες ως προς την τήρηση των βασικών αρχών της
αξιοκρατίας. Το νοµοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ορίζει
τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, ώστε η κρίση σχετικά
µε τα πρόσωπα των διδασκόντων, τις ώρες διδασκαλίας
και τα µαθήµατα να είναι διαφανής.
Επιπλέον ζητήµατα δηµιουργούνται από την αλλαγή
του τρόπου µε τον οποίο προσµετρούν για την εισαγωγή
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών οι γραπτές
και οι προφορικές εξετάσεις. Με τον παλαιότερο νόµο οι
προφορικές εξετάσεις προσµετρούνταν σε ποσοστό µόνον 1/3 στην τελική βαθµολογία, ενώ σήµερα έχουν την
ίδια ισχύ µε τις γραπτές εξετάσεις, µε αποτέλεσµα να
γεννώνται σοβαρά ζητήµατα ως προς την αξιοπιστία της
βαθµολογίας σε αυτές. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις, ο νόµος εµφανίζει κενά σε σχέση µε τον τρόπο ανάδειξης των µελών της Επιτροπής Διαγωνισµού, εκείνων που επιλέγουν τα θέµατα και των βαθµολογητών.
Και τούτο παρά το γεγονός ότι ο τρόπος επιλογής των
προσώπων αυτών θα πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθµό
διαφανής, ώστε να µη δηµιουργούνται αµφισβητήσεις
ως προς την αξιοπιστία των εξετάσεων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στο πλαίσιο του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του για τη διασφάλιση της διαφάνειας και αντικειµενικότητας κατά την επιλογή των νέων δικαστικών
λειτουργών, αλλά και για την αναβάθµιση της παρεχόµενης σε αυτούς κατάρτισης, επιχειρεί µε το παρόν σχέδιο
νόµου µια ριζική αναµόρφωση του ν. 3689/2008, τροπο-

ποιώντας τις διατάξεις εκείνες που παρουσιάζουν προβλήµατα και συµπληρώνοντας τα υφιστάµενα κενά.
Το παρόν πρώτο µέρος του σχεδίου νόµου είναι διαρθρωµένο σε πέντε κεφάλαια, κατ’ αντιστοιχία µε εκείνα
του ν. 3689/2008. Με τις ρυθµίσεις του πρώτου κεφαλαίου τροποποιείται η διοικητική οργάνωση της Σχολής, ώστε να επιτευχθεί το «άνοιγµα» προς την κοινωνία που
αποτελούσε βασικό στόχο του προηγούµενου νοµοθετικού πλαισίου και κεντρικό αίτηµα τόσο των δικηγορικών
συλλόγων της χώρας όσο και των άλλων επιστηµονικών
φορέων, αλλά ακόµα και των ενώσεων των δικαστικών
λειτουργών, χωρίς βεβαίως να αµφισβητείται ότι πάντως
η µεγάλη πλειοψηφία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι δικαστικοί λειτουργοί. Προσδιορίζονται επίσης επακριβώς οι αρµοδιότητες των οργάνων της Σχολής, ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα αδιαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων,
ενώ προσδιορίζονται µε ακριβή τρόπο και τα δικαστήρια
από τα οποία προέρχονται οι Διευθυντές της Σχολής.
Προβλέπεται ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι µέλος ανώτατου δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται για µία µόνο τριετή
θητεία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση εκ περιτροπής από το Συµβούλιο Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο και συνεπικουρείται στο έργο του από δύο Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (από έναν για καθεµιά από τις υπάρχουσες δύο κατευθύνσεις), µέλη ανώτερων δικαστηρίων, καθώς και από έναν Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης Εισαγγελέων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συστηµατική παρουσία στη Σχολή, και ορίζονται µε µερική απασχόληση. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο,
προβλέπεται η δηµιουργία δύο Συµβουλίων Σπουδών –
ενός για τη διοικητική και ενός για την πολιτική-ποινική
δικαιοσύνη – ώστε να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική η σύνθεσή τους και πλέον αποτελεσµατική η λειτουργία τους. Παράλληλα καταργούνται βέβαια οι τρεις
θέσεις των Συµβούλων Σπουδών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναµορφώνονται πλήρως οι
διατάξεις που αφορούν την επιλογή των εκπαιδευοµένων, τόσο ως προς τον τρόπο ανάδειξης των ατόµων
που διενεργούν το σχετικό διαγωνισµό, όσο και ως προς
την αναλογία της βαθµολογίας µεταξύ γραπτών και προφορικών εξετάσεων. Προβλέπεται επίσης ρητά πλέον ότι η διεξαγωγή τόσο των γραπτών όσο και των προφορικών εξετάσεων γίνεται στην έδρα της Σχολής και υιοθετούνται ρυθµίσεις που διασφαλίζουν κατά το δυνατό το
αδιάβλητο των εξετάσεων.
Στο τρίτο κεφάλαιο, αλλαγές υιοθετούνται ως προς το
περιεχόµενο της κατάρτισης των νέων δικαστικών λειτουργών, µε έµφαση στην ανάπτυξη θεµάτων που θα αναδεικνύουν την ανεξαρτησία της γνώµης και το ήθος
των δικαστικών λειτουργών. Η διδασκαλία βιβλίων που
αναφέρονται σε φωτεινά παραδείγµατα δικαστικών λειτουργών, όπως ο Τερτσέτης ή ο Δελαπόρτας, γίνεται υποχρεωτική. Αλλαγές υιοθετούνται επίσης ως προς την
αξιολόγηση των µαθηµάτων κατά το δεύτερο στάδιο της
κατάρτισης, ώστε ο τελικός βαθµός να αποδίδει την αξιολόγηση όλων των διδασκόντων. Αναγκαία κρίθηκε και
η αλλαγή σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις αποφοίτησης. Η
προσθήκη προφορικής εξέτασης, όταν έχει µεσολαβήσει
ήδη η αξιολόγηση των νέων δικαστών για την εισαγωγή
τους στη Σχολή, αλλά και για τη συµµετοχή τους σε όλη
την εκπαιδευτική διαδικασία επί ένα περίπου έτος, κρίνεται υπερβολική, όπως υπερβολική κρίνεται επίσης και η
εξίσωση της συµµετοχής της γραπτής και προφορικής
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δοκιµασίας στον τελικό βαθµό των εκπαιδευοµένων. Για
το λόγο αυτό καταργείται η προφορική δοκιµασία κατά
την αποφοίτηση.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αλλαγές υιοθετούνται ως προς
τον τρόπο επιλογής των δικαστών που παρακολουθούν
τα προγράµµατα επιµόρφωσης. Με βάση το άρθρο 35
παρ. 2 του ν. 3689/2008, υποχρέωση αιτιολογίας της άρνησης επιλογής ενός δικαστή υπάρχει µόνο εάν έχει ήδη
δύο φορές παραληφθεί. Η διαφάνεια όµως της σχετικής
διαδικασίας προϋποθέτει την αιτιολόγηση της κρίσης ήδη από την πρώτη φορά και µάλιστα όχι µόνο όταν απορρίπτεται κάποιος δικαστικός λειτουργός, αλλά και όταν
γίνεται δεκτός. Αιτιολογία δεν απαιτείται µόνον όταν
δεν τίθεται ζήτηµα επιλογής. Αλλαγές υιοθετούνται και
ως προς τον ορισµό της Οργανωτικής Επιτροπής των
προγραµµάτων επιµόρφωσης, ο οποίος πρέπει να γίνεται εγκαίρως από το καθ’ ύλη αρµόδιο Συµβούλιο Σπουδών, που καταρτίζει τα προγράµµατα, και όχι από τον Διευθυντή Επιµόρφωσης, όπως προβλέπει το άρθρο 39 του
ν. 3689/2008.
Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο, που αφορά το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, επισηµαίνεται η ανάγκη
κατά το δυνατό ισόρροπης επιλογής των διδασκόντων
κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο της κατάρτισης από
το δικαστικό σώµα, τους καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, τους δικηγόρους και άλλους επιστήµονες εγνωσµένου κύρους, ώστε η εκπαίδευση που προσφέρεται να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα. Με
τον τρόπο αυτό καθόλου δε διακυβεύεται βέβαια η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, εφόσον ο πλουραλισµός των απόψεων κατά την παροχή
των αναγκαίων νοµικών γνώσεων, ενισχύει την ανεξαρτησία κάθε δικαστή, ο οποίος δικάζει µόνο µε βάση το
Σύνταγµα, τους νόµους και τη συνείδησή του. Άλλωστε,
η συµβολή των δικαστικών λειτουργών στη συνολική κατάρτιση των εκπαιδευοµένων παραµένει σε κάθε περίπτωση καθοριστική, εφόσον αυτοί έχουν την απόλυτη
ευθύνη κατά το τρίτο στάδιο της κατάρτισης. Στο ίδιο αυτό Κεφάλαιο καθορίζονται επίσης τα κριτήρια επιλογής
των διδασκόντων και καθιερώνονται κυρώσεις για την
περίπτωση που κάποιος διδάσκων δεν είναι συνεπής στα
καθήκοντά του. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της παρατηρούµενης αναστάτωσης του προγράµµατος σπουδών όταν κάποιος διδάσκων δεν προσέρχεται στα µαθήµατά του. Προβλέπεται
επίσης η κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών τόσο
ως προς τους διδάσκοντες όσο και ως προς τον αριθµό
των ωρών διδασκαλίας από συλλογικό όργανο, δηλαδή
το Συµβούλιο Σπουδών, ώστε και στον τοµέα αυτό να υπάρχει η µέγιστη δυνατή διαφάνεια, ενώ για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται πλέον η έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Συµβούλιο και όχι µόνο από τον Γενικό Διευθυντή, προκειµένου να προσδιοριστούν αµοιβές και κάθε
άλλης µορφής δαπάνες προς τα µέλη της Σχολής. Αλλαγές γίνονται επίσης σε σχέση µε το διοικητικό προσωπικό, ώστε αφ’ ενός να µειωθεί ο αριθµός των οργανικών
θέσεων από τις δεκαέξι – οι οποίες δεν κρίνονται αναγκαίες – στις 12 και να προβλεφθεί θέση βιβλιοθηκονόµου, που απουσιάζει, και αφ’ ετέρου να προβλεφθεί συγκεκριµένη διαδικασία ως προς τον τρόπο επιλογής και
παραµονής του προσωπικού στη Σχολή. Τέλος, υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις, προκειµένου οι νέες ρυθµίσεις να τύχουν άµεσης εφαρµογής.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Το Ινστιτούτο Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών
Σχέσεων ιδρύθηκε το 1966, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, εποπτευόµενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ως σκοποί του Ινστιτούτου ορίστηκαν: (α) η επιστηµονική έρευνα των προβληµάτων του Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών
Σχέσεων, και κυρίως η επιστηµονική παρακολούθηση
των εθνικών δικαίων, η µελέτη του διπλωµατικού δικαίου
και των υφιστάµενων Διεθνών Σχέσεων µεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων Κρατών, η θέση της Ελλάδας
σε διεθνείς οργανισµούς (ΕΟΚ, Συµβούλιο της Ευρώπης,
Ατλαντική Συµµαχία κλπ.), και (β) η παροχή πληροφοριών, ιδίως για τα πιο πάνω θέµατα στα Υπουργεία, τα
Δικαστήρια, Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιτροπές της Βουλής.
Για την υλοποίηση των σκοπών του το Ινστιτούτο προχώρησε στην διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων
και συνεδρίων, τη µελέτη και παρακολούθηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων και την παροχή
πληροφοριών και γνωµατεύσεων στα Ελληνικά Δικαστήρια. Το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης σηµαντικότατη βιβλιοθήκη διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων - η οποία περιέχει και πολύτιµο υλικό σχετικό µε τα εθνικά µας θέµατα - και ακόµη, τη «Βιβλιοθήκη των Ηνωµένων Εθνών»
που λαµβάνει, µε πληρωµή ετήσιας συνδροµής, απευθείας από το διεθνή Οργανισµό, όλες τις σειρές των εκδόσεών του, των εγγράφων, βιβλίων, πρακτικών κ.α. Το Ινστιτούτο, εξάλλου, έχει επιδείξει σηµαντικότατο εκδοτικό έργο. Οι µέχρι σήµερα εκδόσεις του περιλαµβάνουν
εκατό περίπου τόµους βιβλίων και περιοδικών από τις
γνωστές και στο εξωτερικό επιστηµονικές σειρές
“Thesaurus Acroasium”, “International Friedshίp“, «Επιστηµονικά Δηµοσιεύµατα», “Jus Gentium” και “Hellenic
Review οf International Relations”. Στους τόµους δηµοσιεύονται µονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, τα πρακτικά των ετησίων συνόδων διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων του Ινστιτούτου, οµιλίες ελλήνων και ξένων διπλωµατών και πολιτικών, που γίνονται στα πλαίσια
των δηµοσίων εκδηλώσεων του Ινστιτούτου και άλλες επιστηµονικές εργασίες αλλοδαπού και ελληνικού δικαίου. Τέλος, το Ινστιτούτο από το 1973 και επί 31 συναπτά
έτη διοργανώνει στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. ειδικά µαθήµατα διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων, κατά το
πρότυπο της Ακαδηµίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης,
στα οποία έχουν διδάξει καταξιωµένοι διεθνολόγοι καθηγητές και διπλωµάτες. Τα µαθήµατα αυτά, όπως είναι
γνωστό, έχουν καταστήσει το Ινστιτούτο παγκόσµια
γνωστό και συγκεντρώνουν κάθε φορά στη Θεσσαλονίκη µεγάλο αριθµό ελλήνων και ξένων επιστηµόνων και
άλλων ενδιαφεροµένων ειδικών, όπως διπλωµάτες, εµπειρογνώµονες, υπαλλήλους των διεθνών οργανισµών
και πολλούς σπουδαστές, κατά µέσο όρο από 50 χώρες
µέλη του ΟΗΕ. Τα Πρακτικά αυτών των συνόδων του Ινστιτούτου, που εκδίδονται κάθε χρόνο, έχουν αξιολογηθεί κατ’ επανάληψη από έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά
του εξωτερικού ως ίσης αξίας µε τα αντίστοιχα της Ακαδηµίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης.
Ωστόσο η δραστηριότητα αυτή του Ινστιτούτου και η
µεγάλη του προσφορά περιορίζεται σηµαντικά από το
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2004 – όταν για πρώτη φορά δεν κατέστη δυνατή η
πραγµατοποίηση των µαθηµάτων - και κυρίως µετά την
αποχώρηση της προηγούµενης διευθύντριας του Ινστιτούτου, καθώς ανέκυψαν σηµαντικά νοµικά προβλήµατα
κατά την επιλογή νέου διευθυντή, όπως φαίνεται και από
σχετικό έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ του Ινστιτούτου,
µε το οποίο ζητά αλλαγή του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου.
Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αναγνωρίζοντας τον
πολύ σηµαντικό ρόλο που έχει διαδραµατίσει το Ινστιτούτο, το οποίο µάλιστα κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ήταν στενά συνδεδεµένο µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, διαπιστώνοντας όµως
παράλληλα σηµαντικά προβλήµατα σε ό,τι αφορά το νοµοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του, κρίνει
σκόπιµη τη συνολική αναµόρφωσή του. Στο πλαίσιο αυτό, σκόπιµη θεωρείται επίσης η αναδιοργάνωση της εσωτερικής δοµής του Ινστιτούτου, ώστε να καλύπτει πλέον
µε επάρκεια όλους τους τοµείς του Διεθνούς Δηµοσίου
Δικαίου, η άµεση σύνδεσή του µε τη λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του οποίου
πρέπει να αποτελεί οργανικό τµήµα και να τροφοδοτείται επιστηµονικά από αυτό και η σύνδεση του µε την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και τα Δικαστήρια
της χώρας. Σηµαντική θεωρείται επίσης η διεύρυνση του
προσφερόµενου από το Ινστιτούτο προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία έργου.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο τρίτο Μέρος ρυθµίζονται θέµατα που σχετίζονται
µε τη διεύθυνση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς
και Αλλοδαπού Δικαίου, καθώς και µεταθέσεων δικαστικών λειτουργών που είχαν ανακύψει στην πράξη. Θεσµοθετείται για πρώτη φορά η άσκηση ασκουµένων δικηγόρων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και καθορίζεται η µεταβατική ισχύς των διατάξεων του νόµου για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Ινστιτούτο
Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.
Ειδικότερα, στις κατ’ άρθρο διατάξεις προβλέπονται
τα ακόλουθα:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Ορίζεται ότι όπου στις διατάξεις του νόµου αναφέρεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών εννοείται
πλέον ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ο Υπουργός Οικονοµικών, αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3689/2008, ώστε να
προβλεφθεί πλέον ρητά, ότι την οικονοµική διαχείριση
της Σχολής την αναλαµβάνει πάντα ένα µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό την Εποπτεία του γενικού Διευθυντή της Σχολής. Τροποποιείται επίσης το άρθρο 3 του

ν. 3689/2008, ώστε τα όργανα διοίκησης της Σχολής να
περιοριστούν τελικά σε δύο, δηλαδή στο Διοικητικό Συµβούλιο και τον Γενικό Διευθυντή της, ο οποίος άλλωστε
είναι πλέον πλήρους απασχόλησης.
Άρθρα 3 – 6
Με τις διατάξεις αυτές τροποποιούνται οι διατάξεις
που αναφέρονται στα όργανα διοίκησης της Σχολής και
οι αρµοδιότητές τους. Ειδικότερα, στο άρθρο 3 προβλέπεται η πλήρης αναµόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου, ώστε να γίνει πράξη το «άνοιγµα» της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στην κοινωνία
µε την ισόρροπη συµµετοχή εκπροσώπων των δικαστικών λειτουργών, πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, δικηγορικών συλλόγων αλλά και εκπροσώπων επιστηµονικών ενώσεων, εγνωσµένου κύρους και να επιτευχθεί έτσι ουσιαστικά η αναλογία που υπήρχε πριν από το ν.
3689/2008. Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρο 5 του
νόµου και ορίζεται πλέον ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι
µέλος ανώτατου δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται για µία
µόνο τριετή θητεία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση εκ περιτροπής από κάθε κατεύθυνση που διδάσκεται στη Σχολή, δηλαδή Πολιτική – Ποινική και Διοικητική.
Αποκλείεται να είναι Πρόεδρος του δικαστηρίου αυτού
και οφείλει να βρίσκεται εγκατεστηµένος στην έδρα της
Σχολής, ενώ ορίζονται και τα κριτήρια που πρέπει να συνεκτιµώνται για τον διορισµό του. Με το άρθρο 5 τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 3689/2008, και ορίζεται ότι οι
Διευθυντές κατάρτισης και επιµόρφωσης είναι δικαστές
ανώτερων δικαστηρίων, που συνεπικουρούν στο έργο
του τον Γενικό Διευθυντή και ορίζονται µε µερική απασχόληση για µία µόνο τριετή θητεία. Τέλος, µε το άρθρο
6 τροποποιείται το άρθρο 7, καταργούνται οι τρεις σύµβουλοι σπουδών, εφόσον πλέον υπάρχουν συνολικά
τρεις Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, απολύτως ειδικοί για τον κλάδο που υπηρετούν, οι οποίοι µάλιστα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον δύο
φορές την εβδοµάδα. Προβλέπεται επίσης για πρώτη
φορά η δηµιουργία θέσης συµβούλου επιµόρφωσης για
θέµατα ευρωπαϊκού δικαίου, την οποία καταλαµβάνει
καθηγητής πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στο ευρωπαϊκό
δίκαιο, προκειµένου να ενηµερώνονται εγκαίρως όλοι οι
δικαστές σχετικά µε τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στον τοµέα της νοµοθεσίας όσο – και κυρίως –
της νοµολογίας των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, όπου υπάρχει σηµαντικό κενό, καθώς ο µεγάλος φόρτος εργασίας εµποδίζει συχνά τους δικαστές µας από το να ενηµερωθούν εγκαίρως σχετικά µε τις εξελίξεις αυτές.
Άρθρο 7
Τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.
3689/2008, που αναφέρεται στο Συµβούλιο Σπουδών, ώστε η σύνθεσή του να γίνει περισσότερο αντιπροσωπευτική και το έργο του πιο αποτελεσµατικό. Για το λόγο αυτό προβλέπεται πλέον η λειτουργία δύο Συµβουλίων
Σπουδών, ενός για την πολιτική – ποινική κατεύθυνση και
για την κατεύθυνση των εισαγγελέων και ενός για τη διοικητική κατεύθυνση. Ταυτόχρονα τροποποιείται και η
δεύτερη παράγραφος του άρθρου, ώστε οι εργασίες των
συµβουλίων διδασκόντων να συνδεθούν µε το έργο του
Συµβουλίου Σπουδών, ενώ επιπλέον προβλέπεται διαδικασία ψήφισης και αιτιολόγησης των προτάσεων των
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συµβουλίων διδασκόντων, έτσι ώστε οι προτάσεις να είναι πληρέστερες όταν φθάνουν στα Συµβούλια Σπουδών.

δών στον κλάδο δικαίου που θα υπηρετήσει ο νέος δικαστής, όπως και η κατοχή διδακτορικού τίτλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12
Άρθρο 8
Τροποποιείται το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3689/2008 και
προβλέπεται ότι πλέον οι εξετάσεις γενικά, γραπτές και
προφορικές, διενεργούνται στην έδρα της Σχολής. Τροποποιείται επίσης το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α στοιχ. ββ
του ν. 3689/2008. Συγκεκριµένα, διευρύνεται το ανώτατο
όριο συµµετοχής στο διαγωνισµό από το 40ο στο 45ο έτος, ώστε να µην αποκλείονται από το διαγωνισµό άτοµα
που διαθέτουν αυξηµένη εµπειρία, πολύ χρήσιµη για την
αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων τους και
διευκρινίζεται ότι όλα τα προσόντα των υποψηφίων, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το
χρόνο έναρξης του διαγωνισµού.

Με το άρθρο 12 τροποποιείται το άρθρο 17 ν.
3689/2008, καθώς ιδρύεται στη Σχολή και η κατεύθυνση
κατάρτισης και επιµόρφωσης των Εισαγγελέων, ενώ περιορίζεται και ο χρόνος των αργιών κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης. Τροποποιείται επίσης το άρθρο 18 του ίδιου
νόµου, ώστε να διευκρινιστεί ο χρόνος προετοιµασίας
του προγράµµατος σπουδών, ο τρόπος κατάρτισης και
το περιεχόµενό του. Παράλληλα ορίζεται ότι το πρόγραµµα σπουδών δεν µπορεί να τροποποιείται κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκτός από τις
περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρός λόγος και προηγούµενη απόφαση του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών.
Άρθρο 13

Άρθρο 9
Τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 3689/2008 σε ό,τι αφορά τον ορισµό µελών ΔΕΠ που συµµετέχουν στην εξεταστική επιτροπή καθώς και τον ορισµό των εξεταστών των ξένων γλωσσών. Με βάση τον ισχύοντα νόµο,
το µέλος ΔΕΠ που συµµετέχει στην εξεταστική επιτροπή
ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων χωρίς προϋποθέσεις διαφάνειας, ενώ οι ξένες γλώσσες εξετάζονται είτε από µέλη
της εξεταστικής επιτροπής είτε από άλλους δικαστές ή
τρίτους, που ορίζονται επίσης µε µη διαφανείς διαδικασίες από την εξεταστική επιτροπή. Στο προτεινόµενο
σχέδιο προβλέπεται ότι το µέλος ΔΕΠ ορίζεται πλέον µε
κλήρωση µεταξύ όλων των µελών ΔΕΠ από τη βαθµίδα
του καθηγητή των Νοµικών Τµηµάτων της χώρας οι οποίοι διδάσκουν τα προς εξέταση µαθήµατα, ενώ ως εξεταστές ξένης γλώσσας, ορίζονται, επίσης µε κλήρωση, µόνο δάσκαλοι ξένων γλωσσών στα Τµήµατα Νοµικής της
χώρας ή µέλη ΔΕΠ, στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα εξέτασης των ξένων γλωσσών κατά τις εισαγωγικές
εξετάσεις στα µεταπτυχιακά προγράµµατα των Τµηµάτων Νοµικής.
Άρθρα 10 - 11
Με τις διατάξεις αυτές τροποποιούνται τα άρθρα 12
και 13 ν. 3689/2008, ώστε να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή διαφάνεια ως προς τον τρόπο επιλογής των προς εξέταση θεµάτων. Για το σκοπό αυτό µειώνεται το χρονικό διάστηµα µεταξύ του χρόνου ορισµού της Επιτροπής
και διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η επιλογή των θεµάτων και
προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος βαθµολόγησης και
επαναβαθµολόγησης. Καταργείται η δυνατότητα ανάθεσης της διόρθωσης των γραπτών σε τρίτους, η οποία
στερείται οποιασδήποτε ασφάλειας. Περιορίζεται τέλος
η σηµασία της προφορικής εξέτασης, καθώς και η σηµασία της προαιρετικώς εξεταζόµενης δεύτερης ξένης
γλώσσας. Αντίθετα συνυπολογίζεται στη βαθµολογική
κλίµακα η πιθανή κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπου-

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 19 του ν.
3689/2008, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία θεµάτων που σχετίζονται µε το ελεύθερο φρόνηµα των δικαστών, µε ανάλυση παραδειγµάτων δικαστικών λειτουργών που έχουν διακριθεί για το ήθος και την
ανεξαρτησία της γνώµης τους. Έµφαση δίδεται επίσης
στη διδασκαλία θεµάτων που σχετίζονται µε τη δικαστική ανεξαρτησία και την τήρηση των θεµελιωδών δηµοκρατικών αρχών. Προβλέπεται τέλος η βαθµολόγηση
των σπουδαστών και κατά το στάδιο αυτό της κατάρτισής τους, ώστε να δοθεί έµφαση στη σηµασία των διδασκόµενων µαθηµάτων.
Άρθρο 14
Με το άρθρο 14 τροποποιούνται τα άρθρα 20 και 21
του ν. 3689/2008. Ειδικότερα, η έναρξη του δεύτερου
σταδίου κατάρτισης µετατίθεται στην 1η Απριλίου, αντί
της 1ης Μαΐου, έτσι ώστε να µπορεί το στάδιο αυτό να ολοκληρωθεί µέχρι τέλους του έτους και να διευρυνθεί
κατά ένα µήνα ο τρίτος κύκλος, της πρακτικής άσκησης.
Με την ίδια διάταξη εξειδικεύεται ο τρόπος κατάρτισης
των νέων δικαστών κατά το στάδιο αυτό. Προβλέπεται
ως υποχρεωτική η διεξαγωγή τριών τουλάχιστον εικονικών δικών στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι εκπαιδευόµενοι καθώς και η παρακολούθηση δικών µία τουλάχιστον φορά κάθε µήνα. Αλλαγές γίνονται και ως προς την
αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. Με βάση τον ισχύοντα
νόµο, βαθµολογία δίνουν µόνο οι διδάσκοντες που έχουν συµπληρώσει περισσότερες από 14 ώρες διδασκαλίας, κάτι που δεν είναι σωστό, εφόσον µε τον τρόπο αυτό υποβαθµίζονται εκ των προτέρων συγκεκριµένα µαθήµατα, τα οποία όµως µπορεί να είναι σηµαντικά, παρά
τις περιορισµένες ώρες διδασκαλίες. Για τη σωστότερη
λοιπόν απεικόνιση της πραγµατικής αξιολόγησης των διδασκόντων προβλέπεται πλέον ότι όλοι οι διδάσκοντες
δίνουν βαθµολογία για όλους τους εκπαιδευοµένους, η
οποία όµως υπολογίζεται µε διαφορετικό συντελεστή
κατά τη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογικής κλίµακας. Ειδικότερα, οι βαθµοί εκείνων που διδάσκουν µέχρι
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14 ώρες, πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή 0,7, ενώ η
βαθµολογία εκείνων που έχουν διδάξει περισσότερες ώρες πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 1.
Άρθρο 15
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται αρχικά το άρθρο 22
του ν. 3689/2008 ως προς τις εξετάσεις αποφοίτησης, οι
οποίες είναι πλέον µόνο γραπτές. Προβλέπεται επίσης
ότι οι εξετάσεις γίνονται κατά το τελευταίο δεκαπενθήµερο του Δεκεµβρίου και όχι του Ιανουαρίου, όπως γίνεται σήµερα και ορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής που θα
διενεργεί τις τελικές εξετάσεις στην κατεύθυνση των Εισαγγελικών Λειτουργών.
Άρθρο 16
Με το άρθρο 16 τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος
του άρθρου 23 του ν. 3689/2008, ώστε να συνυπολογίζεται στον βαθµό των εκπαιδευοµένων και ο µέσος όρος
της βαθµολογίας του πρώτου σταδίου κατάρτισης, ενώ
σηµαντικότατη είναι η αλλαγή που επιχειρείται στο άρθρο 25 του ν. 3689/2008 , µε την οποία προστίθεται στην
πρακτική άσκηση µια σειρά σεµιναρίων στο ειδικό πλέον
αντικείµενο κάθε κατεύθυνσης. Με το ίδιο άρθρο τροποποιείται επίσης το άρθρο 28 του ν. 3689/2008, ώστε η
βαθµολογία του πρώτου σταδίου κατάρτισης να συνυπολογίζεται και στην τελική βαθµολογία των εκπαιδευοµένων, ενώ ρυθµίζεται, µε την τροποποίηση του άρθρου 31
του ν. 3689/2008, και ένα ζήτηµα που είχε ανακύψει στο
παρελθόν, σχετικά µε τον φορέα που καλύπτει τις αποδοχές των εκπαιδευοµένων στις περιπτώσεις που καθυστερεί ο διορισµός τους. Τέλος, µε δεδοµένη τη διεύρυνση του χρόνου της πρακτικής άσκησης, αλλά και τον
πολύ πιο εντατικό χαρακτήρα της, µειώνεται ο χρόνος
της προβλεπόµενης στο ίδιο άρθρο δοκιµαστικής θητείας, από τους δεκαοκτώ µήνες στους δέκα µήνες.

πει να συµµετέχουν διδάσκοντες από τους κλάδους των
δικαστικών λειτουργών, των πανεπιστηµιακών καθηγητών και των δικηγόρων ή άλλων επιστηµόνων, (β) να καθοριστούν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για την ανάθεση της διδασκαλίας σε συγκεκριµένους διδάσκοντες και (γ) να γίνεται πλέον η ανάθεση της διδασκαλίας µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών. Προβλέπονται επίσης κυρώσεις για
τους διδάσκοντες που δεν είναι συνεπείς στα καθήκοντά
τους, µε αποτέλεσµα να αναστατώνεται το πρόγραµµα
της Σχολής.
Άρθρο 19
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 44 του ν.
3689/2008 και προβλέπεται πλέον ότι οι οργανικές θέσεις της Σχολής είναι συνολικά δώδεκα, µέσα στις οποίες προβλέπεται και µία θέση βιβλιοθηκονόµου. Προβλέπεται επίσης ότι η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται µε
τη συνήθη διαδικασία του ΑΣΕΠ, ορίζεται ότι τόσο η απόσπαση υπαλλήλων στη Σχολή, όσο και η παράταση
της απόσπασης γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου και περιορίζεται ο χρόνος απόσπασης στις δύο κατά ανώτατο όριο τριετίες, εκτός των
περιπτώσεων που δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόµενοι.
Άρθρο 20
Με το άρθρο 20 τροποποιείται το άρθρο 45 του ν.
3689/2008, ώστε να προβλεφθεί πλέον ότι η εισήγηση
ως προς τις αµοιβές των διδασκόντων και κάθε άλλης
µορφής δαπάνες στη Σχολή πρέπει να κατατίθεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Γενικού
Διευθυντή. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι η Σχολή στις
νοµικές της υποθέσεις εξυπηρετείται µόνο από το νοµικό σύµβουλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 17

Άρθρα 21 -23

Με το άρθρο 17 τροποποιείται αρχικά το άρθρο 33 του
ν. 3689/2008, έτσι ώστε το πρόγραµµα επιµόρφωσης να
καταρτίζεται εγκαίρως ήδη από το µήνα Σεπτέµβριο, ενώ
τροποποιείται και η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 35
του ν. 3689/2008, ώστε η επιλογή των δικαστών που
συµµετέχουν στα επιµορφωτικά σεµινάρια να είναι σε
κάθε περίπτωση αιτιολογηµένη, µε βάση τα κριτήρια που
θέτει ο ίδιος ο νόµος στην πρώτη παράγραφο του ίδιου
άρθρου. Τροποποιείται ακόµη η διάταξη του άρθρου 39
του ν. 3689/2008, έτσι ώστε πλέον την Οργανωτική Επιτροπή κάθε επιµορφωτικού προγράµµατος να την ορίζει
εγκαίρως, ήδη από το µήνα Σεπτέµβριο, το Συµβούλιο
Σπουδών. Με την αλλαγή αυτή εξασφαλίζεται η ύπαρξη
εύλογου χρόνου για την επιµεληµένη κατάρτιση των
προγραµµάτων επιµόρφωσης.

Στα άρθρα αυτά προβλέπεται η µετατροπή του Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και προσδιορίζονται µε ακρίβεια οι σκοποί του καθώς και οι τρόποι
πραγµάτωσής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 18
Τροποποιείται το άρθρο 43 του ν. 3689/2008, ώστε (α)
να γίνει σαφές ότι στη διδασκαλία των µαθηµάτων πρέ-

Άρθρα 24 -25
Στο άρθρο 24 ρυθµίζονται θέµατα που σχετίζονται µε
τον ορισµό, τη λειτουργία, τα καθήκοντα και την αµοιβή
του Διευθυντή του Ινστιτούτου, ενώ στο άρθρο 25 ρυθµίζεται η λειτουργία του Διοικητικού του Συµβουλίου.
Άρθρα 26 -27
Στο άρθρο 26 προβλέπεται η οργάνωση του Ινστιτούτου σε τέσσερα Τµήµατα, ώστε να επιτευχθεί µε τον
τρόπο αυτό η καλύτερη λειτουργία του και ρυθµίζονται
θέµατα διεύθυνσης και οργάνωσης των Τµηµάτων, ενώ
στο άρθρο 27 προσδιορίζονται οι κατηγορίες του αναγκαίου για τη λειτουργία του Ινστιτούτου προσωπικού.
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Άρθρο 28
Το άρθρο 28, που επαναλαµβάνει παλαιότερη διάταξη,
προσδιορίζει τους πόρους του Ινστιτούτου, δηλαδή την
ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, που εγγράφεται στον
Προϋπολογισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και προσδιορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
τα έσοδα από τις επιστηµονικές πληροφορίες και γνωµοδοτήσεις που παρέχει το Ινστιτούτο, τα έσοδα από την
πώληση των δηµοσιευµάτων του και χορηγίες, δωρεές
και κληροδοτήµατα προς το Ινστιτούτο.

πουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 34
Στο άρθρο 34 υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις, για τη
σταδιακή υιοθέτηση των νέων ρυθµίσεων σε ό,τι αφορά
τους διευθυντές, τους διδάσκοντες και τους υπαλλήλους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ώστε
να µη διαταραχθεί η οµαλή λειτουργία της, ενώ µεταβατικές διατάξεις υπάρχουν και για τους εργαζόµενους
στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών
Σχέσεων.
Άρθρο 35

Άρθρο 29
Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι προϋποθέσεις για την
ανακήρυξη των χορηγών του Ινστιτούτου και ορίζονται
τα δικαιώµατα που αυτοί αποκτούν.

Στο άρθρο 35 προβλέπεται η κατάργηση του ν.δ.
4561/1966, που διέπει µέχρι σήµερα τη λειτουργία του
Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών
Σχέσεων.

Άρθρα 30 -31

Άρθρο 36

Τέλος, µε τα άρθρα 30 και 31 προσδιορίζεται ο τρόπος
ψήφισης του κανονισµού Λειτουργίας του Ινστιτούτου
και το περιεχόµενό του και διευκρινίζεται, όπως άλλωστε προβλεπόταν και στο παλαιότερο νοµοθετικό πλαίσιο, ότι το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωµα να στεγάζεται σε κατάλληλες αίθουσες που παραχωρούνται από το
Δηµόσιο και να εκτυπώνει τα δηµοσιεύµατά του σε χαρτί
που παρέχεται σε αυτό δωρεάν στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Στο ακροτελεύτιο άρθρο του σχεδίου νόµου ορίζεται
ότι η ισχύς του νέου νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επί µέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 32
Με το άρθρο 32 ρυθµίζεται ένα θέµα που απασχολεί από χρόνια το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και σχετίζεται µε την διεύθυνση του Ινστιτούτου. Προβλέπεται ότι ως Διευθυντής του προσλαµβάνεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, πλήρους ή
µερικής απασχόλησης ή οµότιµος καθηγητής Νοµικού
Τµήµατος ηµεδαπής ή αλλοδαπής Πανεπιστηµιακής Σχολής και ότι αυτός αποχωρεί αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού δευτέρου (72ου) έτους της ηλικίας του. Η ίδια ρύθµιση ισχύει και για τον Υποδιευθυντή
του Ινστιτούτου.
Άρθρο 33
Στο άρθρο 33 προβλέπεται ότι µέρος της άσκησης των
ασκούµενων δικηγόρων, διάρκειας έως έξι µηνών, µπορεί να γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραµµένος ο ασκούµενος. Ο αριθµός των ασκουµένων, η κατανοµή αυτών σε
τµήµατα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Εφετείου, Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας, µετά από γνώµη
του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Κατά την άσκηση
αυτή στις άνω δικαστικές υπηρεσίες ο ασκούµενος λαµβάνει αµοιβή που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 1
Όπου στις διατάξεις του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α΄) αναφέρονται οι όροι «Υπουργός Δικαιοσύνης», «Υπουργείο Δικαιοσύνης» και «Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών» αντικαθίστανται από τους όρους «Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων», «Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων» και «Υπουργός Οικονοµικών» αντίστοιχα.
Άρθρο 2
1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ν. 3689/2008 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο έλεγχος των δαπανών, συµβάσεων και των εν γένει οικονοµικών υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στον
κατά το προηγούµενο εδάφιο ειδικό κανονισµό, ανατίθεται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σε Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από απόφαση του οικείου δικαστικού συµβουλίου, και ασκείται υπό την εποπτεία του
Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.»
2. Το άρθρο 3 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όργανα διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών είναι το Διοικητικό Συµβούλιο και ο Γενικός
Διευθυντής.»
Άρθρο 3
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από δεκατρία µέλη και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
από:
αα. Τους Προέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ββ. Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
γγ. Τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων.
δδ. Τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
εε. Τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ή τον Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, οι οποίοι ορίζονται εκ περιτροπής για θητεία δεκαοκτώ µηνών.
στστ. Τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας ή της Ένωσης Δι-

καστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της
Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι ορίζονται εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία.
ζζ Δύο µέλη ΔΕΠ, από τη βαθµίδα του καθηγητή, των
Τµηµάτων Νοµικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης που ορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τµηµάτων, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, εκ
περιτροπής, για θητεία δύο ετών.
ηη. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο
οποίος αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ο οποίος αναπληρώνεται
από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοµοτηνής.
θθ. Έναν εκπρόσωπο επιστηµονικής ένωσης νοµικών
εγνωσµένου κύρους, µαζί µε τον αναπληρωτή του, για
θητεία τριών ετών.»
Άρθρο 4
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Γενικός Διευθυντής τοποθετείται µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων δικαστικός λειτουργός µέλος Ανώτατου
Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται εκ περιτροπής από τον
Άρειο Πάγο και το Συµβούλιο Επικρατείας, µεταξύ εκείνων που έχουν ακόµη τουλάχιστον διετή ενεργό υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δικαστικού συµβουλίου, κατά τις κείµενες διατάξεις. Παύει
αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση αν µε οποιονδήποτε
τρόπο στερηθεί της δικαστικής ιδιότητας. Ορίζεται µε
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για µία µόνο θητεία
τριών ετών, σε περίπτωση δε αποχώρησής του από την
υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, συνεχίζει να κατέχει τη
θέση µέχρι τη συµπλήρωση της θητείας του. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους Διευθυντές
Σπουδών και Επιµόρφωσης. Αποκλείεται ο ορισµός ως
Γενικού Διευθυντή του Προέδρου των Ανώτατων Δικαστηρίων.
β. Για την επιλογή στη θέση του Γενικού Διευθυντή συνεκτιµώνται: (α) η διοικητική ικανότητα, (β) η ικανότητα
προώθησης των διεθνών σχέσεων της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, (γ) η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, (δ) η συγγραφή νοµικών συγγραµµάτων ή µελετών, (ε) η συµµετοχή σε συνέδρια και (στ) οι εκθέσεις αξιολόγησής του
των τελευταίων δέκα ετών.
γ. Ο Γενικός Διευθυντής οφείλει να διαµένει στην έδρα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και να
µεριµνά σε καθηµερινή βάση για το επιτελούµενο στη
Σχολή έργο.»
2. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του ν. 3689/2008, η φράση «µε απόφασή του» αντικαθίσταται από τη φράση «µετά από εισήγησή του και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής».
Άρθρο 5
Το άρθρο 6 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 6
Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών τοποθετούνται τρεις Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης,
ένας για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ένας για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, και ένας για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων.
2. Ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δικαστικού συµβουλίου, κατά τις κείµενες διατάξεις: (α) για την κατεύθυνση
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ένας πρόεδρος
εφετών που υπηρετεί στα πολιτικά δικαστήρια, (β) για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ένας πρόεδρος εφετών που υπηρετεί στα διοικητικά δικαστήρια
και (γ) για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, ένας εισαγγελέας εφετών. Παύουν αυτοδικαίως να κατέχουν
τις θέσεις αυτές, αν στερηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο
τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζονται µε µερική απασχόληση,
όχι πάντως µικρότερη των δύο ηµερών κάθε εβδοµάδα,
και µειωµένη άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης
για µία µόνο θητεία τριών ετών. Εφόσον ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνεται ο Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων και αντιστρόφως και ο Διευθυντής Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.
3. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στο Διοικητικό Συµβούλιο και εισηγούνται τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
Κατανέµουν και συντονίζουν το διοικητικό προσωπικό
που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές τους και συνεπικουρούν τον Γενικό Διευθυντή στην προώθηση των διεθνών
σχέσεων της Σχολής.
4. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της οικείας κατεύθυνσης, υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή, είναι αρµόδιοι για την εγγραφή, την παρεχόµενη
προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και
την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. Μεριµνούν για το
σχεδιασµό και την εφαρµογή του προγράµµατος κατάρτισης και συντονίζουν τις συναφείς εκπαιδευτικές διαδικασίες. Είναι επίσης αρµόδιοι για την παρεχόµενη, στο
πλαίσιο της Σχολής, επιµόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Μεριµνούν για το σχεδιασµό και
την εφαρµογή του προγράµµατος επιµόρφωσης και συντονίζουν τις συναφείς εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης των Εισαγγελέων συνεπικουρεί επιπλέον τον Διευθυντή Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης σε θέµατα διδασκαλίας ή επιµόρφωσης που αφορούν το ουσιαστικό και δικονοµικό ποινικό δίκαιο.»
Άρθρο 6
Το άρθρο 7 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Σύµβουλος Επιµόρφωσης για θέµατα
ευρωπαϊκού δικαίου
1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων τοποθετείται ως Σύµβουλος Επιµόρφωσης για θέµατα ευρωπαϊκού δικαίου
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καθηγητής ή
αναπληρωτής καθηγητής, µε γνωστικό αντικείµενο το
ευρωπαϊκό δίκαιο.
2. Καθήκοντα του Συµβούλου Επιµόρφωσης είναι: α)
Να παρακολουθεί το νοµοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη νοµολογία των δικαστηρίων της, όπως και τη
νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου και να ενηµερώνει για αυτά τους δικαστικούς λειτουργούς, αποστέλλοντας σχετικά ενηµερωτικά
σηµειώµατα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας. β) Να συνεπικουρεί τους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης κατά την οργάνωση των επιµορφωτικών σεµιναρίων
ειδικά για ζητήµατα ευρωπαϊκού δικαίου.»
Άρθρο 7
Το άρθρο 8 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Συµβούλια Σπουδών και Διδασκόντων
1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργούν δύο Συµβούλια Σπουδών, ένα για την πολιτική –
ποινική κατεύθυνση και ένα για τη διοικητική.
2.α. Κάθε Συµβούλιο Σπουδών αποτελείται από επτά
µέλη και συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Αποτελείται:
Α) Το Συµβούλιο για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων από: αα.
Τον Γενικό Διευθυντή. ββ. Τον Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. γγ. Τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων. δδ. Δύο
µέλη ΔΕΠ, από τη βαθµίδα του καθηγητή, των Τµηµάτων
Νοµικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
και του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, που ορίζονται εκ περιτροπής µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των Τµηµάτων µαζί µε τους αναπληρωτές τους για θητεία δύο ετών. εε. Έναν δικηγόρο µε εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορία, που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή
του από την Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων για θητεία τριών ετών. στστ. Έναν εκπρόσωπο
των εκπαιδευοµένων, ο οποίος εκλέγεται, µε τον αναπληρωτή του από όλους τους εκπαιδευοµένους στις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
των Εισαγγελικών Λειτουργών, το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.
Β) Το Συµβούλιο για την κατεύθυνση της Διοικητικής
Δικαιοσύνης από: αα. Τον Γενικό Διευθυντή. ββ. Έναν
Σύµβουλο Επικρατείας, που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του οικείου δικαστικού συµβουλίου, για θητεία τριών ετών. γγ. Τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης. δδ. Δύο µέλη ΔΕΠ, από τη βαθµίδα
του καθηγητή, των Τµηµάτων Νοµικής του Εθνικού Κα-
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ποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης, που ορίζονται εκ περιτροπής µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τµηµάτων µαζί µε
τους αναπληρωτές τους για θητεία δύο ετών. εε. Έναν
δικηγόρο µε εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορία, που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από την Ολοµέλεια
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, για θητεία
τριών ετών. στστ. Έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευοµένων, ο οποίος εκλέγεται, µε τον αναπληρωτή του, από
τους εκπαιδευοµένους στην κατεύθυνση της Διοικητικής
Δικαιοσύνης, το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους. Η θητεία
των µελών λήγει, αν µε οποιονδήποτε τρόπο στερηθούν
την ιδιότητα µε την οποία συµµετέχουν στο Συµβούλιο.
β. Τα Συµβούλια Σπουδών βρίσκονται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
γ. Τα Συµβούλια Σπουδών συνέρχονται στην έδρα της
Σχολής, σε τακτική συνεδρίαση τρεις τουλάχιστον φορές, κατά τους µήνες Φεβρουάριο, Μάιο και Σεπτέµβριο,
εκτάκτως δε οποτεδήποτε άλλοτε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα µέλη τους. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής.
δ. Τα Συµβούλια Σπουδών ορίζουν, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, για µια διετία τον Γραµµατέα
αυτών και τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους
της Σχολής.
ε. Τα Συµβούλια Σπουδών έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (αα) Καταρτίζουν το πρόγραµµα σπουδών και
τον πίνακα των διδασκόντων. (ββ) Καταρτίζουν το πρόγραµµα επιµόρφωσης και ορίζουν την Οργανωτική Επιτροπή που επιµελείται την υλοποίησή του. (γγ) Παρακολουθούν την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών και
επιµόρφωσης. (δδ) Αξιολογούν την προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που παρέχεται από τη
Σχολή. (εε) Αξιολογούν την επιµόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. (στστ) Αποστέλλουν µέσω
των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιµόρφωσης τα προγράµµατα σπουδών και επιµόρφωσης σε όλους τους διδάσκοντες. (ζζ) Αξιολογούν την καταλληλότητα των υποδοµών, των σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισµού για τα άτοµα µε αναπηρία όλων των κατηγοριών και µεριµνούν για την αποκατάσταση και διασφάλισή της, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόµενων στα θέµατα αυτά.
στ. Αν τουλάχιστον δύο από τα µέλη του Συµβουλίου
Σπουδών διαφωνούν µε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών και επιµόρφωσης ή µε τον πίνακα διδασκόντων, δικαιούνται, µέσα
σε προθεσµία δέκα ηµερών, να ζητήσουν εγγράφως από
τον Γενικό Διευθυντή να εισαγάγει το θέµα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο συγκαλείται εντός ενός µηνός ειδικά για το θέµα αυτό. Στη συνεδρίαση καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους και τα
διαφωνούντα µέλη του Συµβουλίου Σπουδών, τα οποία
αποχωρούν µετά τη διατύπωση των απόψεών τους.
3.α. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργούν τρία Συµβούλια Διδασκόντων, ένα για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ένα
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και ένα
για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων. Έργο τους είναι η
υποβολή προς τα Συµβούλια Σπουδών γραπτών εισηγή-

σεων και προτάσεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου της Σχολής. Αποτελούνται από όλους τους διδάσκοντες, οι οποίοι κάθε φορά παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στη Σχολή σε κάθε κατεύθυνση.
β. Τα Συµβούλια Διδασκόντων συνέρχονται σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή,
κάθε Μάιο και µπορούν να συνέρχονται και σε κοινή συνεδρίαση. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους διδάσκοντες. Τα
Συµβούλια διατυπώνουν συγκεκριµένες και αιτιολογηµένες εισηγήσεις και προτάσεις για αλλαγές του εφαρµοζόµενου προγράµµατος σπουδών και επιµόρφωσης, τις
οποίες και καταθέτουν µέσω του προέδρου τους στο
Συµβούλιο Σπουδών.
γ. Βρίσκονται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον επτά διδάσκοντες, ενώ για την υιοθέτηση µιας
πρότασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Στο Συµβούλιο Σπουδών υποβάλλεται, µε την αναγκαία
αιτιολογία, και η γνώµη της µειοψηφίας. Με απόφαση
του Γενικού Διευθυντή ορίζονται, για µια διετία, οι Γραµµατείς τους µε τους αναπληρωτές τους από τους υπαλλήλους της Σχολής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 8
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισµός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και γ) Εισαγγελέων.»
2. Από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3689/2008 διαγράφεται ο όρος «γραπτές».
3. Το στοιχείο ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας
τους την 31η Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισµός. Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α΄).»
4. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του ν. 3689/2008, η φράση: «Ο Διευθυντής Κατάρτισης ή οι Σύµβουλοι Σπουδών» αντικαθίσταται από τη
φράση: «Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
κάθε κατεύθυνσης».
Άρθρο 9
Το άρθρο 11 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Επιτροπή Διαγωνισµού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
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ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που εκδίδεται µέχρι το
τέλος του µηνός Απριλίου.
2. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελείται από: α) Έναν Αντιπρόεδρο του
Συµβουλίου της Επικρατείας, β) έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) έναν Πρόεδρο Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, δ) ένα µέλος ΔΕΠ από τη
βαθµίδα του καθηγητή Τµήµατος Νοµικής και ε) έναν δικηγόρο µε εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.
3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης αποτελείται από: α) Έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) Έναν Αρεοπαγίτη, γ) Έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δ) Ένα µέλος ΔΕΠ από
τη βαθµίδα του καθηγητή Τµήµατος Νοµικής και ε) Έναν
δικηγόρο µε εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.
4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από: α) Έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
β) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γ) έναν Εισαγγελέα Εφετών, δ) ένα µέλος ΔΕΠ από τη βαθµίδα
του καθηγητή Τµήµατος Νοµικής και ε) έναν δικηγόρο µε
εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.
5. Τα µέλη των πιο πάνω επιτροπών, µε στοιχεία α’, β’
και γ’ ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Τα µέλη µε στοιχείο δ’ ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε την παρουσία του Γενικού Διευθυντή της
Σχολής, µεταξύ όλων των καθηγητών των Τµηµάτων Νοµικής της χώρας το γνωστικό αντικείµενο των οποίων είναι σχετικό µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα. Το µέλος των
ως άνω επιτροπών µε στοιχείο ε΄ ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο της Ολοµέλειας των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.
6. Εκτός των µελών της Επιτροπής, διορίζονται επίσης
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, οκτώ εξεταστές ξένων γλωσσών, µαζί
µε τους αναπληρωτές τους, για την εξέταση των τεσσάρων ξένων γλωσσών που προβλέπονται στο άρθρο 12
παράγραφος 2. Ως εξεταστές διορίζονται διδάσκαλοι ξένων γλωσσών των Τµηµάτων Νοµικής της χώρας και µέλη ΔΕΠ από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω, στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα εξέτασης των
ξένων γλωσσών κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα µεταπτυχιακά προγράµµατα των ίδιων Τµηµάτων, µετά από
κλήρωση, από κατάλογο τον οποίο αποστέλλουν τα τρία
Νοµικά Τµήµατα και ισχύει για τρία έτη, εφόσον δεν τροποποιηθεί µε νεότερη απόφαση των Τµηµάτων. Ο διορισµός γίνεται για την εξέταση κάθε ξένης γλώσσας ξεχωριστά.
7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραµµατέα
ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.»
Άρθρο 10
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3689/2008,
η φράση «το µήνα Ιούνιο» αντικαθίσταται από τη φράση
«το τελευταίο δεκαήµερο του Μαΐου».
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 3689/
2008 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Κατά το προκριµατικό στάδιο: α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για µεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέµατα: αα. γενικής παιδείας, ββ.
συνταγµατικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και
δικαίου διοικητικών διαφορών και γγ. δηµοσιονοµικού δικαίου, για δε τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέµατα: αα.
γενικής παιδείας, ββ. αστικού δικαίου, εµπορικού δικαίου
και πολιτικής δικονοµίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονοµίας. β) Η εξέταση στα θέµατα γενικής παιδείας περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός θέµατος σχετικά
µε σύγχρονα νοµικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά και
πολιτιστικά ζητήµατα ή συνδυασµό ανάπτυξης θέµατος
και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος κάθε ερώτησης
προσδιορίζεται ανάλογα µε τη δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηµατολόγιο. Το µέρος, που αντιστοιχεί
στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου
της βαθµολογίας. γ) Η εξέταση στα νοµικά µαθήµατα
διενεργείται µε συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέµατος στον αντίστοιχο θεµατικό κύκλο και περιλαµβάνει
µία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης
στο θεµατικό κύκλο του συνταγµατικού δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου διοικητικών διαφορών, για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης στο θεµατικό κύκλο του αστικού δικαίου,
του εµπορικού δικαίου και της πολιτικής δικονοµίας και
για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων στο θεµατικό κύκλο του ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονοµίας και
του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. δ) Τα µέλη της επιτροπής κατανέµουν µεταξύ τους την εξέταση των µαθηµάτων, έτσι ώστε σε κάθε µάθηµα να αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιµάσουν ο καθένας από δύο θέµατα για το προς εξέταση µάθηµα. Την
ηµέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει µε απλή πλειοψηφία δύο από τα θέµατα αυτά και, µε κλήρωση, η οποία διενεργείται ενώπιον όλων
των µελών της επιτροπής, επιλέγει το ένα θέµα που θα
τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και
κατά την εξέταση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας. ε)
Οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων εξετάζονται
υποχρεωτικώς σε µία από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες
γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική και ιταλική. Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι γραπτή,
διενεργείται από τους διορισθέντες για το σκοπό αυτόν,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6,
και συνίσταται σε µετάφραση νοµικού κειµένου από την
ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.
3. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο µετέχουν µόνον
όσοι έχουν επιτύχει στο προκριµατικό: α) Οι υποψήφιοι
κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δηµοσίως
στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριµατικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέµατα
ευρωπαϊκού δικαίου. β) Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά και σε µία έως δύο από τις ακόλουθες τέσσερις
ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική και ιταλική.
Εξαιρείται εκείνη, στην οποία εξετάζονται υποχρεωτικώς, σύµφωνα µε το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2. Η εξέταση αυτή είναι γραπτή, διενεργείται, όπως και εκείνη
στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα από τους ορισθέντες
προς τούτο κατά το άρθρο 11 παράγραφος 6 εξεταστές
και συνίσταται σε µετάφραση νοµικού κειµένου στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.»
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Άρθρο 11
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων του προκριµατικού σταδίου, εκτός της ξένης γλώσσας, διενεργείται από δύο βαθµολογητές, µέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωµατικά. Η βαθµολόγηση της επίδοσης
στην ξένη γλώσσα διενεργείται από τους διορισθέντες
κατά το άρθρο 11 παράγραφος 6 εξεταστές, τακτικούς ή
αναπληρωµατικούς. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων των διαγωνιζοµένων στα γραπτά δοκίµια και η βαθµολογία του πρώτου εξεταστή καλύπτονται µε αδιαφανές
χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής µετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης σε όλες τις θεµατικές ενότητες. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε σηµειώσεις των βαθµολογητών επάνω στο γραπτό.
β. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο βαθµολογητών
αποτελεί το βαθµό του υποψηφίου στο γραπτό δοκίµιο,
εφόσον η διαφορά τους δεν είναι µεγαλύτερη των τριών
µονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, τα γραπτά δοκίµια
βαθµολογούνται από άλλους δύο βαθµολογητές, οι οποίοι ορίζονται από την επιτροπή µεταξύ των µελών της,
τακτικών ή αναπληρωµατικών, που δεν συµµετείχαν
στην πρώτη διόρθωση και οι οποίοι διορθώνουν µε καλυµµένους τους βαθµούς των δύο πρώτων εξεταστών.
Την εξέταση της ξένης γλώσσας αναλαµβάνουν οι δύο
από τους ορισθέντες κατά το άρθρο 11 παράγραφος 6 εξεταστές, τακτικούς ή αναπληρωµατικούς, οι οποίοι δεν
συµµετείχαν στην πρώτη διόρθωση. Στην περίπτωση αυτή, βαθµός του γραπτού δοκιµίου είναι ο µέσος όρος των
βαθµών των τεσσάρων βαθµολογητών.
γ. Ο µέσος όρος των βαθµών στις πέντε γραπτές δοκιµασίες του προκριµατικού σταδίου αποτελεί το βαθµό
του υποψηφίου στην προκριµατική δοκιµασία. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριµατικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν µέσο όρο βαθµολογίας στις πέντε γραπτές
δοκιµασίες οκτώ και σε καµία κάτω από έξι.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Ο τελικός βαθµός επιτυχίας κάθε υποψηφίου
προκύπτει από το άθροισµα του µέσου όρου της γραπτής
δοκιµασίας, µε ποσοστό αξιολόγησης 70% και του µέσου όρου της προφορικής δοκιµασίας, µε ποσοστό αξιολόγησης 30%.
β. Ο τελικός βαθµός προσαυξάνεται κατά µισό δέκατο
(0,5/10) της µονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόµενη
ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθµός επίδοσης στην ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο
(1/10) της µονάδας για κάθε µεταπτυχιακό δίπλωµα σε
τοµείς της νοµικής επιστήµης συναφείς µε την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της µονάδας για διδακτορικό δίπλωµα Νοµικού Τµήµατος ηµεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστηµίου, οµοίως σε τοµείς της νοµικής επιστήµης συναφείς µε την
κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία
δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου µεταπτυχιακού διπλώµατος
γ. Για το συναφές του µεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώµατος αποφαίνεται η Επιτροπή Διαγωνισµού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 12
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 3689/2008 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κατάρτιση των εκπαιδευοµένων είναι θεωρητική
και πρακτική, κατανέµεται σε τρία διαδοχικά στάδια και
παρέχεται ξεχωριστά για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δεκαέξι µήνες. Αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής στη Σχολή και περατώνεται την 31η
Μαΐου του επόµενου έτους. Η κατάρτιση στη Σχολή διακόπτεται κατά το µήνα Αύγουστο, την 26η και 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεµβρίου, από 24 Δεκεµβρίου έως 2 Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την
25η Μαρτίου, από τη Μεγάλη Πέµπτη έως και τη Δευτέρα µετά το Πάσχα, την 1η Μαΐου και του Αγίου Πνεύµατος.»
2. Το άρθρο 18 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Πρόγραµµα Σπουδών
1. Το Συµβούλιο Σπουδών, κατά το µήνα Σεπτέµβριο
κάθε έτους καταρτίζει το πρόγραµµα σπουδών του επόµενου έτους, µετά από εισήγηση του καθ’ ύλην αρµόδιου
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, εξειδικεύοντας τις γενικές κατευθύνσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Συµβουλίου Διδασκόντων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. Στο πρόγραµµα σπουδών καθορίζονται επακριβώς οι διδακτικές ενότητες, η διδακτέα ύλη, οι διδάσκοντες αυτήν για κάθε κατεύθυνση σπουδών, οι ώρες
διδασκαλίας και η µέθοδος διδασκαλίας κάθε διδακτικής
ενότητας, καθώς και οι λεπτοµέρειες ως προς την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευοµένων. Έµφαση πρέπει να δίδεται ιδίως: α) σε τοµείς όπου
υπάρχουν αλλαγές της νοµοθεσίας κατά τα τελευταία έτη, β) στο ευρωπαϊκό δίκαιο και κυρίως σε αυτό που έχει
άµεση ισχύ, γ) στη νοµολογία του ΕΔΔΑ, δ) σε τοµείς
που απασχολούν συχνά τη δικαστηριακή πράξη µολονότι δεν διδάσκονται επαρκώς κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών νοµικών σπουδών και ε) σε τοµείς όπου υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις από τους κανόνες γενικής ισχύος.
2. Το Συµβούλιο Σπουδών αποφασίζει σχετικά µε τον
αριθµό των εργασιών που ανατίθενται στους εκπαιδευοµένους σε κάθε µάθηµα, καθώς και την κατανοµή τους
στο χρόνο, ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη απόδοση
των εκπαιδευοµένων.
3. Αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών κατά τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιτρέπονται µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος και µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου Σπουδών.»
Άρθρο 13
Το άρθρο 19 του νόµου 3689/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 19
Πρώτο Στάδιο Κατάρτισης
1. Το πρώτο στάδιο της κατάρτισης έχει κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα και διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου του
έτους εγγραφής στη Σχολή έως την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους. Κατά το στάδιο αυτό, η διδασκαλία αποβλέπει πρωτίστως στην καλλιέργεια του ελεύθερου φρονή-
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µατος των δικαστικών λειτουργών, στην ανάδειξη της ανάγκης προσήλωσης στις θεµελιώδεις δηµοκρατικές αρχές αλλά και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευοµένων
για σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα.
2. Στη διδασκαλία αυτή περιλαµβάνονται ιδίως: α. Θέµατα ιστορίας της δικαιοσύνης, µε έµφαση στη διδασκαλία παραδειγµάτων δικαστικών λειτουργών που διακρίθηκαν για το ήθος και την ανεξαρτησία της γνώµης τους.
β. Η νοµοθεσία για την οργάνωση της δικαιοσύνης στην
Ελλάδα και στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ιδίως αναφορικά µε τους θεσµούς που διασφαλίζουν
την ανεξαρτησία αυτής. γ. Θέµατα δεοντολογίας και πειθαρχικού δικαίου των δικαστικών λειτουργών. δ. Θέµατα
µεθοδολογίας του δικαστικού έργου. ε. Βασικές γνώσεις
δικαστικής ψυχολογίας. στ. Επιλεγµένα θέµατα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προστασίας των ανηλίκων, των µειονοτήτων ή των ατόµων µε αναπηρία,
κοινωνιολογίας, εγκληµατολογίας, σωφρονιστικής και ανακριτικής. ζ. Βασικές έννοιες οικονοµικής επιστήµης
και λογιστικής, µε έµφαση σε ζητήµατα που απασχολούν
συχνά τη δικαστική πράξη. Τέλος, περιλαµβάνονται θέµατα εφαρµοσµένης πληροφορικής και ξένης νοµικής ορολογίας, όπως όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στο
πρόγραµµα σπουδών της κάθε κατεύθυνσης.
3. Κάθε διδάσκων παραδίδει ή αποστέλλει στη γραµµατεία της Σχολής βαθµολογία για όλους τους εκπαιδευοµένους, εντός δέκα ηµερών από την ολοκλήρωση της
διδασκαλίας που του έχει ανατεθεί. Η βαθµολογική κλίµακα εκτείνεται από µηδέν έως δεκαπέντε και η βαθµολόγηση καταχωρίζεται από κάθε βαθµολογητή.
4. Εκπαιδευόµενος, ο οποίος λόγω αδικαιολόγητων απουσιών δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί από διδάσκοντα, θεωρείται ότι βαθµολογείται από αυτόν µε µηδέν.
Αν η αδυναµία αξιολόγησης οφείλεται σε δικαιολογηµένες απουσίες, ο εκπαιδευόµενος δεν βαθµολογείται από
τον διδάσκοντα αυτόν. Αν την ύλη ορισµένης διδακτικής
ενότητας έχουν καλύψει περισσότεροι από έναν διδάσκοντες, βαθµός προόδου κάθε εκπαιδευοµένου σε αυτή
τη διδακτική ενότητα είναι ο µέσος όρος των βαθµών,
τους οποίους έλαβε από όλους τους διδάσκοντες στην
εν λόγω ενότητα.
5. Ο γενικός βαθµός προόδου στο πρώτο στάδιο της
κατάρτισης αποτελείται από το µέσο όρο των επί µέρους
βαθµών προόδου όλων των διδασκόντων. Οι βαθµοί των
διδασκόντων που έχουν καλύψει µέχρι δεκατέσσερις ώρες διδασκαλίας υπολογίζονται µε συντελεστή 0,7, ενώ
των υπολοίπων µε συντελεστή 1.»
Άρθρο 14
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης διαρκεί από την
1η Απριλίου του έτους εγγραφής στη Σχολή έως το τέλος Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διδασκαλία, κατά το στάδιο αυτό, διενεργείται
πρωτίστως µε την επεξεργασία πραγµατικών υποθέσεων, οι οποίες διανέµονται στους εκπαιδευοµένους ως δικαστικές αποφάσεις, βουλεύµατα, εισαγγελικές προτάσεις ή αντίγραφα δικογραφιών. Η διδασκαλία συνδυάζεται µε την οργάνωση τριών τουλάχιστον εικονικών δικών, στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι εκπαιδευόµενοι. Η
διδασκαλία συνδυάζεται επίσης µε εκπαιδευτικές επι-

σκέψεις στα δικαστικά καταστήµατα οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από µία κάθε µήνα, µε παρακολούθηση δικών ή άλλων διαδικαστικών ενεργειών µέσω ηλεκτρονικού κυκλώµατος, µε ανάλυση της νοµολογίας, µε
σεµινάρια, ηµερίδες ή διαλέξεις πρακτικού περιεχοµένου, κατάρτιση σχεδίων δικαστικών αποφάσεων, εισηγήσεων, προτάσεων, βουλευµάτων ή διατάξεων και µε κάθε άλλο µέσο, το οποίο θεωρείται πρόσφορο από τους
διδάσκοντες και εγκρίνεται από τον καθ’ ύλην αρµόδιο
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, στο πλαίσιο
που ορίζει το Συµβούλιο Σπουδών. Μέρος της διδασκαλίας µπορεί να αποτελεί και η συµµετοχή και παρακολούθηση σεµιναρίων, τα οποία πραγµατοποιούνται από
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συµβουλίου της
Ευρώπης, µε σκοπό την κατάρτιση των υποψήφιων δικαστικών λειτουργών.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου
19 έχουν εφαρµογή για την αξιολόγηση της προόδου
των εκπαιδευοµένων και στο δεύτερο στάδιο της κατάρτισης.»
Άρθρο 15
Το άρθρο 22 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Εξετάσεις Αποφοίτησης
1. Το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Δεκεµβρίου,
οι εκπαιδευόµενοι οι οποίοι έλαβαν κατά το δεύτερο
στάδιο κατάρτισης βαθµό προόδου τουλάχιστον οκτώ,
προσέρχονται ενώπιον τριµελούς επιτροπής, σε εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες περιλαµβάνουν γραπτή δοκιµασία. Η γραπτή δοκιµασία περιλαµβάνει τρεις εξετάσεις επί πρακτικών ζητηµάτων, κατά προτίµηση µε τη
διανοµή αντιγράφου δικογραφίας και µε τη σύνταξη από
τους εκπαιδευοµένους σχεδίου εισήγησης ή απόφασης
ή εισαγγελικής πρότασης ή βουλεύµατος. Για τους εκπαιδευοµένους της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης, κυρίως στις ενότητες: α) Σύνταγµα - ατοµικές ελευθερίες. β) Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο - Ευρωπαϊκή
Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. γ) Διοίκηση, διοικητική δράση, διοικητική δίκη και δ) Γενικές αρχές δηµοσιονοµικού δικαίου, ένδικα βοηθήµατα, ένδικα µέσα και
διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή σε
σύνθεση των ανωτέρω. Για τους εκπαιδευόµενους της
κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
κυρίως στις ενότητες: α) Διαφορές αστικού δικαίου και
θέµατα πολιτικής δικονοµίας. β) Διαφορές εµπορικού δικαίου. γ) Υποθέσεις ποινικού δικαίου και θέµατα ποινικής
δικονοµίας και δ) Ευρωπαϊκό δίκαιο - Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου – Διεθνής Σύµβαση για
τα άτοµα µε αναπηρία ή σε σύνθεση των ανωτέρω. Για
τους εκπαιδευόµενους της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων κυρίως στις ενότητες: α) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.
β) Θέµατα ποινικής δικονοµίας. γ) Ευρωπαϊκό Ποινικό
Δίκαιο και δ) Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι ή σε σύνθεση των ανωτέρω.
2. Η εξεταστική επιτροπή συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελείται από: α) Έναν Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της
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Επικρατείας. β) Έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ) Έναν Πρόεδρο Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης αποτελείται από: α)
Έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. β) Έναν Αρεοπαγίτη και γ) Έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από: α) Έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. β) Έναν Αρεοπαγίτη και γ) Έναν Εισαγγελέα Εφετών.
3. Τα µέλη των παραπάνω επιτροπών ορίζονται, µε
τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 41 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύει, και
δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος
στη Σχολή ή να µετέχουν στα όργανα της διοίκησης. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραµµατέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του από υπαλλήλους της Σχολής.
4. Η βαθµολογική κλίµακα των εξετάσεων αποφοίτησης για όλες τις δοκιµασίες εκτείνεται από µηδέν έως
δεκαπέντε. Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων διενεργείται και από τα τρία µέλη της επιτροπής, τακτικά ή
αναπληρωµατικά. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων
των εξεταζοµένων στα γραπτά δοκίµια, καθώς και η βαθµολογία κάθε βαθµολογητή καλύπτονται µε αδιαφανές
χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής µετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης σε όλες τις θεµατικές ενότητες. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σηµείωση των βαθµολογητών επί του γραπτού του εξεταζοµένου. Η βαθµολογία παραδίδεται στη γραµµατεία της Σχολής εντός πενθηµέρου από την κάθε γραπτή
δοκιµασία. Ο µέσος όρος των βαθµών των τριών βαθµολογητών αποτελεί το βαθµό του εξεταζοµένου σε κάθε
γραπτό δοκίµιο.
5. Ο µέσος όρος των βαθµών στις άνω θεµατικές ενότητες κάθε κατεύθυνσης αποτελεί το γενικό βαθµό των
γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης του εκπαιδευόµενου.
6. Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν γενικό βαθµό
τουλάχιστον οκτώ. Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν
λαµβάνονται υπόψη.
7. Οι εξετάσεις αποφοίτησης διενεργούνται στο κατάστηµα της Σχολής. Το πρόγραµµα, οι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι επιτηρούν τους εξεταζόµενους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται από την εξεταστική επιτροπή.»
Άρθρο 16
1. Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η σειρά επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων καθορίζεται µε βάση το συνυπολογισµό των βαθµών, που
κάθε εκπαιδευόµενος έλαβε: α) Κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή, µε συντελεστή βαρύτητας ένα (1),
β) Κατά το πρώτο στάδιο της κατάρτισης, µε συντελεστή
βαρύτητας τρία δέκατα (0,3) και γ) Κατά το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης, ο µέσος όρος των βαθµών προόδου
και εξετάσεων αποφοίτησης, µε συντελεστή βαρύτητας
ένα και πέντε δέκατα (1,5). Κάθε βαθµός πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισµα των βαθµών διαιρείται δια του τρία.»
2. Το άρθρο 24 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24
Κατανοµή σε Τµήµατα
1. Οι εκπαιδευόµενοι από την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 23: α.
Γνωστοποιούν, µέσα σε τέσσερις εργάσιµες ηµέρες µετά την ανάρτηση των πινάκων, µε δήλωσή τους στη
γραµµατεία της Σχολής, το τµήµα ή, κατά σειρά προτίµησης, τα τµήµατα που επιθυµούν να ακολουθήσουν και β.
Κατατάσσονται σε τµήµατα, ανάλογα µε τους κλάδους
δικαστικών λειτουργών, για τους οποίους είχε προκηρυχθεί ο εισαγωγικός διαγωνισµός, και τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, οι οποίες πρόκειται να πληρωθούν, ως εξής: α. Υποψηφίων δοκίµων Εισηγητών του Συµβουλίου
της Επικρατείας. β. Υποψηφίων δοκίµων Εισηγητών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ. Υποψηφίων Παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου.
2. Η κατάταξη γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το
βαθµό επιτυχίας της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του
παρόντος και τη δήλωση προτίµησης κάθε εκπαιδευοµένου, σε συνάρτηση µε τις οργανικές θέσεις της προκήρυξης. Μεταξύ των εκπαιδευοµένων που έχουν λάβει
τον ίδιο βαθµό επιτυχίας, προηγείται εκείνος που έλαβε
υψηλότερο βαθµό στις εξετάσεις αποφοίτησης.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 3689/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το τρίτο στάδιο της κατάρτισης περιλαµβάνει την
πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήµατα και διαρκεί
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου του έτους
που ακολουθεί το έτος εγγραφής στη Σχολή. Πραγµατοποιείται, για όσους µεν επέλεξαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 24 τα τµήµατα υποψηφίων δοκίµων
εισηγητών του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα δικαστήρια αυτά, αντιστοίχως,
για δε τους λοιπούς στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, σε
δικαστήρια όλων των κλάδων και βαθµών και σε εισαγγελίες.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν επιπλέον τρία (3) εκπαιδευτικά σεµινάρια, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι ωρών το καθένα, σε εξειδικευµένα αντικείµενα της κατεύθυνσης
που έχουν επιλέξει, σε ηµέρες και ώρες που δεν πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση. Το περιεχόµενο, ο χρόνος και οι εισηγητές ορίζονται στο πρόγραµµα σπουδών
που καταρτίζει το Συµβούλιο Σπουδών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 1. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα
πραγµατοποιούνται επίσης ενηµερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η συµµετοχή των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. Η συχνότητα, ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων αυτών
καθορίζονται κάθε φορά από τον εποπτεύοντα.»
5. Το άρθρο 28 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Καθορισµός Σειράς στους Πίνακες Αρχαιότητας
Ο τελικός βαθµός, τον οποίο λαµβάνει κάθε εκπαιδευόµενος και µε βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά του
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στον αντίστοιχο πίνακα αρχαιότητας, εξευρίσκεται µε το
συνυπολογισµό των βαθµών που έλαβε: α) Κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή, µε συντελεστή βαρύτητας ένα (1). β) Κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, µε συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (0,3). γ) Κατά το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης, ο µέσος όρος των βαθµών
προόδου και εξετάσεων αποφοίτησης, µε συντελεστή
βαρύτητας ένα και πέντε δέκατα (1,5) και δ) Κατά την
πρακτική άσκηση, µε συντελεστή βαρύτητας ένα και πέντε δέκατα (1,5). Κάθε βαθµός πολλαπλασιάζεται µε τον
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισµα διαιρείται µε τον αριθµό τέσσερα. Η γραµµατεία της Σχολής,
στη συνέχεια, συντάσσει για κάθε τµήµα πίνακα, στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευόµενοι µε βάση τον τελικό
βαθµό, ο οποίος αναρτάται στο κατάστηµα της Σχολής.
Μεταξύ εκπαιδευοµένων µε τον ίδιο τελικό βαθµό, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθµό κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης.»
6. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 29 του ν. 3689/2008
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι εκπαιδευόµενοι
ασχολούνται µε τις ίδιες δραστηριότητες, υφίστανται
την αυτή εποπτεία και λαµβάνουν από τη Σχολή τις ίδιες
αποδοχές, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15.»
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι διοριζόµενοι διανύουν δοκιµαστική υπηρεσία
δέκα µηνών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 17
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της ίδιας κατεύθυνσης, καταρτίζει το µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους πρόγραµµα επιµόρφωσης, το οποίο µπορεί να συµπληρώνεται ή να τροποποιείται µε τον ίδιο
τρόπο. Για τη διαµόρφωση του προγράµµατος λαµβάνονται ιδίως υπόψη οι προτάσεις των δικαστικών λειτουργών, των Προέδρων των Δικαστηρίων και των τριµελών
συµβουλίων που διευθύνουν τα δικαστήρια ή των προϊσταµένων των εισαγγελιών, οι οποίες ζητούνται ειδικώς
για το σκοπό αυτόν. Το πρόγραµµα αναρτάται στο κατάστηµα της Σχολής και δηµοσιεύεται σε ειδικό τεύχος,
που εκδίδεται από αυτήν. Για προγράµµατα επιµόρφωσης των Εισαγγελέων εισήγηση καταθέτει ο Διευθυντής
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης Εισαγγελέων.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
35 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφαση επιλογής πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.»
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 39 του ν. 3689/
2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης ορίζει,
µε απόφασή του που λαµβάνει αµέσως µετά την κατάρτιση του προγράµµατος επιµόρφωσης, τριµελή οργανωτική επιτροπή για κάθε επί µέρους πρόγραµµα, και ένα από τα µέλη της, ως υπεύθυνο προγράµµατος, από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 43. Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης τρία αναπληρωµατικά µέλη από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο.
2. Η τριµελής οργανωτική επιτροπή, η οποία εποπτεύεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, επικουρούµενο από τον Σύµβουλο Επιµόρφωσης για τα
θέµατα ευρωπαϊκού δικαίου, εξειδικεύει το κάθε επί µέρους πρόγραµµα, ορίζει, αντικαθιστά και συντονίζει τους
εισηγητές και όσους προεδρεύουν στις συνεδριάσεις. Ο
υπεύθυνος προγράµµατος, ο οποίος δεν πρέπει να έχει
την ιδιότητα του εισηγητή, είναι αρµόδιος για την επίλυση οποιουδήποτε οργανωτικού ζητήµατος και γενικά επιµελείται της εφαρµογής του προγράµµατος.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Συµβουλίου Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση
του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της ίδιας
κατεύθυνσης ή, κατά περίπτωση, του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης Εισαγγελέων, µπορεί να διοργανώνονται από τη Σχολή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε αντίστοιχους δικαστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά προγράµµατα κατάρτισης ή επιµόρφωσης για δικαστικούς λειτουργούς που προέρχονται από τα κράτη αυτά ή
από τρίτες χώρες. Για το σκοπό αυτόν, η Σχολή συµµετέχει, αντιστοίχως, στις δραστηριότητες του «Ευρωπαϊκού
Δικτύου για τη Δικαστική Εκπαίδευση» (EJTN) και του
«Ευρωπαϊκού Δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των υπευθύνων ή των φορέων που παρέχουν Δικαστική Εκπαίδευση» (Δίκτυο της Λισσαβόνας).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 18
Το άρθρο 43 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
1. α. Η κατάρτιση και η επιµόρφωση παρέχονται από:
αα. Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό τουλάχιστον Παρέδρου του Συµβουλίου Επικρατείας ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών
των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. ββ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από τη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή και άνω. γγ. Μέλη διοικητικών
συµβουλίων εγνωσµένου κύρους επιστηµονικών ενώσεων, δηµόσιους λειτουργούς, δικηγόρους µε δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλους ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς ειδικούς επιστήµονες. Σε αυτούς εντάσσονται για περιορισµένο αριθµό ωρών διδασκαλίας
και επίτιµοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, όπως και οµότιµοι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
λόγω της γενικής επιστηµονικής αναγνώρισής τους ή
της εµπειρίας τους στο αντικείµενο. δδ. Καθηγητές ξένων γλωσσών µε εξειδικευµένη κατάρτιση και πείρα, συναφή προς τη διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των ξένων
γλωσσών, όπως και ειδικοί στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία θεµάτων εφαρµοσµένης
πληροφορικής.
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β. Το αρµόδιο Συµβούλιο Σπουδών το Σεπτέµβριο κάθε
έτους, αµέσως µετά την κατά το άρθρο 18 παρ. 1 κατάρτιση του προγράµµατος Σπουδών, καθορίζει τις κατηγορίες των διδασκόντων που θα διδάξουν καθένα από τα
προβλεπόµενα στο πρόγραµµα µαθήµατα καθώς και τον
αριθµό τους, φροντίζοντας κατά το δυνατόν για τη συµµετοχή διδασκόντων από όλες τις πιο πάνω κατηγορίες.
Αµέσως µετά, ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής αποστέλλει τη σχετική απόφαση σε όλα τα δικαστήρια και
τις εισαγγελίες της χώρας, τους προέδρους των Νοµικών Τµηµάτων, καθώς και στους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µεριµνά για τη
γνωστοποίηση της ανακοίνωσης σε όλους τους άλλους
δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.
γ. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του ίδιου έτους, οι ενδιαφερόµενοι που ανήκουν στις κατηγορίες (αα) και (γγ)
του εδαφίου α΄ αυτής της παραγράφου καταθέτουν ή αποστέλλουν στη Σχολή σχετική αίτηση συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο αναγράφονται τα
τυπικά προσόντα και η εµπειρία τους στο συγκεκριµένο
αντικείµενο που επιθυµούν να διδάξουν. Μέσα στην ίδια
προθεσµία, τα Νοµικά Τµήµατα αποστέλλουν κατάσταση
καθηγητών που επιθυµούν να διδάξουν στη Σχολή.
δ. Μέχρι τις 15 Δεκεµβρίου κάθε έτους συγκαλείται το
αρµόδιο Συµβούλιο Σπουδών για να καταρτίσει τον πίνακα των διδασκόντων, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή για κάθε διδάσκοντα.
Κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων που ανήκουν
στις κατηγορίες (αα) και (γγ) του εδαφίου α΄ αυτής της
παραγράφου είναι: αα) η συγγραφή βιβλίων ή µελετών
σχετικών µε το αντικείµενο της διδασκαλίας, ββ) η ύπαρξη διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σχετικού µε το
αντικείµενο διδασκαλίας, γγ) η ειδική ενασχόλησή τους
µε το αντικείµενο διδασκαλίας δδ) η συµµετοχή τους σε
συνέδρια ή ηµερίδες σε αντικείµενα σχετικά µε το αντικείµενο της διδασκαλίας και εε) ειδικά για τους δικαστικούς λειτουργούς, οι εκθέσεις αξιολόγησής τους κατά
τα τελευταία δέκα έτη.
ε. Στον πίνακα ορίζεται συγκεκριµένα το ή τα µαθήµατα που θα διδάξει κάθε διδάσκων και οι ώρες διδασκαλίας. Ο πίνακας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
της Σχολής µέχρι τις 15 Ιανουαρίου του επόµενου της
κατάρτισής του έτους. Η εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων ισχύει για µία τριετία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται διαδοχικά µέχρι δύο ακόµη τριετίες.
2. Το ωριαίο πρόγραµµα διδασκαλίας καταρτίζεται µε
απόφαση του Γενικού Διευθυντή, µετά από εισήγηση του
αρµόδιου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.
3. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του αρµόδιου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, µπορεί, πέραν του προγράµµατος, σε ώρες που δεν πραγµατοποιείται διδασκαλία να ανατίθεται η διενέργεια διαλέξεων, που δεν υπερβαίνουν
τις δύο κατ’ έτος για κάθε καλούµενο.
4. Διδάσκων που δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση
των καθηκόντων του, µαταιώνοντας ή µεταθέτοντας το
χρόνο πραγµατοποίησης των µαθηµάτων του δύο κατ’ ανώτατο όριο φορές στη διάρκεια ενός έτους, διαγράφεται από τον κατάλογο των διδασκόντων µόλις ολοκληρώσει τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Το Συµβούλιο
Σπουδών µπορεί να αποφασίσει και την άµεση αποβολή
και αντικατάστασή του, αν η πιο πάνω ασυνέπεια παρατηρηθεί ήδη µε την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και υπάρχει άµεσος κίνδυνος αναστάτωσης του
προγράµµατος διδασκαλίας.»

Άρθρο 19
Το άρθρο 44 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 44
Διοικητικό Προσωπικό - Διάρθρωση Υπηρεσιών
1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνιστώνται: α. Μία θέση Γενικού Διευθυντή. β. Μία θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικητικής δικαιοσύνης. γ. Μία θέση Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης για την κατεύθυνση της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. δ. Μία θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης Εισαγγελικών Λειτουργών. ε. Μία θέση Συµβούλου Επιµόρφωσης για θέµατα ευρωπαϊκού δικαίου.
2.α. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται
σε δώδεκα. Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέµονται ανά κλάδο ως εξής: αα. πέντε θέσεις ΠΕ Γραµµατέων, ββ. δύο θέσεις ΠΕ Οικονοµολόγων, γγ. µία θέση ΠΕ
Πληροφορικής, δδ. δύο θέσεις ΔΕ Γραµµατέων, εε. µία
θέση TE βιβλιοθηκονόµου, στστ. µία θέση ΔΕ οδηγού ή
οδηγού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.»
β. Οι οργανικές µονάδες της Σχολής συγκροτούν τη
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονοµικού, η οποία διαρθρώνεται ως εξής: αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας. ββ. Τµήµα Οικονοµικού Προγραµµατισµού. γγ. Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Επιµόρφωσης. δδ. Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των οργανικών της µονάδων. Με όµοια απόφαση συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή
καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε βαθµού ή ειδικότητας µονίµου ή µε οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και
προσδιορίζονται ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλάδου ή
ειδικότητας.
4. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού πληρούνται
είτε µε απόσπαση, κατά τα προβλεπόµενα στην επόµενη
παράγραφο, είτε µε διορισµό ή πρόσληψη, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄).
5.α. Επιτρέπεται να αποσπώνται στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών δικαστικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
φορέων. Προτιµώνται από τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ εκείνοι, οι οποίοι αποδεδειγµένα γνωρίζουν σε
άριστο βαθµό µία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Η απόσπαση διαρκεί για χρονικό διάστηµα τριών ετών, το οποίο µπορεί να παρατείνεται για µία ακόµη τριετία, και ακόµη περαιτέρω στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόµενοι. Για τους υπαλλήλους εκείνους που
ασχολούνται µε το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την
υλοποίηση και τη διαχείριση των χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, η απόσπαση µπορεί
να παρατείνεται µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών.
β. Οι αποσπασµένοι κάθε φορά δικαστικοί υπάλληλοι
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, που θεωρείται δικαστική υπηρεσία, πρέπει κατ’ αρχήν να προέρχονται ισοµερώς από το προσωπικό των γραµµατειών των
Δικαστηρίων της Διοικητικής Κατεύθυνσης και από αυτό
των γραµµατειών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστη-
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ρίων και των Εισαγγελιών τους.
γ. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής, µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της και αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η απόσπαση του υπαλλήλου µπορεί να διακόπτεται µε την ίδια διαδικασία και
πριν από τη λήξη του χρόνου απόσπασης. Δικαστικός υπάλληλος, του οποίου η απόσπαση δεν ανανεώθηκε ή
διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί εκ νέου στη Σχολή.
δ. Οι αποσπασµένοι κάθε φορά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών υπάλληλοι λαµβάνουν το επίδοµα
του καταργηθέντος µε τον νόµο 3697/2008 ειδικού λογαριασµού «Εύρυθµη λειτουργία υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων».

ται εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής. Κατά την εκκαθάριση των αρχείων καταστρέφονται τα έγγραφα τα οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιµότητα ή ιστορική αξία.
Η καταστροφή πραγµατοποιείται από τριµελή επιτροπή,
που αποτελείται από τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης και
δύο υπαλλήλους της Σχολής και συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Η επιτροπή συντάσσει αναλυτικό πρωτόκολλο καταστροφής.
4. Η Σχολή στις δικαστικές και γενικώς σε όλες τις νοµικές της υποθέσεις εξυπηρετείται από το γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 21
Νοµική υπόσταση

Άρθρο 20
Το άρθρο 45 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Λοιπές Ρυθµίσεις
1. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να ιδρύεται στη Σχολή κατεύθυνση Ειρηνοδικών. Με όµοιο διάταγµα ρυθµίζεται κάθε
θέµα σχετικό µε τη διενέργεια εισαγωγικών διαγωνισµών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για ειρηνοδίκες, καθώς και την κατάρτιση και εκτέλεση εκπαιδευτικών ή ενηµερωτικών γι’ αυτούς προγραµµάτων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου της Σχολής µετά από πρόταση προς αυτό
του Γενικού Διευθυντή και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά τις κείµενες διατάξεις, οι κάθε είδους αποζηµιώσεις και αµοιβές, δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, υπερωριακής εργασίας και
γενικώς κάθε δαπάνη σχετική µε την κατάρτιση των εκπαιδευοµένων και την επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών που καταβάλλονται: α. Στον Γενικό Διευθυντή
και στους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. β.
Στον Πρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
και των Συµβουλίων Σπουδών. γ. Στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής, στους δικαστικούς και άλλους δηµόσιους
λειτουργούς και υπαλλήλους, που αναλαµβάνουν είτε
την κατάρτιση των εκπαιδευοµένων είτε την επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών και δεν ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής. δ. Στους δικαστικούς
λειτουργούς, που συµµετέχουν στα προγράµµατα επιµόρφωσης και ε. Στα µέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισµού και των εξεταστικών επιτροπών, στους
βαθµολογητές, στους εξεταστές, στους επιτηρητές και
στο λοιπό προσωπικό που απασχολείται µε τη διεξαγωγή των παραπάνω διαγωνισµών και εξετάσεων, αλλά και
όλων των εξετάσεων που διενεργούνται στη Σχολή κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, πραγµατοποιεί-

1. Το Ινστιτούτο Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων του ν.δ. 4561/1966 (ΦΕΚ 204 Α΄), µετατρέπεται σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2. Το Ινστιτούτο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Εξωτερικών.
Άρθρο 22
Σκοποί
Σκοποί του Ινστιτούτου είναι:
1. Η επιστηµονική έρευνα των προβληµάτων του Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων και
κυρίως η επιστηµονική παρακολούθηση των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Κειµένων στους τοµείς του Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου.
2. Η µελέτη των Διεθνών Σχέσεων της χώρας µε τα
άλλα κράτη και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, Συµβούλιο της Ευρώπης
κ.λπ.), καθώς και η µελέτη του Διπλωµατικού Δικαίου.
3. Η παροχή πληροφοριών στα Υπουργεία, τα Δικαστήρια, Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Επιτροπές
της Βουλής, καθώς και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών σχετικά µε τα πιο πάνω αντικείµενα µελέτης.
4. Η πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε τα πιο πάνω
αντικείµενα µελέτης.
Άρθρο 23
Αρµοδιότητες
Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Ινστιτούτο:
1. Οργανώνει βιβλιοθήκη, η οποία είναι ανοικτή στο
κοινό όλες τις εργάσιµες ηµέρες, σε ώρες που προσδιορίζονται από τον κανονισµό λειτουργίας του Ινστιτούτου,
2. Οργανώνει µαθήµατα, συνέδρια ή επιστηµονικές ηµερίδες στους επιστηµονικούς τοµείς του ενδιαφέροντός του, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς,
3. Διεξάγει ερευνητικά προγράµµατα στους τοµείς αυτούς, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλα επιστηµονικά
ιδρύµατα, ελληνικά ή ξένα,
4. Χορηγεί γνωµοδοτήσεις σε ιδιώτες στου τοµείς
τους οποίους υπηρετεί,
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5. Υποβάλλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ετήσια έκθεση που αναφέρεται: (α) στη διεθνή κίνηση στο χώρο του Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων, (β) στο έργο
του Ινστιτούτο και (γ) στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών της σχέσεων. Η ίδια έκθεση υποβάλλεται επίσης στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Προέδρους των
τριών Ανώτατων Δικαστηρίων, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 24
Διεύθυνση
1. Το Ινστιτούτο διευθύνεται από Διευθυντή, που ορίζεται για τριετή θητεία µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από εισήγηση του τελευταίου. Η
πλήρωση της θέσης του Διευθυντή προκηρύσσεται δύο
τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του
προηγούµενου Διευθυντή. Επί των υποψηφιοτήτων, αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου, το οποίο εισηγείται σχετικά στους Υπουργούς Εξωτερικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής των υποψηφιοτήτων καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του Ινστιτούτου.
2. Ως Διευθυντής του Ινστιτούτου προσλαµβάνεται µέλος του διδακτικού προσωπικού Νοµικού Τµήµατος ηµεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστηµίου, από τη βαθµίδα του
καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, πλήρους ή µερικής
απασχόλησης ή από αντίστοιχες αυτών βαθµίδες ξένων
πανεπιστηµίων. Διευθυντής µπορεί επίσης να διορισθεί
πρόσωπο που έχει διατελέσει καθηγητής εφόσον δεν έχει συµπληρώσει το εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας
του.
3. Ο Διευθυντής λαµβάνει µηνιαία αποζηµίωση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/6 των µηνιαίων τακτικών αποδοχών ή της σύνταξης που λαµβάνει ως καθηγητής πανεπιστηµίου και καθορίζεται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
4. O Διευθυντής αποχωρεί υποχρεωτικώς µετά τη συµπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του.
5. Ο Διευθυντής:
α. έχει τη γενική επιστηµονική διεύθυνση του Ινστιτούτου,
β. εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου,
γ. συντάσσει την ετήσια έκθεση του άρθρου 23 περ. 5,
στηριζόµενος στις επιµέρους εκθέσεις που υποβάλλουν
οι τέσσερεις Διευθυντές Τµηµάτων του Ινστιτούτου,
δ. µε βάση τις προτάσεις των Διευθυντών των Τµηµάτων, εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο το σχέδιο δράσης του Ινστιτούτου για τον επόµενο χρόνο, καθώς και
τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου χρόνου,
ε. εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τον οικονοµικό
προϋπολογισµό κάθε έτους και τον απολογισµό του
προηγούµενου,
στ. εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε κάθε άλλο θέµα που αφορά τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ζ. εκπροσωπεί το Ινστιτούτο.
6. Ο αρχαιότερος από τους Διευθυντές των Τµηµάτων
αναπληρώνει στο έργο του τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, όταν απουσιάζει, εκλείπει ή κωλύεται.

Άρθρο 25
Διοικητικό συµβούλιο
1.Το Ινστιτούτο διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο,
το οποίο απαρτίζεται από:
α. τον Προϊστάµενο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πάρεδρο του αυτού Γραφείου,
β. τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
ως Αντιπρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας,
γ. το Διευθυντή του Τοµέα Διεθνών Σπουδών του Τµήµατος Νοµικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που αναπληρώνεται από τον αµέσως νεότερο στην ιεραρχία καθηγητή του ίδιου Τοµέα,
δ. το Διευθυντή του Τοµέα Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήµης του Τµήµατος Νοµικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που αναπληρώνεται από τον αµέσως νεότερο στην ιεραρχία καθηγητή
του ίδιου Τοµέα,
ε. το Διευθυντή του Τοµέα Εµπορικού και Οικονοµικού
Δικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που αναπληρώνεται από τον
αµέσως νεότερο στην ιεραρχία καθηγητή του ίδιου Τοµέα,
στ. το Διευθυντή του Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών του Τµήµατος Νοµικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που αναπληρώνεται από τον αµέσως νεότερο στην ιεραρχία καθηγητή
του ίδιου Τοµέα,
ζ. το Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών, που αναπληρώνεται νοµίµως,
η. τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που αναπληρώνεται νοµίµως,
θ. το Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που αναπληρώνεται νοµίµως και
ι. το Διευθυντή του Ινστιτούτου, ως εισηγητή χωρίς ψήφο. Χωρίς ψήφο µπορούν επίσης να παρίστανται για θέµατα του Τµήµατός τους και οι Διευθυντές των Τµηµάτων.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο:
α) παρακολουθεί τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
β) καταρτίζει, συµπληρώνει ή τροποποιεί τον κανονισµό λειτουργίας του Ινστιτούτου,
γ) διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους και την περιουσία του Ινστιτούτου,
δ) συντάσσει κάθε χρόνο τον απολογισµό της δράσης
του Ινστιτούτου και καταρτίζει το σχέδιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του τον επόµενο χρόνο,
ε) εγκρίνει την ετήσια έκθεση που συντάσσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου σχετικά µε τη διεθνή κίνηση στο
χώρο του Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και των Διεθνών
Σχέσεων, το έργο του Ινστιτούτου και τις υποχρεώσεις
που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών
της σχέσεων και την υποβάλλει στους αποδέκτες της,
σύµφωνα µε το άρθρο 23,
στ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό του Ινστιτούτου, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση
στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρία κάθε δύο µήνες και όποτε υπάρχει ανάγκη, εφόσον το ζητήσει ο Διευθυντής του ή τουλάχιστον δύο µέλη του Διοικητικού του Συµβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε-
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δρό του ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και βρίσκεται σε
απαρτία όταν συµµετέχουν τουλάχιστον πέντε µέλη
του.
5. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε πλειοψηφία των
παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
6. Χρέη γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου εκτελεί ένας από τους γραµµατείς του Ινστιτούτου, ο οποίος
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 26
Επιστηµονικά τµήµατα
1. Το Ινστιτούτο αποτελείται από τέσσερα Τµήµατα:
1)
Τµήµα Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου και
Διεθνών Σχέσεων.
2)
Τµήµα Διεθνούς Συνταγµατικού και
Διοικητικού Δικαίου.
3)
Τµήµα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.
4)
Τµήµα Διεθνούς Εµπορικού Δικαίου.
2. Κάθε Τµήµα διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος είναι µέλος του διδακτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από τις βαθµίδες του
καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, και προέρχεται αντίστοιχα από τους Τοµείς (α) Διεθνών Σπουδών (β) Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήµης, (γ) Ποινικών και
Εγκληµατολογικών Επιστηµών και (δ) Εµπορικού και Οικονοµικού Δικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
3. Ο Διευθυντής του Τµήµατος εκλέγεται από τα µέλη
του αντίστοιχου Τοµέα, για µία µόνο θητεία δύο ετών.
4. Ο Διευθυντής του Τµήµατος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. συντάσσει το σχέδιο δράσης του Τµήµατος για τον
επόµενο χρόνο και το υποβάλλει στον Διευθυντή του Ινστιτούτου,
β. συντάσσει τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου έτους και τον υποβάλλει στον Διευθυντή του Ινστιτούτου,
γ. φροντίζει για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης,
δ. υπογράφει τις γνωµοδοτήσεις του Ινστιτούτου σε
θέµατα που εντάσσονται στο επιστηµονικό πεδίο του
Τµήµατος,
ε. ετοιµάζει την ετήσια έκθεση του άρθρου 23 περ. 5,
στο µέρος που αφορά τα θέµατα του Τµήµατος που
προΐσταται και την υποβάλλει στο Διευθυντή του Ινστιτούτου.
5. Ο Διευθυντής λαµβάνει µηνιαία αποζηµίωση, η οποία είναι κοινή για όλους τους Διευθυντές των Τµηµάτων, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/2 της αποζηµίωσης
που χορηγείται στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 27
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε επιστηµονικό και διοικητικό.
2. Το επιστηµονικό προσωπικό διακρίνεται σε κύριο και
βοηθητικό. Οι θέσεις του κυρίου επιστηµονικού προσωπικού ορίζονται σε τέσσερεις (τακτικοί επιστηµονικοί συνεργάτες), µία σε κάθε Τµήµα, στις οποίες προσλαµβάνονται κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος του οικείου α-

ντικειµένου, που πρέπει να γνωρίζουν καλά δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες. Οι θέσεις του βοηθητικού επιστηµονικού προσωπικού, ορίζονται επίσης σε τέσσερεις (επιστηµονικοί βοηθοί), µία σε κάθε τµήµα, και σε αυτές
διορίζονται υποψήφιοι διδάκτορες του οικείου αντικειµένου. Ο αριθµός των θέσεων, η διαδικασία κάλυψής τους,
η αµοιβή, τα ειδικότερα προσόντα, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του επιστηµονικού προσωπικού καθορίζονται στον κανονισµό λειτουργίας του Ινστιτούτου, που
προβλέπεται στο άρθρο 30. Η υπηρεσία του επιστηµονικού προσωπικού δεν είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση
του δικηγορικού λειτουργήµατος.
3. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού ορίζονται σε
τρεις: µία θέση TE βιβλιοθηκονόµου και δύο θέσεις ΔΕ
γραµµατέων. Τα προσόντα και η διαδικασία διορισµού
και η αµοιβή του προσωπικού ορίζονται µε τον κανονισµό λειτουργίας του Ινστιτούτου.
Άρθρο 28
Πόροι
Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, που εγγράφεται
στον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και προσδιορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Τα έσοδα από τις επιστηµονικές πληροφορίες και
γνωµοδοτήσεις που παρέχει το Ινστιτούτο.
γ) Τα έσοδα από την πώληση των δηµοσιευµάτων του.
δ) Χορηγίες, δωρεές και κληροδοτήµατα προς το Ινστιτούτο.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του Ινστιτούτου.
στ) Πρόσοδοι από κάθε άλλη πηγή.
Άρθρο 29
Χορηγοί
Ανακηρύσσονται χορηγοί του Ινστιτούτου και ως τέτοιοι αναγράφονται σε όλα τα δηµοσιεύµατά του, τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Πανεπιστήµια και λοιπά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία παρέχουν στο Ινστιτούτο ετήσια χορηγία τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Τα
πρόσωπα αυτά αποκτούν το δικαίωµα της δωρεάν χρήσης όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το Ινστιτούτο.
Άρθρο 30
Κανονισµός λειτουργίας
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ινστιτούτου, εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας
του Ινστιτούτου. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον κανονισµό καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Ινστιτούτου για την επίτευξη των σκοπών του,
όλες οι δαπάνες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν, ο
αριθµός, τα προσόντα και η διαδικασία διορισµού των
συνεργατών του Ινστιτούτου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
που αφορά τη λειτουργία του.
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Άρθρο 31
Παροχές-συνεργασία

Άρθρο 34
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το Ινστιτούτο στεγάζεται δωρεάν σε κατάλληλες αίθουσες που παραχωρούνται από το Δηµόσιο.
2. Το Ινστιτούτο εκτυπώνει τα δηµοσιεύµατά του σε
χαρτί που παρέχεται σε αυτό δωρεάν στο Εθνικό Τυπογραφείο.
3. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

1. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, παραµένουν στις θέσεις τους µέχρι την επιλογή και ανάληψη των καθηκόντων τους από τους νέους.
2. Την 30ή Ιουνίου 2011 λήγουν οι αποσπάσεις των υπαλλήλων που µέχρι τότε έχουν συµπληρώσει περισσότερα από έξι έτη απόσπασης στη Σχολή. Στην οικονοµική
υπηρεσία η απόσπαση µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή για όσο χρόνο κρίνεται ότι είναι
αναγκαίο, προκειµένου να µη διαταραχθεί η εύρυθµη
λειτουργία της Σχολής.
3. Ο υφιστάµενος πίνακας διδασκόντων ισχύει και µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου για εκείνους
τους διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί η διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων ή ορισµένης ύλης από κάθε µάθηµα τουλάχιστον στα τρία προηγούµενα, της
δηµοσίευσης του νόµου αυτού έτη.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3689/2008, όπως
αντικαθίστανται µε το άρθρο 15, ισχύουν και για τους εκπαιδευόµενους που φοιτούν ήδη στη Σχολή, χωρίς να επηρεάζεται ο χρόνος των εξετάσεων αυτών. Για αυτούς
έχει επίσης εφαρµογή και η διάταξη που αφορά τον τόπο
πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης.
5. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του
ν. 3689/2008, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 7
του άρθρου 16, εφαρµόζεται και σε όσους δικαστικούς
λειτουργούς πραγµατοποιούν τη δοκιµαστική τους θητεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Οι υπηρετούντες κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, µόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, εντάσσονται µε αντίστοιχη δέσµευση κενών οργανικών θέσεων, σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και µπορούν να αποσπώνται, µε αίτησή τους, στο Ινστιτούτο για τρία (3) έτη µε
δυνατότητα ανανέωσης. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι µε
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σε
θέση επιστηµονικού βοηθού, διατηρούν το δικαίωµα άσκησης της δικηγορίας. Για τους µονίµους υπηρετούντες
υπαλλήλους κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 103/1975.
Το Ινστιτούτο αναλαµβάνει τη δαπάνη καταβολής του
προβλεπόµενου στο ν. 103/1975 εφάπαξ χρηµατικού
βοηθήµατος.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του α.ν. 1712/1939
(ΦΕΚ 163 Α΄), όπως ισχύει, που κυρώθηκε µε το ν. 188/
1946 (ΦΕΚ 354 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από πρόταση
του Διοικητικού Συµβουλίου, προσλαµβάνεται Διευθυντής του Ινστιτούτου µε τριετή σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, πλήρους ή µερικής απασχόλησης ή οµότιµος καθηγητής Νοµικού Τµήµατος ηµεδαπής ή αλλοδαπής Πανεπιστηµιακής Σχολής, ο οποίος γνωρίζει άριστα δύο ξένες γλώσσες, από τις οποίες η µία είναι η αγγλική, η γαλλική ή η
γερµανική και προΐσταται του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής
αποχωρεί αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού δευτέρου (72ου) έτους της ηλικίας του.»
2. Η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου και νόµου αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων προσλαµβάνεται Υποδιευθυντής µε τριετή σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επίκουρος καθηγητής, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, ή δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών, ο οποίος γνωρίζει άριστα δύο
ξένες γλώσσες, από τις οποίες η µία είναι η αγγλική, η
γαλλική ή η γερµανική. Ο Υποδιευθυντής αποχωρεί αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού δευτέρου (72ου) έτους της ηλικίας του. Η θέση του Υποδιευθυντή δεν είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση δικηγορίας.»
Άρθρο 33
Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων
Στο άρθρο 6 του ν.δ. 3026/1954 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής και η παράγραφος 5 αναριθµείται σε 6:
«5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι µηνών,
µπορεί να γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή
Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας
του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραµµένος ο
ασκούµενος. Ο αριθµός των ασκουµένων, η κατανοµή
αυτών σε τµήµατα και η εξειδίκευση των καθηκόντων
που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Εφετείου, Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας, µετά από γνώµη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο ασκούµενος λαµβάνει αµοιβή που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»

Άρθρο 35
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το ν.δ. 4561/1966,
β) το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3689/2008,
γ) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21 του ν. 3689/
2008.
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Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ.Δρούτσας

Α. Διαµαντοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. Καστανίδης

Αριθ. 215/21/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ .1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου: α) επανακαθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.Δι.) και του Ινστιτούτου
Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και β)
ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ειδικότερα:
I. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν.
3689/2008 και ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΣΔι. Ειδικότερα, µεταξύ των οποίων προβλέπονται τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Περιλαµβάνονται διατάξεις για τη διοικητική οργάνωση της ΕΣΔι.
1. Επανακαθορίζονται τα όργανα διοίκησης της
Ε.Σ.Δι., τα οποία, εφεξής, είναι µόνο το Διοικητικό Συµβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.
2. Επανακαθορίζεται, επίσης, η συγκρότηση του Διοι-

κητικού Συµβουλίου της ΕΣΔι, κατά το µέρος που αναφέρεται στην ιδιότητα των µελών του και στη διάρκεια της
θητείας τους.
3.α. Όσον αφορά στη θέση Γενικού Διευθυντή, τοποθετείται ανώτατος δικαστικός λειτουργός, µέλος Ανώτατου Δικαστηρίου που ορίζεται εκ περιτροπής από τον Άρειο Πάγο και το Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Δεν επιτρέπεται ορισµός στη θέση
αυτή του Προέδρου των εν λόγω δικαστηρίων.
β. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή δεν ανανεώνεται.
γ. Καθορίζονται τα στοιχεία που συνεκτιµώνται για
την επιλογή του Γενικού Διευθυντή.
δ. Καθιερώνεται η υποχρέωση του Γενικού Διευθυντή
να διαµένει στην έδρα της ΕΣΔι.
4.α. Μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθµός διευθυντών
της Σχολής και εφεξής στην ΕΣΔι τοποθετούνται τρείς
(3) Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (για την
κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης, την κατεύθυνση
Ποινικής Δικαιοσύνης και την κατεύθυνση Εισαγγελικών
Λειτουργών) και καθορίζονται τα προσόντα, η θητεία και
τα καθήκοντά τους.
β. Ο ελάχιστος αριθµός ηµερών απασχόλησής τους
στην ΕΣΔι ορίζεται σε δύο (2) την εβδοµάδα.
5. Καταργούνται οι τρείς (3) Σύµβουλοι Σπουδών και
εισάγεται ο θεσµός του Συµβούλου Επιµόρφωσης, όπου
τοποθετείται, µε υπουργική απόφαση, µέλος ΔΕΠ – καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου µε τα οριζόµενα καθήκοντα.
6.α. Εφεξής στην ΕΣΔι λειτουργούν δύο Συµβούλια
Σπουδών, ένα για τις κατευθύνσεις πολιτικής – ποινικής
δικαιοσύνης και εισαγγελικών λειτουργών και ένα για
την κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης (σήµερα υφίσταται µόνο ένα).
β. Ο αριθµός των µελών κάθε Συµβουλίου ορίζεται σε
επτά και έχουν τις οριζόµενες ιδιότητες.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα καθήκοντα, τον
τρόπο λήψης απόφασης και την εν γένει λειτουργία των
Συµβουλίων Σπουδών.
δ. Ιδρύεται Συµβούλιο Διδασκόντων και για την κατεύθυνση εισαγγελικών λειτουργών και ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας του.
(άρθρα 1 – 7)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Παρατίθενται διατάξεις που αφορούν στον τρόπο επιλογής και την κατάσταση των εκπαιδευοµένων.
1.α. Προβλέπεται η λειτουργία κατεύθυνσης Εισαγγελικών Λειτουργών στη Σχολή, η οποία περιλαµβάνεται
στην προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισµού.
β. Ορίζεται ότι και οι προφορικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην ΕΣΔι, διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη (όχι
µόνον οι γραπτές, που ισχύει).
γ. Επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων για τη συµµετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισµό της ΕΣΔι. Επιπλέον, ορίζεται ότι, ο χρόνος εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν υπολογίζεται,
για τη συµπλήρωση του προαναφερόµενου ανώτατου ορίου ηλικίας των υποψηφίων.
2.α. Ιδρύεται επιτροπή διαγωνισµού για την κατεύθυνση Εισαγγελικών Λειτουργών, η οποία έχει την οριζόµενη συγκρότηση και καθήκοντα.
β. Για τη διενέργεια των εξετάσεων στις ξένες γλώσσες, κατά τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην ΕΣΔι, διορίζονται, εκτός από τα µέλη των επιτροπών διαγωνισµού,
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οκτώ (8) εξεταστές ξένων γλωσσών, µε τα οριζόµενα
προσόντα.
3. Επανακαθορίζεται η χρονική περίοδος, κατά την οποία διενεργείται το προκριµατικό στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισµού στη ΕΣΔι και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο επιλογής των θεµάτων για τα προς εξέταση µαθήµατα.
4.α. Καταργείται η δυνατότητα ορισµού από την αρµόδια επιτροπή, ειδικών επιστηµόνων για την βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων του προκριµατικού σταδίου
του διαγωνισµού, η οποία εφεξής διενεργείται µόνο από
τα µέλη της εν λόγω επιτροπής.
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος βαθµολόγησης των υποψηφίων.
(άρθρα 8 – 11)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄
Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε την προεισαγωγική και τη διαρκή εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. Ειδικότερα, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
1. Επανακαθορίζονται: α. Οι ηµέρες που διακόπτεται η
κατάρτιση των εκπαιδευοµένων.
β. Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών της
ΕΣΔι και η διαδικασία τροποποίησής του.
γ. Ο τρόπος βαθµολογικής αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι εφεξής, βαθµολογούνται και για το
πρώτο στάδιο κατάρτισης.
2.α. Προσδιορίζεται η χρονική περίοδος, κατά την οποία διαρκεί το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης των εκπαιδευοµένων και επανακαθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης κατά το στάδιο αυτό.
β. Ορίζεται ότι, οι εξετάσεις αποφοίτησης από την ΕΣΔι περιλαµβάνουν, εφεξής, µόνο γραπτή δοκιµασία και
προσδιορίζεται ο βαθµός προκειµένου να θεωρηθεί επιτυχών ο εκπαιδευόµενος.
γ. Καθορίζεται η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για τις εξετάσεις της αποφοίτησης των εκπαιδευοµένων της κατεύθυνσης Εισαγγελικών Λειτουργών.
3. Προβλέπεται ότι, κατά το στάδιο πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν, επιπλέον, τρία
(3) εκπαιδευτικά σεµινάρια, τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών το καθένα. Στο πρόγραµµα σπουδών που καταρτίζει
το Συµβούλιο Σπουδών, ορίζονται το περιεχόµενο, ο
χρόνος και οι εισηγητές των σεµιναρίων αυτών.
4. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του
τελικού βαθµού για τον καθορισµό της σειράς των εκπαιδευοµένων στους πίνακες αρχαιότητας.
5. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα προγράµµατα επιµόρφωσης των δικαστικών λειτουργών.
(άρθρα 12 – 17)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Ε.Σ.Δι. Ειδικότερα:
1.α. Επανακαθορίζεται: i) ο κύκλος των προσώπων, από τα οποία προέρχεται το εκπαιδευτικό προσωπικό της
ΕΣΔι και ii) η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα διδασκόντων.
β. Για τους διδάσκοντες που δεν είναι συνεπείς µε την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, προβλέπεται διαδικασία
διαγραφής και αντικατάστασής τους.
2. Μειώνεται, κατά τέσσερις (4), ο αριθµός των θέσεων του διοικητικού προσωπικού της ΕΣΔι, ο συνολικός α-

ριθµός των οποίων ορίζεται, εφεξής, σε δώδεκα (12), ήτοι 8 ΠΕ, 1 ΤΕ και 3 ΔΕ κατηγορίας.
3.α. Ορίζεται ότι, η πρόσληψη του προαναφερόµενου
προσωπικού διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3812/2009, καταργουµένων των σχετικών ειδικών διαγωνισµών που ισχύουν σήµερα.
β. Επιτρέπεται, εφεξής, παράταση µόνο για µια τριετία (αντί τρείς, που ισχύει) της απόσπασης δικαστικών υπαλλήλων στην Ε.Σ.Δι., µε τις προβλεπόµενες εξαιρέσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
4. Επανακαθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της κ.υ.α.
µε την οποία καθορίζονται οι κάθε είδους αποζηµιώσεις,
αµοιβές, δαπάνες µετακίνησης και υπερωριακής εργασίας, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που σχετίζεται µε
την κατάρτιση των εκπαιδευοµένων και την επιµόρφωση
των δικαστικών λειτουργών στην ΕΣΔι. (άρθρα 18 – 22)
ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Τροποποιείται – συµπληρώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο
λειτουργίας του Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου
και Διεθνών Σχέσεων, που ιδρύθηκε ως νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), µε το ν.δ. 4561/1966, και εισάγονται οι ακόλουθες νέες ρυθµίσεις:
1α. Το Ινστιτούτο µετατρέπεται σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β. Επανακαθορίζονται οι σκοποί του Ινστιτούτου και ο
τρόπος εκπλήρωσής τους.
γ.i) Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε τη θητεία, τα προσόντα και το διορισµό του Διευθυντή του Ινστιτούτου.
ii) Στο Διευθυντή καταβάλλεται αποζηµίωση, που καθορίζεται µε κ.υ.α., και δεν υπερβαίνει το 1/6 των µηνιαίων τακτικών αποδοχών ή της σύνταξης που λαµβάνει ως
καθηγητής πανεπιστηµίου.
γ. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ινστιτούτου, κατά το µέρος που αναφέρεται στον αριθµό και την ιδιότητα των µελών του.
2.α. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα διάρθρωσης του
Ινστιτούτου.
β. Ορίζεται ότι στο Διευθυντή των Τµηµάτων του Ινστιτούτου καταβάλλεται αποζηµίωση που καθορίζεται µε
κ.υ.α. και δεν υπερβαίνει το ½ της αποζηµίωσης που
λαµβάνει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
γ. Καθορίζεται το προσωπικό του Ινστιτούτου ως ακολούθως: α) τέσσερις (4) θέσεις κύριου επιστηµονικού
προσωπικού, β) τέσσερις (4) θέσεις βοηθητικού επιστηµονικού προσωπικού και γ) τρεις (3) θέσεις διοικητικού
προσωπικού.
δ. Τα θέµατα σχετικά µε τη στελέχωση του Ινστιτούτου (αριθµός θέσεων, διαδικασία πρόσληψης κ.λπ.), την
αµοιβή και τα καθήκοντα του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται µε τον κανονισµό λειτουργίας του Ινστιτούτου, ο οποίος εγκρίνεται µε κ.υ.α.
ε. Επανακαθορίζεται το ποσό της ετήσιας χορηγίας
προς το Ινστιτούτο µε βάση το οποίο ανακηρύσσονται οι
χορηγοί του.
(άρθρα 21 – 31)
ΙΙΙ. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
1. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε την πρό-
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σληψη Διευθυντή και Υποδιευθυντή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά µετά τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού δεύτερου (72ου) έτους της ηλικίας τους.
2. Επεκτείνεται σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, η εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 50 του Κώδικα
Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών [ΚΟΔΚΔΛ, ν. 1756/1986) σχετικά µε τις µεταθέσεις.
3.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους ασκούµενους δικηγόρους να πραγµατοποιούν µέρος της πρακτικής τους
άσκησης στο Εφετείο, το Πρωτοδικείο ή την αντίστοιχη
Εισαγγελία της έδρας του δικηγορικού συλλόγου που είναι εγγεγραµµένοι.
β. Στους ανωτέρω καταβάλλεται αµοιβή που καθορίζονται µε κ.υ.α.
4.α Προβλέπεται ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι του
Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών
Σχέσεων, µόνιµοι και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εντάσσονται σε προσωποπαγή θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε αντίστοιχη δέσµευση κενών οργανικών
θέσεων, και αποσπώνται στο Ινστιτούτο κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β.i) Για τους µόνιµους υπηρετούντες υπαλλήλους εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
103/1975.
ii) Το Ινστιτούτο αναλαµβάνει τη δαπάνη για την καταβολή του προβλεπόµενου στον ανωτέρω νόµο εφάπαξ
χρηµατικού βοηθήµατος.
(άρθρα 32 – 35)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή αµοιβής στους ασκούµενους δικηγόρους που πραγµατοποιούν µέρος της πρακτικής τους άσκησης στο Εφετείο, το
Πρωτοδικείο ή την Εισαγγελία της έδρας του δικηγορικού συλλόγου όπου είναι εγγεγραµµένοι. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγµατικά
γεγονότα (αριθµός ασκουµένων, διάρκεια πρακτικής άσκησης κ.λπ.).
(άρθρο 34)

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΣΔι (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Δαπάνη από την καταβολή αυξηµένων αποζηµιώσεων, εξόδων µετακίνησης κ.λπ., λόγω: α) της σύστασης: i)
µίας θέσης Συµβούλου Επιµόρφωσης, (άρθρο 6), ii) ενός
επιπλέον Συµβουλίου Σπουδών (άρθρο 7), iii) Συµβουλίου
Διδασκόντων για την κατεύθυνση Εισαγγελικών Λειτουργών (άρθρο 7), iv) Επιτροπής Εισαγωγικού Διαγωνισµού και Επιτροπής Αποφοίτησης για την κατεύθυνση
Εισαγγελικών Λειτουργών
(άρθρα 9 και 15)
β) Του διορισµού οκτώ εξεταστών για τις εξετάσεις
ξένων γλωσσών κατά τον εισαγωγικό διαγωνισµό της
Σχολής
(άρθρο 9)

γ) Της καθιέρωσης της υποχρέωσης απασχόλησης
στην ΕΣΔι, τουλάχιστον δύο ηµέρες εβδοµαδιαίως, για
τους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.
(άρθρο 5)
δ) Διενέργειας στη Θεσσαλονίκη και των προφορικών
εξετάσεων, για την εισαγωγή στην ΕΣΔι, (όχι µόνο των
γραπτών, που ισχύει).
(άρθρο 8 παρ. 2)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός δικαιούχων, αριθµός και συχνότητα µετακινήσεων, συνεδριάσεων, κ.λπ.), καθώς και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (άρθρο 45 παρ. 2, ν. 3689/2008).
2. Δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων διενέργειας τριών (3) εκπαιδευτικών σεµιναρίων, τα οποία παρακολουθούν επιπλέον οι εκπαιδευόµενοι, κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης.
(άρθρο 16 παρ. 4)
3. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, ύψους 63.300 ΕΥΡΩ
περίπου, από τη µείωση, κατά τέσσερις (4), του αριθµού
των θέσεων του διοικητικού προσωπικού της Σχολής.
(άρθρο 19 παρ. 2)
4. Εξοικονόµηση δαπάνης από την καταβολή µειωµένων αποζηµιώσεων, εξόδων µετακίνησης κ.λπ., λόγω
της: α) καθιέρωσης της υποχρέωσης διαµονής του Γενικού Διευθυντή της Ε.Σ.Δι. στην έδρα της Σχολής.
(άρθρο 4)
β)Μείωσης του αριθµού των Διευθυντών της ΕΣΔι κατά έναν, (πλέον τρείς Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης).
(άρθρο 5)
γ) Κατάργησης των τριών Συµβούλων Σπουδών.
(άρθρο 6)
δ) Κατάργησης της δυνατότητας ορισµού από την αρµόδια επιτροπή, ειδικών επιστηµόνων για την βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων του προκριµατικού σταδίου
του διαγωνισµού, η οποία εφεξής διενεργείται µόνο από
τα µέλη της εν λόγω επιτροπής.
(άρθρο 11 παρ.1)
ε) Κατάργησης της προφορικής δοκιµασίας για τις εξετάσεις αποφοίτησης από την ΕΣΔι. (άρθρο 15)
στ) Κατάργησης των ειδικών διαγωνισµών για την
πρόσληψη του διοικητικού προσωπικού της Ε.Σ.Δι.
(άρθρο 19 παρ. 3)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου Διεθνούς
Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ν.π.ι.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη από την: α) καταβολή αποζηµίωσης
στους Διευθυντές των τεσσάρων Τµηµάτων του Ινστιτούτου. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την
έκδοση κ.υ.α..
(άρθρο 26 παρ. 5)
β) Αύξηση κατά δύο (2) των θέσεων του κύριου επιστηµονικού προσωπικού του Ινστιτούτου καθώς και την
ανακατανοµή των θέσεων διοικητικού προσωπικού αυτού.
(άρθρο 27 παρ. 2 και 3)
Αθήνα, 7 Δεκεµβρίου 2010
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή αµοιβής στους ασκούµενους δικηγόρους που πραγµατοποιούν µέρος της πρακτικής τους άσκησης στο Εφετείο, το
Πρωτοδικείο ή την Εισαγγελία της έδρας του δικηγορικού συλλόγου όπου είναι εγγεγραµµένοι. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγµατικά
γεγονότα (αριθµός ασκουµένων, διάρκεια πρακτικής άσκησης κ.λπ.).
(άρθρο 34)
Η ανωτέρω δαπάνη, εφόσον πραγµατοποιείται, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΣΔι (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1.Δαπάνη από την καταβολή αυξηµένων αποζηµιώσεων, εξόδων µετακίνησης κ.λπ., λόγω: α) της σύστασης: i)
µίας θέσης Συµβούλου Επιµόρφωσης, (άρθρο 6), ii) ενός
επιπλέον Συµβουλίου Σπουδών (άρθρο 7), iii) Συµβουλίου
Διδασκόντων για την κατεύθυνση Εισαγγελικών Λειτουργών (άρθρο 7), iv) Επιτροπής Εισαγωγικού Διαγωνισµού και Επιτροπής Αποφοίτησης για την κατεύθυνση
Εισαγγελικών Λειτουργών.
(άρθρα 9 και 15)
β) Του διορισµού οκτώ εξεταστών για τις εξετάσεις
ξένων γλωσσών κατά τον εισαγωγικό διαγωνισµό της
Σχολής.
(άρθρο 9)
γ) Της καθιέρωσης της υποχρέωσης απασχόλησης
στην ΕΣΔι, τουλάχιστον δύο ηµέρες εβδοµαδιαίως, για
τους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.
(άρθρο 5)
δ) Διενέργειας στη Θεσσαλονίκη και των προφορικών
εξετάσεων, για την εισαγωγή στην ΕΣΔι, (όχι µόνο των
γραπτών, που ισχύει).
(άρθρο 8 παρ. 2)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός δικαιούχων, αριθµός και συχνότητα µετακινήσεων, συνεδριάσεων, κ.λπ.), καθώς και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (άρθρο 45 παρ. 2, του ν. 3689/2008).
2. Δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων διενέργειας τριών (3) εκπαιδευτικών σεµιναρίων, τα οποία παρακολουθούν επιπλέον οι εκπαιδευόµενοι, κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης.
(άρθρο 16 παρ. 4)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΕΣΔι και, κατά ένα µέρος, θα καλυφθούν από την εξοικονόµηση που προκύπτει από την εφαρµογή των άρθρων 4, 5, 6, 11, 15 και 19.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου Διεθνούς
Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ν.π.ι.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη από την: α) καταβολή αποζηµίωσης
στους Διευθυντές των τεσσάρων Τµηµάτων του Ινστιτούτου. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την
έκδοση κ.υ.α..
(άρθρο 26 παρ. 5)
β) Αύξηση κατά δύο (2) των θέσεων του κύριου επιστηµονικού προσωπικού του Ινστιτούτου καθώς και την
ανακατανοµή των θέσεων διοικητικού προσωπικού αυτού.
(άρθρο 27 παρ. 2 και 3)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του εν λόγω νοµικού προσώπου.
Αθήνα, 7 Δεκεµβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Χ. Καστανίδης
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