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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η µεταρρύθµιση της οργάνω-
σης και λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της δικαιο-
σύνης και να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την
απονοµή της. 

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι η θέσπιση ενός νέου νο-
µοθετικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 3
Νοµική φύση - Έδρα

1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) είναι
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οι-
κονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δι-
καιοσύνης. Η ΕΣΔι έχει έδρα και λειτουργεί στον Δήµο Κα-
λαµαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Σκοπός της Σχολής είναι η επιλογή, η κατάρτιση και η
αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι πρόκειται να
διοριστούν σε θέσεις δοκίµων δικαστικών λειτουργών του
Συµβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τακτικών δι-
οικητικών δικαστηρίων, καθώς και η διαρκής επιµόρφωση
των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.

3. Η Σχολή, για την επίτευξη του σκοπού της, µπορεί να:
α) συνεργάζεται µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά εκπαιδευτικά ι-
δρύµατα, µε φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κα-
τάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αναγνωρισµένου επιστηµονικού
κύρους, β) συµµετέχει στα ευρωπαϊκά προγράµµατα και τα
δίκτυα κατάρτισης και επιµόρφωσης των δικαστικών λει-
τουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της
Ευρώπης, γ) διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ειδικά προ-
γράµµατα κατάρτισης για τους δικαστικούς λειτουργούς
των χωρών αυτών, καθώς και συνέδρια, σεµινάρια, διαλέ-
ξεις και ηµερίδες, δ) συµµετέχει σε επιστηµονικές έρευνες
και µελέτες, τα πορίσµατα των οποίων δύνανται να αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής και ε) συνεργάζεται
για τα θέµατα της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόµε-
νων µε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού, νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα,
διεθνείς οργανισµούς, διεθνή δικαστήρια και δικαστήρια
ξένων χωρών.

Άρθρο 4
Πόροι - Οικονοµική λειτουργία

1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για την αντι-
µετώπιση των εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και λειτουρ-
γικών αναγκών της, έχει τους ακόλουθους πόρους:
α) Την ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προ-

ϋπολογισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στον οποίο εγ-
γράφεται µε ιδιαίτερο κωδικό αριθµό µε τίτλο «Επιχορήγη-
ση Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών»,
β) τις προσόδους από την περιουσία της και έσοδα από

τη διάθεση εκδόσεων και δηµοσιευµάτων, καθώς και από
την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αµοιβής,
γ) τις χρηµατοδοτήσεις από το Ταµείο Χρηµατοδότησης

Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), για την κάλυψη δαπανών:
γα) κατασκευής, συντήρησης και επισκευής κτιριακών ε-

γκαταστάσεων,
γβ) προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης του πά-

σης φύσεως εξοπλισµού, που είναι απαραίτητος για τη λει-
τουργία της και
γγ) διαµόρφωσης και συντήρησης του περιβάλλοντος

χώρου.
δ) Τις επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδο-

σίες και κάθε είδους εισφορές νοµικών ή φυσικών προσώ-
πων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών,
ε) τις επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Ε-

πενδύσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης εντός των εκά-
στοτε ετησίων ορίων του και τις χρηµατοδοτήσεις από τα
Προγράµµατα του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Α-
νάπτυξης (ΕΣΠΑ) και από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας.

2. Η οικονοµική διαχείριση της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) µε τον τρόπο και τα όργανα που κα-
θορίζει ειδικός κανονισµός, ο οποίος καταρτίζεται, ύστερα
από πρόταση του Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατι-
σµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, από το Διοι-
κητικό Συµβούλιο και κυρώνεται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης.

3. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Σχολής και οι τροπο-
ποιήσεις του υιοθετούνται από το Διοικητικό της Συµβού-
λιο, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή Οικονοµικού Προ-
γραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων και
σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή, και εγκρίνονται α-
πό τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο ετήσιος ισολογισµός και
απολογισµός της συντάσσονται µε τη λήξη του λογιστικού
έτους και συνοδεύονται από έκθεση του Διευθυντή Οικο-
νοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υ-
ποθέσεων, µε τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή.
Ο ισολογισµός και ο απολογισµός υιοθετούνται από το Δι-
οικητικό Συµβούλιο της Σχολής και εγκρίνονται από τον Υ-
πουργό Δικαιοσύνης. 

4. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος της Σχολής ταυτίζε-
ται µε το ηµερολογιακό έτος και συγκεκριµένα διαρκεί από
την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεµβρίου εκάστου έ-
τους.
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Άρθρο 5
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών είναι το Διοικητικό Συµβούλιο, ο Γενικός Διευθυ-
ντής και ο Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων.

Άρθρο 6
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποτελείται από έ-
ντεκα (11) µέλη και συγκεκριµένα: 
α) Τους Προέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας,

του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
γ) τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών

Διοικητικών Δικαστηρίων, 
δ) τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ε) τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, 
στ) τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέ-

ων ή της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, οι οποίοι ορίζο-
νται εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία, 
ζ) τον Πρόεδρο της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουρ-

γών του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου ή της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι ορί-
ζονται εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία, 
η) ένα µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) από τη βαθµίδα του Καθηγητή των Νοµικών Σχο-
λών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών ή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή
του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης που ορίζεται µε
τον αναπληρωτή του, µε απόφαση της οικείας Γενικής Συ-
νέλευσης εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία και 
θ) τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή

Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, εκ περιτροπής, µε ενιαύσια θη-
τεία.

2. Αν η ηµερήσια διάταξη του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών περιλαµβάνει
ζητήµατα που αφορούν αµιγώς στην οικονοµική διαχείρι-
ση, όπως ιδίως θέµατα προϋπολογισµού, ισολογισµού και
απολογισµού, στο Διοικητικό Συµβούλιο αντί του Γενικού
Διευθυντή µετέχει ο Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµα-
τισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου προε-
δρεύει ο αρχαιότερος από τους Προέδρους του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον απου-
σιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους νόµιµους
αναπληρωτές τους. 

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφό-
σον είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) µέλη. Οι αποφάσεις
του λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψη-
φίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου του, τουλάχιστον πέντε (5) φο-
ρές κάθε ηµερολογιακό έτος και συγκαλείται εκτάκτως α-
πό αυτόν, όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των µελών του.

7. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου πραγµα-

τοποιούνται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, είτε µε φυσι-
κή παρουσία είτε διαδικτυακά µε τη χρήση υπηρεσιακών
τεχνολογικών µέσων.

Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοί-
κησης, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Ορίζει το σήµα, τη σφραγίδα, τη µορφή της ιστοσελί-

δας και το ψηφιακό αποτύπωµα δεδοµένων της ΕΣΔι, 
β) χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της κατάρτισης

και της επιµόρφωσης και εποπτεύει την εφαρµογή τους, 
γ) εγκρίνει τα προγράµµατα κατάρτισης όλων των κα-

τευθύνσεων που περιλαµβάνουν τα διδασκόµενα µαθήµα-
τα, τους διδάσκοντες, τις προγραµµατισµένες ηµερίδες
και τις επισκέψεις σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά δικαστήρια και
εισαγγελίες, καθώς και σε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς, 
δ) εγκρίνει τα προγράµµατα επιµόρφωσης είτε αφορούν

σε κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά είτε είναι κοινά περισσοτέ-
ρων κατευθύνσεων, 
ε) εγκρίνει τα επιµορφωτικά προγράµµατα που συνδέο-

νται µε τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής, 
στ) υιοθετεί τον ετήσιο προϋπολογισµό και οποιαδήποτε

τροποποίησή του, τον ισολογισµό και τον απολογισµό της
Σχολής, 
ζ) δια του Γενικού Διευθυντή υποβάλλει, µετά από το τέ-

λος κάθε ηµερολογιακού έτους, αναλυτική έκθεση για τις
δραστηριότητες και τις προοπτικές της Σχολής στον Υ-
πουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος την καταθέτει στη Βουλή, 
η) εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή για σηµειακές

τροποποιήσεις των προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρ-
φωσης ή, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή,
µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλα όργανα της Σχολής, προ-
κειµένου να ασκήσουν είτε συγκεκριµένες αρµοδιότητες
του Γενικού Διευθυντή είτε να υπογράφουν µε εντολή του
κάθε είδους πράξεις, έγγραφα ή αποφάσεις, οι οποίες α-
νήκουν στην αρµοδιότητά του. Οι αποφάσεις αυτές του Δι-
οικητικού Συµβουλίου αναρτώνται στη Διαύγεια και επί εί-
κοσι (20) ηµέρες στην ιστοσελίδα της Σχολής, 
θ) ορίζει, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή,

τον γραµµατέα του µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, από υ-
παλλήλους της Σχολής για µία µόνο θητεία τριών (3) ετών, 
ι) αποφασίζει επί ενστάσεων κατά αποφάσεων του οικεί-

ου Συµβουλίου Σπουδών που αφορούν είτε στη διαγραφή
εκπαιδευοµένων από τη Σχολή λόγω υπέρβασης του αριθ-
µού των αδικαιολόγητων απουσιών είτε στην επανάληψη
του πρώτου σταδίου κατάρτισης από εκπαιδευόµενους λό-
γω υπέρβασης του αριθµού των δικαιολογηµένων απου-
σιών, 
ια) αποφασίζει επί έγγραφης διαφωνίας δύο (2) µελών

του οικείου Συµβουλίου Σπουδών της Σχολής σε απόφαση
του τελευταίου, εφόσον εισαχθεί το θέµα προς συζήτηση
από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής, 
ιβ) αποφασίζει επί ενστάσεως διδάσκοντος κατά απόφα-

σης του οικείου Συµβουλίου Σπουδών περί διαγραφής του
από τον πίνακα διδασκόντων, ανάκλησης της ανάθεσης δι-
δασκαλίας του και αντικατάστασής του από άλλον διδά-
σκοντα, 
ιγ) αποφασίζει για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων

των οργανικών µονάδων της Σχολής, καθώς και για τη σύ-
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σταση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, ή κατάργηση κλάδων
και θέσεων κάθε βαθµού ή ειδικότητας µόνιµου ή µε οποι-
αδήποτε σχέση προσωπικού και τον προσδιορισµό ειδικών
τυπικών προσόντων κάθε κλάδου ή ειδικότητας, 
ιδ) εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση για την απόσπαση υ-

παλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ή
για την ανανέωση ή για τη διακοπή της απόσπασής τους, 
ιε) εγκρίνει το ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκ-

παιδευτών και 
ιστ) εισηγείται στους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαι-

οσύνης την έκδοση κοινής απόφασης, µε την οποία καθο-
ρίζονται οι κάθε είδους αποζηµιώσεις και αµοιβές, δαπά-
νες µετακίνησης, διαµονής, υπερωριακής εργασίας και γε-
νικώς κάθε δαπάνη σχετική µε την κατάρτιση των εκπαι-
δευοµένων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ενερ-
γεία δικαστικών λειτουργών, στα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 52.

Άρθρο 8
Γενικός Διευθυντής

1. Γενικός Διευθυντής τοποθετείται, µε απόφαση του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, εκ περιτροπής ανώτατος δικαστι-
κός λειτουργός του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Α-
ρείου Πάγου µεταξύ εκείνων που έχουν ακόµη τουλάχι-
στον τριετή ενεργό υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογηµένη
απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
Αποκλείεται ο ορισµός ως Γενικού Διευθυντή ενός εκ των
Προέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου
Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο τοποθετούµενος δι-
καστικός λειτουργός παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέ-
ση, αν µε οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιό-
τητα. Ορίζεται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για
µία µόνο θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρεση, πα-
ρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης δια-
δικασίας τοποθέτησης του νέου Γενικού Διευθυντή.

2. Αν ο Γενικός Διευθυντής ελλείπει, απουσιάζει ή κω-
λύεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, τον αναπληρώνει
ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους Διευθυ-
ντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.

Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Γενικού Διευθυντή

Ο Γενικός Διευθυντής αποτελεί όργανο Διοίκησης της
Σχολής και οι αρµοδιότητές του είναι οι εξής: 
α) Έχει το τεκµήριο της αρµοδιότητας για όλα τα θέµατα

της Σχολής, εκτός από εκείνα, τα οποία έχουν ανατεθεί ει-
δικώς σε άλλα όργανά της, 
β) προΐσταται του διοικητικού προσωπικού της Σχολής,

το οποίο τοποθετεί και κατανέµει ανάλογα µε τις ανάγκες, 
γ) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του διοικητικού προσω-

πικού της Σχολής και των εκπαιδευοµένων, κατά το µέρος
που έχει τη σχετική αρµοδιότητα, 
δ) µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικη-

τικού Συµβουλίου, 
ε) εκπροσωπεί τη Σχολή δικαστικώς και εξωδίκως, 
στ) προωθεί τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής, 
ζ) εποπτεύει το έργο των Διευθυντών Κατάρτισης και Ε-

πιµόρφωσης και επιλύει διαφωνίες που ανακύπτουν σχετι-
κά µε τις αρµοδιότητές τους, καθώς και τις ανατεθειµένες
από αυτόν αρµοδιότητες µεταξύ των οργανικών µονάδων
της Σχολής και των υπαλλήλων, 
η) προεδρεύει των οικείων Συµβουλίων Σπουδών της

Σχολής, 
θ) προτείνει τους γραµµατείς του Διοικητικού Συµβουλί-

ου και των Συµβουλίων Σπουδών της Σχολής µε τους νόµι-
µους αναπληρωτές τους, 
ι) προβαίνει στις αναθέσεις διδασκαλίας των διδασκό-

ντων όλων των κατευθύνσεων, στις οποίες επισυνάπτει ο-
δηγίες που έχουν σχέση µε τον χρόνο και τον τρόπο διε-
νέργειας των µαθηµάτων, όπως έχει αποφασισθεί από τα
οικεία Συµβούλια Σπουδών, 
ια) εγκρίνει τους πίνακες όσων από τους υποψηφίους γί-

νονται δεκτοί για να συµµετάσχουν στον εισαγωγικό δια-
γωνισµό, καθώς και όσων αποκλείονται από αυτόν, 
ιβ) διενεργεί τις κληρώσεις των επιτροπών του εισαγω-

γικού διαγωνισµού της Σχολής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 18, 
ιγ) προτείνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τη µεταβο-

λή των εξεταζόµενων ξένων γλωσσών και θεµατικών που
περιλαµβάνονται στα τρία (3) στάδια του εισαγωγικού δια-
γωνισµού, 
ιδ) προτείνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τους γραµ-

µατείς του εισαγωγικού διαγωνισµού, καθώς και των εξε-
τάσεων αποφοίτησης µε τους νόµιµους αναπληρωτές
τους, όταν ο διαγωνισµός διενεργείται στην έδρα της Σχο-
λής,
ιε) αίρει την αµφιβολία ή την αµφισβήτηση που δηµιουρ-

γείται για το νοµότυπο των αιτήσεων εγγραφής των επιτυ-
χόντων και την πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών, 
ιστ) εισάγει προς επίλυση στο Διοικητικό Συµβούλιο της

Σχολής τη διαφωνία δύο (2) µελών του οικείου Συµβουλίου
Σπουδών, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, για απόφαση
που έλαβε το τελευταίο, 
ιζ) ζητεί ενηµέρωση από τους εποπτεύοντες και τους εκ-

παιδευτές δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και από τους
εκπαιδευόµενους για την πρόοδο της πρακτικής άσκησης, 
ιη) ορίζει για διετή θητεία τους εποπτεύοντες δικαστι-

κούς λειτουργούς, καθώς και τους εκπαιδευτές για την
πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευο-
µένων, 
ιθ) προσκαλεί στα αρµόδια Συµβούλια Σπουδών έναν (1)

ή περισσότερους βασικούς διδάσκοντες της οικείας κατεύ-
θυνσης, καθώς και τον εποπτεύοντα δικαστικό λειτουργό
σε κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, οι οποίοι διατύπωσαν
γνώµη περί ακαταλληλότητας εκπαιδευοµένου να ασκήσει
καθήκοντα δικαστικού λειτουργού, 
κ) υπογράφει τα δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας, που

χορηγούνται στους εκπαιδευόµενους µετά από την ορκω-
µοσία τους, 
κα) αποφασίζει για την υποχρεωτική διακοπή της εκπαί-

δευσης, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται
στο άρθρο 31, 
κβ) παραπέµπει απευθείας στο αρµόδιο Συµβούλιο

Σπουδών την πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης να επιβληθεί σε εκπαιδευόµενο η πει-
θαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή, 
κγ) αποφασίζει για τη διενέργεια συµπληρωµατικής διοι-

κητικής ανάκρισης, 
κδ) αποφασίζει για την απαλλαγή του εγκαλούµενου α-

πό την επιβολή πειθαρχικής ποινής, 
κε) αποφασίζει για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών

της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως τις απο-
δοχές των έξι (6) µηνών, 
κστ) προτείνει προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής

τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των οργανικών της µο-
νάδων, καθώς και τη σύσταση, αναδιάρθρωση, συγχώνευ-
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ση, ή κατάργηση κλάδων και θέσεων κάθε βαθµού ή ειδικό-
τητας µόνιµου ή µε οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και
τον προσδιορισµό των ειδικών τυπικών προσόντων κάθε
κλάδου ή ειδικότητας, 
κζ) εισάγει στο αρµόδιο Συµβούλιο Σπουδών την πρότα-

ση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
της κατεύθυνσης περί διαγραφής διδάσκοντα από τον πί-
νακα διδασκόντων, ο οποίος δεν είναι συνεπής στην εκτέ-
λεση των καθηκόντων του, περί ανάκλησης της πράξης α-
νάθεσης διδασκαλίας του και περί αντικατάστασής του α-
πό άλλον διδάσκοντα, 
κη) αποφασίζει για την κατάρτιση του προγράµµατος δι-

δασκαλίας µετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κα-
τάρτισης και Επιµόρφωσης, 
κθ) προτείνει προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής

τους προς απόσπαση υπαλλήλους σε αυτή ή την ανανέω-
ση ή τη διακοπή της απόσπασής τους από αυτήν, 
κι) προτείνει προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής

την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, µε την οποία καθορίζονται, κατά τις κεί-
µενες διατάξεις, οι κάθε είδους αποζηµιώσεις και αµοιβές,
δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, υπερωριακής εργασίας
και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική µε την κατάρτιση των εκ-
παιδευοµένων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ε-
νεργεία δικαστικών λειτουργών, στα αναφερόµενα πρό-
σωπα της παρ. 1 του άρθρου 52, 
κια) προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης την έκδοση α-

πόφασης για την εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής και,
εφόσον αυτή εκδοθεί, συγκροτεί τη σχετική επιτροπή, 
κιβ) διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη του για τα ζητήµατα

που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 6 και
κιγ) υποβάλλει ερωτήµατα προς το Νοµικό Συµβούλιο

του Κράτους (ΝΣΚ) και αποδέχεται ή µη τις σχετικές γνω-
µοδοτήσεις, καθώς και εγκρίνει ή µη τα πρακτικά του ΝΣΚ
επί των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων της Σχολής.

Άρθρο 10
Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού 
και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων

1. Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Επο-
πτείας Οικονοµικών Υποθέσεων τοποθετείται, µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Δικαστικού Συµβουλί-
ου, Σύµβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει
τουλάχιστον τριετή ενεργό υπηρεσία. Παύει αυτοδικαίως
να κατέχει τη θέση αυτή, αν προαχθεί ή µε οποιονδήποτε
τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζεται µε µερική
απασχόληση και µειωµένη άσκηση των καθηκόντων της
κύριας θέσης του για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία του
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ανάληψη καθηκόντων
από τον αντικαταστάτη του. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει
ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Κατάρτι-
σης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δι-
καιοσύνης.

2. Ο Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ε-
ποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων: 
α) Είναι ο διατάκτης των δαπανών της Εθνικής Σχολής

Δικαστικών Λειτουργών και υπεύθυνος για την αποτελε-
σµατική διοίκηση των οικονοµικών της υποθέσεων, 
β) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της

χρηστής δηµοσιονοµικής λειτουργίας της και εποπτεύει
τις διαδικασίες που αφορούν στην ορθή εκτέλεση του προ-
ϋπολογισµού της και στην οικονοµική λειτουργία της, σύµ-

φωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνει σε αυτόν το
Διοικητικό Συµβούλιο και τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού
Διευθυντή. 

3. Ο Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ε-
ποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων: 
α) Μεριµνά για την, κατά τον νόµο, αξιοποίηση των πό-

ρων της Σχολής, 
β) σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα εκπαίδευ-

σης και επιµόρφωσης που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από πόρους του Προγράµ-
µατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
γ) προγραµµατίζει τις οικονοµικές υποθέσεις της Σχο-

λής και εποπτεύει τη διαδικασία εκτέλεσής τους, 
δ) εγκρίνει την πραγµατοποίηση των δαπανών της Σχο-

λής, αναλαµβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις σε βάρος των
πιστώσεών της και συνάπτει τις σχετικές συµβάσεις, 
ε) εκδίδει τις πράξεις καταλογισµού αποδοχών όπως

προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 22, την παρ. 4 του
άρθρου 26 και την παρ. 2 του άρθρου 36.

Άρθρο 11
Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών τοποθε-
τούνται τρεις (3) Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφω-
σης, ένας (1) για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, ένας (1) για την κα-
τεύθυνση των Εισαγγελέων, και ένας (1) για την κατεύθυν-
ση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

2. Ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης τοποθε-
τούνται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου
Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου: α) ένας (1) Σύµβουλος
Επικρατείας για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύ-
νης, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται α-
πό τον Άρειο Πάγο, β) ένας (1) Αρεοπαγίτης για την κα-
τεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Ειρηνοδικών, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προ-
έρχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας και γ) ένας (1)
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την κατεύθυνση
των Εισαγγελέων, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής
προέρχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Αν ο Γενι-
κός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συµβούλιο
της Επικρατείας, Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφω-
σης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης ορίζε-
ται Πρόεδρος Εφετών που υπηρετεί στα διοικητικά δικα-
στήρια. Αν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται
από τον Άρειο Πάγο, Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρ-
φωσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ει-
ρηνοδικών ορίζεται Πρόεδρος Εφετών των πολιτικών δικα-
στηρίων⋅ στην περίπτωση αυτή, Διευθυντής Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης στην κατεύθυνση των Εισαγγελέων, ορί-
ζεται Εισαγγελέας Εφετών από τις αντίστοιχες εισαγγε-
λίες της Χώρας. 

3. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης όλων
των κατευθύνσεων παύουν αυτοδικαίως να κατέχουν τις
θέσεις τους, αν προαχθούν ή στερηθούν µε οποιονδήποτε
τρόπο τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζονται µε µερική απασχό-
ληση, η οποία δεν µπορεί να είναι λιγότερη από δύο (2) η-
µέρες την εβδοµάδα, και έχουν µειωµένη άσκηση των κα-
θηκόντων της κύριας θέσης τους. Η τοποθέτησή τους αφο-
ρά σε µία µόνο θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρε-
ση, παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµε-
νης διαδικασίας τοποθέτησης του νέου Διευθυντή Κατάρ-
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τισης και Επιµόρφωσης κάθε κατεύθυνσης. 
4. Εφόσον ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, ο Διευ-

θυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών
αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επι-
µόρφωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων και αντι-
στρόφως και ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης από τον Δι-
ευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδι-
κών.

Άρθρο 12
Αρµοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης 

και Επιµόρφωσης

1. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της οικεί-
ας κατεύθυνσης έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στο Διοικητικό

Συµβούλιο και εισηγούνται τα θέµατα της αρµοδιότητάς
τους, 
β) συντονίζουν το διοικητικό προσωπικό για θέµατα των

αρµοδιοτήτων τους,
γ) συνεπικουρούν τον Γενικό Διευθυντή στην προώθηση

των διεθνών σχέσεων της Σχολής,
δ) εγγράφουν τους εκπαιδευόµενους, 
ε) επιβλέπουν την προεισαγωγική εκπαίδευσή τους, 
στ) αξιολογούν τους εκπαιδευόµενους και επιµορφού-

µενους, όπου αυτό απαιτείται, 
ζ) µεριµνούν για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του

προγράµµατος κατάρτισης και τον συντονισµό των συνα-
φών εκπαιδευτικών διαδικασιών, 
η) επιβλέπουν την επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστι-

κών λειτουργών, 
θ) µεριµνούν για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του

προγράµµατος επιµόρφωσης και τον συντονισµό των συ-
ναφών εκπαιδευτικών διαδικασιών, 
ι) παρακολουθούν το νοµοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, τη νοµολογία των δικαστηρίων, συµπεριλαµβανο-
µένης και της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την άρτια οργάνωση
σεµιναρίων ειδικά για ζητήµατα ευρωπαϊκού δικαίου που
αφορούν στα στάδια της κατάρτισης και επιµόρφωσης, 
ια) ορίζουν τους γραµµατείς των Συµβουλίων Διδασκό-

ντων µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, 
ιβ) ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών των υ-

ποψηφίων του εισαγωγικού διαγωνισµού και τάσσουν, αν
το κρίνουν, εύλογη προθεσµία στον ενδιαφερόµενο για τη
συµπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισηµανθεί, ενώ,
περαιτέρω, καταρτίζουν τους πίνακες για κάθε κατεύθυν-
ση όσων υποψηφίων γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό, κα-
θώς και όσων αποκλείονται από αυτόν, 
ιγ) υποβάλλουν στα Συµβούλια Σπουδών αιτιολογηµένη

πρόταση για τη διαγραφή εκπαιδευοµένων, οι οποίοι απου-
σιάζουν αδικαιολόγητα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των τριάντα (30) ηµερών σε αµφότερα τα στάδια κατάρτι-
σης, 
ιδ) υποβάλλουν στα Συµβούλια Σπουδών αιτιολογηµένη

πρόταση για επανάληψη του πρώτου σταδίου κατάρτισης
των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογη-
µένα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µη-
νών συνολικά, 
ιε) ζητούν ενηµέρωση από τους εποπτεύοντες και τους

εκπαιδευτές δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,
καθώς και από τους εκπαιδευόµενους για την πρόοδο της
πρακτικής άσκησης, 
ιστ) χορηγούν τις άδειες της παρ. 7 του άρθρου 26, 
ιζ) κρίνουν αν συντρέχει ή όχι σπουδαίος λόγος για την

απουσία των εκπαιδευοµένων κατά τη διάρκεια της φοίτη-
σης στη Σχολή, 
ιη) ασκούν πειθαρχική εξουσία στους εκπαιδευόµενους,

κατά το µέρος που έχουν τη σχετική αρµοδιότητα, 
ιθ) ασκούν πειθαρχική δίωξη κατά των εκπαιδευόµενων,

εφόσον, κατά την κρίση τους, έχουν διαπράξει πειθαρχικά
παραπτώµατα, 
κ) διενεργούν διοικητική ανάκριση ή αναθέτουν τη διε-

νέργειά της σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του
δικαστικού λειτουργού, 
κα) διενεργούν συµπληρωµατική διοικητική ανάκριση

κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή, 
κβ) υποβάλλουν στον Γενικό Διευθυντή πρόταση για την

επιβολή πειθαρχικής ποινής σε εκπαιδευόµενο, 
κγ) προετοιµάζουν και αξιολογούν τα έντυπα µε τις ερω-

τήσεις πολλαπλής επιλογής των τεσσάρων κύκλων των υ-
ποχρεωτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης, 
κδ) επιλέγουν τους κατάλληλους χώρους για την πραγ-

µατοποίηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης στην Κοµο-
τηνή και στην Αθήνα έχοντας την ευθύνη πραγµατοποίη-
σής τους. Στις κατά τόπους εφετειακές περιφέρειες συ-
νεργάζονται µε τους Προέδρους ή Εισαγγελείς Εφετών
που έχουν, στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη για την α-
νεύρεση των κατάλληλων χώρων και για την πραγµατοποί-
ηση των συγκεκριµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων, 
κε) εισηγούνται προς τον Γενικό Διευθυντή, προκειµέ-

νου να εισαχθεί στο οικείο Συµβούλιο Σπουδών η πρότασή
τους περί διαγραφής διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκό-
ντων, ο οποίος δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των κα-
θηκόντων του, περί ανάκλησης της πράξης ανάθεσης διδα-
σκαλίας του και περί αντικατάστασής του από άλλον διδά-
σκοντα, 
κστ) εισηγούνται προς τον Γενικό Διευθυντή την κατάρ-

τιση του προγράµµατος διδασκαλίας και 
κζ) εισηγούνται στο Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυν-

σης το ειδικό επιµορφωτικό πρόγραµµα που αφορά στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

2. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κα-
τεύθυνσης των Εισαγγελέων συνεπικουρεί επιπλέον τον
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδι-
κών σε θέµατα προεισαγωγικής εκπαίδευσης και επιµόρ-
φωσης που αφορούν στο ουσιαστικό και δικονοµικό ποινι-
κό δίκαιο. 

Άρθρο 13
Συµβούλια Σπουδών 

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουρ-
γούν δύο (2) Συµβούλια Σπουδών, ένα (1) για τις κατευθύν-
σεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδι-
κών καθώς και των Εισαγγελέων και ένα (1) για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

2. Κάθε Συµβούλιο Σπουδών αποτελείται από πέντε (5)
µέλη και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης.

3. Στο Συµβούλιο Σπουδών των κατευθύνσεων της Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, κα-
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θώς και των Εισαγγελέων µετέχουν: α) Ο Γενικός Διευθυ-
ντής, β) o Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της
κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
των Ειρηνοδικών, γ) ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρ-
φωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων, δ) ένα (1) µέ-
λος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθηγητή των Νοµικών
Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
και του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, το οποίο έ-
χει την ιδιότητα του δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, που ορί-
ζεται εκ περιτροπής µε απόφαση της οικείας Γενικής Συνέ-
λευσης µαζί µε τον αναπληρωτή του για θητεία δύο (2) ε-
τών και ε) ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευοµένων, ο ο-
ποίος εκλέγεται µε τον αναπληρωτή του από όλους τους
εκπαιδευόµενους των κατευθύνσεων της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των
Εισαγγελέων, τον µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

4. Στο Συµβούλιο Σπουδών της κατεύθυνσης της Διοικη-
τικής Δικαιοσύνης µετέχουν: α) Ο Γενικός Διευθυντής, β) ο
Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της κατεύθυν-
σης της Διοικητικής Δικαιοσύνης, γ) ο Διευθυντής Οικονο-
µικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υπο-
θέσεων, δ) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθη-
γητή των Νοµικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης και του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµί-
ου Θράκης, το οποίο έχει την ιδιότητα του δικηγόρου στον
Άρειο Πάγο, οριζόµενο εκ περιτροπής µε απόφαση της οι-
κείας Γενικής Συνέλευσης µαζί µε τον αναπληρωτή του για
θητεία δύο (2) ετών και ε) ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαι-
δευοµένων, ο οποίος εκλέγεται µε τον αναπληρωτή του α-
πό όλους τους εκπαιδευόµενους της κατεύθυνσης της Δι-
οικητικής Δικαιοσύνης, τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

5. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων Σπουδών λήγει,
αν µε οποιονδήποτε τρόπο στερηθούν την ιδιότητα, µε την
οποία συµµετέχουν σε αυτά.

6. Τα Συµβούλια Σπουδών βρίσκονται σε απαρτία, εφό-
σον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Οι αποφά-
σεις λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων µε-
λών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. 

7. Οι τακτικές συνεδριάσεις των Συµβουλίων Σπουδών
πραγµατοποιούνται στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονί-
κη είτε µε φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά µε τη χρήση
υπηρεσιακών τεχνολογικών µέσων τέσσερις (4) φορές τον
χρόνο κατά τους µήνες Μάρτιο, Μάιο, Σεπτέµβριο και Νο-
έµβριο, εκτάκτως δε οποτεδήποτε άλλοτε, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου τους ή όταν το ζητήσουν τρία
(3) από τα µέλη τους.

8. Τα Συµβούλια Σπουδών ορίζουν, ύστερα από πρόταση
του Γενικού Διευθυντή, τον γραµµατέα αυτών και τον ανα-
πληρωτή του από τους υπαλλήλους της Σχολής για θητεία
δύο (2) ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά.

Άρθρο 14
Αρµοδιότητες Συµβουλίων Σπουδών 

1. Τα Συµβούλια Σπουδών έχουν τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες: 
α) Καταρτίζουν τα προγράµµατα σπουδών, τους πίνακες

διδασκόντων και τις ώρες διδασκαλίας συνολικά σε κάθε
Τµήµα ανά µάθηµα, 
β) καταρτίζουν τα προγράµµατα επιµόρφωσης των εν ε-

νεργεία δικαστικών λειτουργών, την ευθύνη εφαρµογής
των οποίων έχουν οι αρµόδιοι Διευθυντές Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης και στις περιπτώσεις των προγραµµάτων
που πραγµατοποιούνται στις κατά τόπον εφετειακές περι-
φέρειες οι οικείοι Πρόεδροι ή Εισαγγελείς Εφετών,
γ) εγκρίνουν ή προτείνουν, ανάλογα µε την περίπτωση,

τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων ή των εν ενεργεία δι-
καστικών λειτουργών σε προγράµµατα που προάγουν τις
διεθνείς σχέσεις της Σχολής, 
δ) εγκρίνουν τη συνεργασία µε ηµεδαπούς ή αλλοδα-

πούς φορείς εγνωσµένου κύρους, 
ε) παρακολουθούν την εφαρµογή των προγραµµάτων

σπουδών και της επιµόρφωσης, 
στ) αξιολογούν τα στάδια της προεισαγωγικής κατάρτι-

σης που παρέχεται από τη Σχολή και της επιµόρφωσης
των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, 
ζ) αποστέλλουν µέσω των Διευθυντών Κατάρτισης και

Επιµόρφωσης τα προγράµµατα σπουδών και επιµόρφωσης
στους διδάσκοντες, 
η) 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 εκπαιδευοµένων στα θέµατα αυ-
τά, 
θ) αποφασίζουν τη διαγραφή των εκπαιδευοµένων, οι ο-

ποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα για συνολικό χρονικό
διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και άνω, 
ι) αποφασίζουν την επανάληψη από τους εκπαιδευόµε-

νους του πρώτου σταδίου κατάρτισης της Σχολής, εφόσον
απουσιάζουν δικαιολογηµένα για χρονικό διάστηµα µεγα-
λύτερο των τριών (3) µηνών συνολικά, 
ια) αποφασίζουν είτε για την απαλλαγή του εγκαλούµε-

νου από την επιβολή πειθαρχικής ποινής είτε για την επι-
βολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, 
ιβ) αποφασίζουν για τη διαγραφή διδάσκοντα από τον

πίνακα διδασκόντων, εφόσον αυτός δεν είναι συνεπής
στην εκτέλεση των καθηκόντων του, την ανάκληση της α-
νάθεσης διδασκαλίας σε αυτόν και την αντικατάστασή του
µε άλλον διδάσκοντα και 
ιγ) καταρτίζουν το ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης για

την εκπαίδευση των εκπαιδευτών.
2. Αν τουλάχιστον δύο (2) από τα µέλη του Συµβουλίου

Σπουδών διαφωνούν µε απόφαση που έχει ληφθεί και έ-
χουν διατυπώσει µειοψηφία εγγράφως, µπορούν, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από το πέρας της συνεδρία-
σης, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση, στην οποία δια-
φώνησαν, να ζητήσουν εγγράφως από τον Γενικό Διευθυ-
ντή να εισαγάγει το θέµα προς συζήτηση στο Διοικητικό
Συµβούλιο σε τακτή συνεδρίαση. Τα µέλη που διαφώνησαν
στο Συµβούλιο Σπουδών καλούνται στη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συµβουλίου για να αναπτύξουν τις απόψεις
τους και ακολούθως αποχωρούν.

Άρθρο 15
Συµβούλια Διδασκόντων

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουρ-
γούν τρία (3) Συµβούλια Διδασκόντων, ένα (1) για την κα-
τεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Ειρηνοδικών, ένα (1) για την κατεύθυνση της Διοικητικής
Δικαιοσύνης και ένα (1) για την κατεύθυνση των Εισαγγε-
λέων. 
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2. Τα Συµβούλια Διδασκόντων αποτελούνται από όλους
τους διδάσκοντες, οι οποίοι παρέχουν κάθε φορά τις υπη-
ρεσίες τους σε κάθε κατεύθυνση. 

3. Έργο των Συµβουλίων Διδασκόντων είναι η υποβολή
προς τα Συµβούλια Σπουδών γραπτών προτάσεων για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής και ειδικό-
τερα για αλλαγές του εφαρµοζόµενου προγράµµατος
σπουδών κατά την προεισαγωγική εκπαίδευση.

4. Τα Συµβούλια Διδασκόντων συνέρχονται σε συνε-
δρίαση κάθε Οκτώβριο ύστερα από πρόσκληση του οικείου
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Προεδρεύει στη
σχετική συνεδρίαση ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός
από τους διδάσκοντες. Τα Συµβούλια Διδασκόντων βρί-
σκονται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον
επτά (7) διδάσκοντες και απαιτείται για την έγκυρη λήψη
αποφάσεων η πλειοψηφία των παρόντων µελών. Επί ισο-
ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

5. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Ε-
πιµόρφωσης ορίζονται οι γραµµατείς των Συµβουλίων Δι-
δασκόντων µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους από τους
υπαλλήλους της Σχολής για θητεία δύο (2) ετών, η οποία
µπορεί να ανανεωθεί µία (1) µόνο φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 16
Προκήρυξη διαγωνισµού

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέ-
λος Μαΐου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός δια-
γωνισµός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για
τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης,
για την πλήρωση θέσεων δοκίµων δικαστικών λειτουργών,
αα) του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοι-
κητικών δικαστηρίων, αβ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την
πλήρωση θέσεων δοκίµων δικαστικών λειτουργών των πο-
λιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την
πλήρωση θέσεων δοκίµων εισαγγελικών παρέδρων και δ)
Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίµων Ειρηνοδι-
κών. 

2. Ο διαγωνισµός που αφορά στην πλήρωση θέσεων της
κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και της
κατεύθυνσης Ειρηνοδικών είναι κοινός και οδηγεί στην κα-
τάρτιση ενιαίου πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων σύµφω-
να µε όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 20. 

3. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) Ο αριθµός των εκπαι-
δευοµένων που κατανέµονται στις κατευθύνσεις και στα
προβλεπόµενα τµήµατα, β) ο ακριβής χρόνος έναρξης του
διαγωνισµού και γ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών.

4. Το πρόγραµµα, η διαδικασία, ο ορισµός επιτηρητών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, το οποίο αναφέρεται
στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγω-
γής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε απόφαση της Επι-
τροπής του άρθρου 18, πλην των εξεταστικών κέντρων
που ορίζονται από τη Σχολή. 

5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 18 αναρτώ-
νται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Άρθρο 17
Απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στον διαγωνισµό -

Αιτήσεις συµµετοχής

1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι: 
α) Έχουν ή είχαν συµπληρώσει δύο (2) έτη άσκησης δι-

κηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος νοµι-
κού τµήµατος µε µονοετή άσκηση δικηγορίας ή είναι δικα-
στικοί υπάλληλοι µε πτυχίο νοµικής σχολής της ηµεδαπής
ή ισότιµο και αντίστοιχο ή αρµοδίως αναγνωρισµένο της
αλλοδαπής και έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας
στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του
µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 
β) έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν

έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας
τους την 31η Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο προκη-
ρύσσεται ο διαγωνισµός. Η ηλικία του υποψηφίου αποδει-
κνύεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού των
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
[ν. 1756/1988 (Α΄ 35)] και 
γ) έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3

του άρθρου 36 και δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπο-
νται στα άρθρα 37 και 38 του ανωτέρω Κώδικα, για τον διο-
ρισµό τους ως δικαστικών λειτουργών. Τα απαιτούµενα
προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέ-
χουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισµού. Τα κωλύ-
µατα πρέπει να µην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο έναρ-
ξης του διαγωνισµού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής
στη Σχολή.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραµµα-
τεία της Σχολής αιτήσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό, οι
οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Με
τις ως άνω αιτήσεις δηλώνουν επίσης την κατεύθυνση
στην οποία επιθυµούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατεύθυνση
Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και κατεύθυνση Εισαγ-
γελέων. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι δηλώνουν υποχρεωτικά
µία (1) ξένη γλώσσα µεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερ-
µανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συµµετοχής συνυπο-
βάλλουν τα δικαιολογητικά, µε τα οποία αποδεικνύεται η
συνδροµή των απαιτούµενων προσόντων και η έλλειψη
των κωλυµάτων, µε εξαίρεση τα πιστοποιητικά σωµατικής
και ψυχικής υγείας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη γραµµατεία της Σχολής το αργότερο µέχρι την 30ή Ι-
ουνίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός. Το πι-
στοποιητικό της σωµατικής υγείας εκδίδεται από παθολό-
γο ή γενικό ιατρό, σύµφωνα µε όσα ισχύουν για τους πολι-
τικούς διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ το πιστοποιητικό ψυ-
χικής υγείας από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού
ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου ή τον νόµιµο αναπληρωτή
του.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωµα-
τικών δεξιοτήτων υποψηφίου, εξετάζεται από τον παθολό-
γο ή γενικό ιατρό της παρ. 2 κατά πόσο η έλλειψη αυτή ε-
µποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του καθηκό-
ντων. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία και η
σωµατική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέ-
ρω καθηκόντων, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για
τη διευκόλυνση της συµµετοχής του υποψηφίου στον ει-
σαγωγικό διαγωνισµό. Στα µέτρα διευκόλυνσης µπορεί να
περιλαµβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλή-
ρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόµενου χρόνου για την
ολοκλήρωση της εξέτασης.
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4. Το πρώτο πενθήµερο του µηνός Ιουλίου του έτους
που προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός, οι Διευθυντές Κατάρτι-
σης και Επιµόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, µε τη συνδροµή
υπαλλήλων της Σχολής, ελέγχουν την πληρότητα των δι-
καιολογητικών που υπέβαλε κάθε υποψήφιος και καταρτί-
ζουν για κάθε κατεύθυνση πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι γί-
νονται δεκτοί για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, κα-
θώς και πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από αυ-
τόν. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Σχολής. Ένσταση κατά του πίνακα υποψηφίων, από όσους
αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισµού, ασκείται ηλε-
κτρονικά από τον αποκλειόµενο εντός δύο (2) ηµερών από
την ανάρτησή του. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η οι-
κεία επιτροπή εντός της ίδιας ή το αργότερο της επόµενης
ηµέρας από την υποβολή της. Ο Γενικός Διευθυντής εγκρί-
νει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στον
Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής Διαγωνισµού το αργότερο
την τελευταία ηµέρα του δεύτερου πενθηµέρου του µηνός
Ιουλίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός και α-
ναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και της Σχολής, αντίστοιχα.

Άρθρο 18
Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισµού

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός διενεργείται από επιτρο-
πή, η οποία συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, µε
την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, µε απόφαση του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εντός του µηνός Ιουλίου. Κατ’ εξαίρε-
ση, η επιτροπή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης και την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών
είναι κοινή.

2. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαι-
οσύνης αποτελείται από: 
α) Έναν Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
β) έναν Σύµβουλο Επικρατείας, 
γ) έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
δ) έναν Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων

Αθηνών, 
ε) ένα µέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθηγητή δηµο-

σίου δικαίου των Νοµικών Σχολών της Χώρας και
στ) έναν δικηγόρο µε εικοσιπενταετή τουλάχιστον

πραγµατική δικηγορική υπηρεσία µε ειδική ενασχόληση
στο δηµόσιο δίκαιο.

3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης, καθώς και για την κατεύθυνση των Ειρη-
νοδικών αποτελείται από: 
α) Έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
β) έναν Αρεοπαγίτη, 
γ) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
δ) ένα µέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθηγητή ιδιω-

τικού ή ποινικού δικαίου των Νοµικών Σχολών της Χώρας
και
ε) έναν (1) δικηγόρο µε εικοσιπενταετή τουλάχιστον

πραγµατική δικηγορική υπηρεσία µε ειδική ενασχόληση
στο ιδιωτικό δίκαιο.

4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων α-
ποτελείται από: 
α) Έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
β) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
γ) έναν Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 
δ) ένα µέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθµίδα του Καθηγητή ιδιω-

τικού δικαίου των Νοµικών Σχολών της Χώρας και

ε) έναν δικηγόρο µε εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγ-
µατική δικηγορική υπηρεσία µε ειδική ενασχόληση στο
ποινικό δίκαιο.

5. Τα µέλη των ανωτέρω επιτροπών που έχουν την ιδιό-
τητα του δικαστικού λειτουργού ορίζονται µε τους ανα-
πληρωτές τους από τους Προϊσταµένους του οικείου Δικα-
στηρίου και της οικείας Εισαγγελίας. Τα µέλη που έχουν
την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. ορίζονται µε τους αναπληρω-
τές τους, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υ-
πουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχο-
λής µεταξύ όλων των καθηγητών των Νοµικών Σχολών της
χώρας, των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι σχετικό
µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα. Τα µέλη που έχουν την ιδιό-
τητα του δικηγόρου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους
ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής µεταξύ
είκοσι (20) δικηγόρων που προτείνονται από τον Πρόεδρο
της Ολοµέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλό-
γων της Χώρας. Όσοι διετέλεσαν µέλη επιτροπών εισαγω-
γικού διαγωνισµού οποιασδήποτε κατεύθυνσης δεν µπο-
ρούν να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο διετίας για
την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων. Αντιθέτως,
µπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος µέλη επιτροπών των εξετάσεων α-
ποφοίτησης. Τα µέλη αµφοτέρων των επιτροπών αυτών
δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος
στη Σχολή ή να µετέχουν στα όργανα Διοίκησης αυτής.

6. Σε κάθε µία από τις εξεταζόµενες ξένες γλώσσες ορί-
ζονται τέσσερις (4) εξεταστές εκ των οποίων δύο (2) τα-
κτικοί και δύο (2) αναπληρωµατικοί, ύστερα από κλήρωση
που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γε-
νικό Διευθυντή της Σχολής µεταξύ δικαστικών λειτουργών
των οικείων κατευθύνσεων, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει
τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και γνωρίζουν αποδε-
δειγµένα την εξεταζόµενη ξένη γλώσσα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δηµοσιεύο-
νται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το αργότερο µέ-
χρι την 30ή Ιουνίου οι εξεταστές των ξένων γλωσσών µε
τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο
γραµµατέας και ο αναπληρωτής του για τη διεξαγωγή της
εξέτασης της ξένης γλώσσας. Καθήκοντα γραµµατέα ανα-
τίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών.

Άρθρο 19
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων -

Στάδια του διαγωνισµού

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός περιλαµβάνει τρία (3)
στάδια. Το πρώτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσα-
λονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, περιλαµβάνει γρα-
πτή εξέταση ξένης γλώσσας, η οποία συνίσταται στη µετά-
φραση ενός νοµικού κειµένου δέκα (10) σειρών από την
ξένη γλώσσα στην ελληνική και ενός δεύτερου κειµένου
της ίδιας έκτασης από την ελληνική γλώσσα στην ξένη. Τα
κείµενα αυτά είναι κοινά για όλες τις γλώσσες. Οι εξετα-
στές της ξένης γλώσσας που έχει τον µεγαλύτερο αριθµό
συµµετοχών προετοιµάζουν τα υποψήφια προς εξέταση
κείµενα, τα οποία είναι δύο (2) για τη µετάφραση από την
ξένη γλώσσα στην ελληνική και δύο (2) για τη µετάφραση
από την ελληνική στην ξένη γλώσσα. Κατά την ηµέρα των
γραπτών εξετάσεων διενεργείται κλήρωση ενώπιον του
Γενικού Διευθυντή της Σχολής και των εξεταστών και εξά-
γονται από την κληρωτίδα δύο (2) θέµατα προς µετάφρα-
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ση, ένα (1) από την ξένη γλώσσα στην ελληνική, το οποίο
εν συνεχεία διατυπώνεται από τους υπόλοιπους εξετα-
στές στην γλώσσα την οποία αυτοί εξετάζουν και ένα από
την ελληνική στην ξένη. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος
που συγκέντρωσε µέσο όρο γραπτών τουλάχιστον οκτώ
(8) µε άριστα το δεκαπέντε (15). Τα αποτελέσµατα στην
ξένη γλώσσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών το αργότερο έως την 30ή
Ιουλίου. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συµµετέχουν
στο δεύτερο στάδιο, ο δε βαθµός που συγκέντρωσαν στην
ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στα επόµενα στάδια.

2. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο διεξάγεται εντός του µη-
νός Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη, περιλαµβάνει γραπτή
εξέταση η οποία είναι κοινή στην κατεύθυνση της Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση των Ει-
ρηνοδικών για όλους τους υποψηφίους. Η γραπτή αυτή ε-
ξέταση περιλαµβάνει τα εξής αντικείµενα, που εξετάζο-
νται ένα (1) ανά ηµέρα, ως ακολούθως: 
α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: αα) Γενική νο-

µική παιδεία, αβ) πρακτικό µε έµφαση στο συνταγµατικό
δίκαιο, σε θεµατικές του Συµβουλίου της Επικρατείας και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  αγ) πρακτικό µε έµφαση στο
διοικητικό δίκαιο και  αδ) πρακτικό µε έµφαση:  Στο δίκαιο
διοικητικών διαφορών ουσίας. 
β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και

Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: βα) Γενική νοµική παιδεία, ββ)
πρακτικό µε έµφαση στο αστικό δίκαιο, στο εµπορικό δί-
καιο και στην πολιτική δικονοµία, βγ) πρακτικό µε έµφαση
στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονοµία και βδ) πρα-
κτικό µε έµφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικο-
νοµία. 
γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: γα) γενική νοµική παιδεία,

γβ) πρακτικό µε έµφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινι-
κή δικονοµία, γγ) πρακτικό µε έµφαση στο ευρωπαϊκό ποι-
νικό δίκαιο και γδ) πρακτικό µε έµφαση στο αστικό δίκαιο
και στην πολιτική δικονοµία που αφορά στην κατεύθυνση
των εισαγγελέων. 
Τα πρακτικά θέµατα διορθώνονται αποκλειστικά από τα

µέλη των οικείων Επιτροπών, που είναι δικαστικοί λειτουρ-
γοί, και η γενική νοµική παιδεία από έναν Καθηγητή και έ-
ναν δικηγόρο που αποτελούν µέλη των οικείων Επιτρο-
πών. Ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής κατανέµει την ε-
ξέταση των αντικειµένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε
εξεταζόµενο αντικείµενο να αντιστοιχούν δύο (2) εξετα-
στές. Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης γραπτών, τα πρα-
κτικά θέµατα διορθώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτρο-
πής ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και η γενική νοµική παι-
δεία από τον αρχαιότερο σε βαθµίδα Καθηγητή. Η αναβαθ-
µολόγηση των γραπτών είναι υποχρεωτική, αν η διαφορά
της βαθµολογίας µεταξύ των εξεταστών είναι από τρεις
(3) µονάδες και άνω. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοι-
µάσουν ο καθένας από δύο (2) θέµατα για το προς εξέτα-
ση αντικείµενο. Την ηµέρα των εξετάσεων συνέρχεται η ε-
ξεταστική επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία δύο (2) από
τα θέµατα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον όλων των
µελών της Επιτροπής, διενεργεί κλήρωση και το θέµα που
εξάγεται από την κληρωτίδα τίθεται στις εξετάσεις. Τα α-
ποτελέσµατα του δεύτερου σταδίου ανακοινώνονται το
αργότερο µέχρι την 30ή Νοεµβρίου και αναρτώνται στην ι-
στοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Οι
επιτυχόντες του δεύτερου σταδίου συµµετέχουν στο τρίτο
στάδιο. Για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δι-
καιοσύνης και για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών, για
τις οποίες ο εισαγωγικός διαγωνισµός είναι κοινός, καταρ-
τίζεται ένας ενιαίος πίνακας επιτυχόντων.                            

3. Το τρίτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται από την 1η Δε-
κεµβρίου έως την 20ή Δεκεµβρίου στην Αθήνα, περιλαµβά-
νει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείµενα
στα οποία αυτοί εξετάστηκαν γραπτώς και επιπροσθέτως
στο αντικείµενο του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Πρόεδρος της
οικείας επιτροπής κατανέµει την εξέταση των θεµατικών
ενοτήτων σε όλα τα µέλη της επιτροπής που διενεργούν
τις προφορικές εξετάσεις. 

4. Τα τελικά αποτελέσµατα ανακοινώνονται το αργότε-
ρο µέχρι και την 22α Δεκεµβρίου και αναρτώνται στην ι-
στοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδε-
ται µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Σχολής, δύναται να µεταβάλλονται οι εξεταζόµενες ξένες
γλώσσες και θεµατικές που περιλαµβάνονται στα τρία (3)
στάδια του εισαγωγικού διαγωνισµού.

Άρθρο 20
Βαθµολόγηση υποψηφίων

1. Η βαθµολογική κλίµακα των εισαγωγικών εξετάσεων
για όλα τα στάδια του διαγωνισµού εκτείνεται από µηδέν
(0) έως δεκαπέντε (15).

2. Η βαθµολόγηση της γραπτής επίδοσης της ξένης
γλώσσας στο πρώτο στάδιο του διαγωνισµού διενεργείται
από τους εξεταστές, τακτικούς ή αναπληρωµατικούς, ό-
πως ορίσθηκαν κατ’ εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 18. Η
βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων του δεύτερου σταδί-
ου διενεργείται από δύο (2) βαθµολογητές, µέλη της επι-
τροπής, τακτικά ή αναπληρωµατικά. Οι ενδείξεις των ατο-
µικών στοιχείων των διαγωνιζοµένων στα γραπτά δοκίµια
και η βαθµολογία του πρώτου εξεταστή καλύπτονται µε α-
διαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξετα-
στικής επιτροπής µετά από την ολοκλήρωση της βαθµολό-
γησης σε όλες τις θεµατικές ενότητες. Απαγορεύονται ο-
ποιεσδήποτε σηµειώσεις επάνω στο γραπτό. Ο µέσος ό-
ρος των βαθµών των δύο (2) βαθµολογητών αποτελεί τον
βαθµό του υποψηφίου στο γραπτό δοκίµιο, όταν δεν συ-
ντρέχει περίπτωση αναβαθµολόγησης, βάσει της παρ. 2
του άρθρου 19. Αν συντρέχει περίπτωση αναβαθµολόγη-
σης, ο βαθµός του γραπτού δοκιµίου είναι ο µέσος όρος
των βαθµών των τριών (3) βαθµολογητών. Ως επιτυχόντες
στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισµού θεω-
ρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν µέσο όρο βαθµολογίας
στις γραπτές δοκιµασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και σε κα-
µία κάτω από έξι (6). Ο τελικός βαθµός κάθε υποψηφίου
στο δεύτερο στάδιο προκύπτει από τον συνυπολογισµό
των βαθµών που έλαβε στις τέσσερις (4) γραπτές δοκιµα-
σίες του σταδίου αυτού, οι οποίες έχουν τον ίδιο συντελε-
στή βαρύτητας, ένα (1), για όλες τις κατευθύνσεις.

3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προ-
φορική δοκιµασία γίνεται από κάθε µέλος της επιτροπής,
το οποίο, µετά από το τέλος της εξέτασης, βαθµολογεί ιδι-
αιτέρως την επίδοση του υποψηφίου µε έναν βαθµό για ο-
λόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο µέσος όρος των πέντε (5)
βαθµών αποτελεί τον βαθµό του υποψηφίου στην προφο-
ρική δοκιµασία, δηλαδή στο τρίτο στάδιο του εισαγωγικού
διαγωνισµού.

4. Ο τελικός βαθµός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύ-
πτει από το άθροισµα του µέσου όρου της γραπτής δοκιµα-
σίας, µε συντελεστή βαρύτητας εβδοµήντα πέντε τοις ε-
κατό (75%) και του µέσου όρου της προφορικής δοκιµα-
σίας, µε συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%). 
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5. Ο τελικός βαθµός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα
δέκατο (1/10) της µονάδας για κάθε ένα µεταπτυχιακό δί-
πλωµα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Νοµικής
Σχολής της ηµεδαπής ή ως ισότιµο ή αρµοδίως αναγνωρι-
σµένο της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα (3/10) της µο-
νάδας για ένα διδακτορικό δίπλωµα Νοµικής Σχολής της η-
µεδαπής ή ισότιµο ή αρµοδίως αναγνωρισµένο της αλλο-
δαπής. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος
δεν προστίθεται η προσαύξηση µεταπτυχιακού διπλώµα-
τος. Τα µέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισµού
αποφαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξη-
σης λόγω µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος. Η
συνάφεια ή µη της κατεύθυνσης, στην οποία ο υποψήφιος
επιλέγει να λάβει µέρος, δεν ασκεί επιρροή για την κρίση
αυτή της επιτροπής.

6. Στους πίνακες οριστικών αποτελεσµάτων περιλαµβά-
νονται µόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθµό ε-
πιτυχίας τουλάχιστον οκτώ (8), µετά δε από τον υπολογι-
σµό των προσαυξήσεων της παρ. 5 κατατάσσονται κατά
βαθµολογική σειρά στους πίνακες αυτούς. Για τις κατευ-
θύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδι-
κών, για τις οποίες διενεργείται κοινός διαγωνισµός, κα-
ταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσµά-
των. Ακολούθως, οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από την
επιτροπή διαγωνισµού, αποστέλλονται στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών και δηµοσιεύονται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 21
Εγγραφή επιτυχόντων

1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περι-
λαµβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων κατά
σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθµός των θέσε-
ων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ι-
σοβαθµίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υ-
ποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθµησαν, εγγράφονται ως υπερά-
ριθµοι.

2. Στην κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και στην κατεύθυνση Ειρηνοδικών, όπου έχει συνταχθεί έ-
νας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσµάτων, η πλήρω-
ση των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για την κάθε κα-
τεύθυνση γίνεται µε κριτήριο τη σειρά επιτυχίας και τη δή-
λωση προτίµησης του επιτυχόντος. Οι επιτυχόντες µε την
καλύτερη επίδοση καταλαµβάνουν, εφόσον το επιλέξουν,
τις θέσεις υποψηφίων δοκίµων παρέδρων της Κατεύθυν-
σης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ έπονται οι
λοιποί επιτυχόντες για την κατάληψη θέσεων δοκίµων Ει-
ρηνοδικών της Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών. Η παραπάνω
δήλωση επιλογής των υποψηφίων γίνεται κατά το στάδιο
της εγγραφής τους στην Σχολή. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκ-
δίδεται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση του
πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων, ο αριθµός των εγγρα-
φόµενων υπεραρίθµων κατανέµεται στα προβλεπόµενα
τµήµατα των οικείων κατευθύνσεων. Εντός της προθε-
σµίας του πρώτου εδαφίου, αν ο αριθµός των επιτυχόντων
είναι µικρότερος από τον αριθµό των θέσεων, που προβλέ-
πονται στην προκήρυξη, γίνεται ανακατανοµή των θέσεων
της οικείας κατεύθυνσης.

4. Η αίτηση για την εγγραφή στη Σχολή υποβάλλεται η-
λεκτρονικά στη γραµµατεία της µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Σχο-

λής του πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων.
5. Τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρο-

µή των προσόντων, που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 36, και την έλλειψη κωλυµάτων, που προβλέπονται
στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄
35), καταχωρίζονται σε τηρούµενο για κάθε εκπαιδευόµε-
νο ατοµικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα στοι-
χεία που τον αφορούν. Δεν απαιτείται να υποβληθούν τα
στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί, για τη συµµετοχή
στον εισαγωγικό διαγωνισµό, εκτός αν αυτά είχαν περιορι-
σµένη χρονική ισχύ και έχει παρέλθει η διάρκειά της ή εµ-
φανίζουν ελλείψεις. Τα πρακτικά που έχουν συνταχθεί α-
πό τις οικείες επιτροπές του εισαγωγικού διαγωνισµού και
αφορούν τα θέµατα, τα οποία είναι σχετικά µε τη διεξαγω-
γή του διαγωνισµού και την κατάρτιση του πίνακα οριστι-
κών αποτελεσµάτων, διαβιβάζονται στη Σχολή από τον
γραµµατέα της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισµού
αµέσως µετά από την επικύρωση του πίνακα αυτού.

6. Το νοµότυπο των αιτήσεων εγγραφής και η πληρότη-
τα των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχονται από τον οι-
κείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, ο οποίος
µπορεί να τάξει εύλογη προθεσµία στον ενδιαφερόµενο
για τη συµπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισηµαν-
θεί. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή αµφισβήτησης, αυτή αίρε-
ται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής.

7. Αν ορισµένοι από τους επιτυχόντες δεν υποβάλλουν
αίτηση εγγραφής µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών α-
πό την ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων
στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών, εφόσον ο αριθµός των θέσεων που έχουν προκηρυ-
χθεί δεν καλύπτεται µε την εγγραφή υπεράριθµων, προ-
σκαλείται, µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής,
ίσος αριθµός επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, µε βάση
τον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων να υποβάλει αίτηση
εγγραφής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµε-
ρών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

8. Η ιδιότητα του εκπαιδευοµένου αποκτάται από όσους
εγγράφονται νοµοτύπως, από την ηµέρα της ορκωµοσίας
τους. Η µισθοδοσία των εκπαιδευοµένων αρχίζει την 1η
Φεβρουαρίου, ηµεροµηνία έναρξης της κατάρτισής τους
κατά το στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, εφόσον
δώσουν σε ειδική τελετή τον νόµιµο όρκο της παρ. 2 του
άρθρου 23.

Άρθρο 22
Αποδοχές εκπαιδευοµένων  -  Ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη  -  Επιστροφή αποδοχών  -  
Αναστολή δικηγορικής ιδιότητας

1. Οι εκπαιδευόµενοι κατά τη διάρκεια της κατάρτισής
τους στη Σχολή λαµβάνουν κάθε µήνα αποδοχές ίσες µε
το ήµισυ των συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτο-
δικείου. Οι δαπάνες µετακίνησής τους για εκπαιδευτικούς
λόγους βαρύνουν τη Σχολή. Επί των αποδοχών των εκπαι-
δευοµένων διενεργούνται και αποδίδονται στον Ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) α-
σφαλιστικές εισφορές κύριας ασφάλισης, επικουρικής α-
σφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονοµικής περίθαλψης. 

2. Οι εκπαιδευόµενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τις
αποδοχές, που έχουν λάβει, αν µε υπαιτιότητά τους διακο-
πεί η κατάρτισή τους στη Σχολή. Ο καταλογισµός γίνεται
µε πράξη του Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού
και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων.
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3. Όσοι εκπαιδευόµενοι έχουν την ιδιότητα του δικηγό-
ρου τελούν, από την εγγραφή τους στη Σχολή, σε αναστο-
λή της ιδιότητας αυτής και οι εισφορές υπολογίζονται επί
των αποδοχών που λαµβάνουν σύµφωνα µε την παρ. 1. Ό-
σοι έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, του κα-
θηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος, του µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, του δηµόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου νοµικού
προσώπου δηµόσιου δικαίου θεωρείται αυτοδικαίως, ότι
τελούν σε απόσπαση από την ηµεροµηνία απόκτησης της
ιδιότητας του σπουδαστή και καθόλη τη διάρκεια της κα-
τάρτισής τους στη Σχολή. Οι εκπαιδευόµενοι αυτοί λαµβά-
νουν τις αποδοχές, που προβλέπονται από την παρ. 1. Αν
επιλέξουν να επανέλθουν στην αρχική τους θέση, διακό-
πτοντας την εκπαίδευσή τους στη Σχολή, υποχρεούνται να
επιστρέψουν τη διαφορά µεταξύ των αποδοχών που έλα-
βαν και του βασικού µισθού που θα ελάµβαναν, αν παρέµε-
ναν στην Υπηρεσία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 23
Στάδια κατάρτισης - Όρκος

1. Η κατάρτιση των εκπαιδευοµένων κατανέµεται σε δύο
(2) διαδοχικά στάδια, από τα οποία το πρώτο περιλαµβάνει
διδασκαλία µαθηµάτων στη Σχολή και το δεύτερο πρακτική
άσκηση στα δικαστικά καταστήµατα. Η κατάρτιση αυτή πα-
ρέχεται ξεχωριστά για κάθε µία κατεύθυνση και διαρκεί
δεκαέξι (16) µήνες. Αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου του έτους
εγγραφής στη Σχολή και περατώνεται την 31η Μαΐου του
επόµενου έτους. 
Η κοινή εκπαίδευση διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου µέ-

χρι την 30ή Ιουνίου του έτους εγγραφής. Στη συνέχεια, α-
πό την 1η Ιουλίου µέχρι την 31η Οκτωβρίου, η Διοικητική
Κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο (2) τµήµατα. Στο ένα εντάσ-
σονται οι σπουδαστές που επιλέγουν µε ηλεκτρονική δή-
λωσή τους στη γραµµατεία της Σχολής να διοριστούν σε
θέσεις δοκίµων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού, στο άλλο
δε εντάσσονται οι σπουδαστές που επιλέγουν µε ηλεκτρο-
νική δήλωσή τους στη γραµµατεία της Σχολής να διορι-
στούν σε θέσεις δοκίµων δικαστικών λειτουργών του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δι-
καστηρίων. Για την επιλογή αυτή λαµβάνεται υπ΄ όψιν η
βαθµολογία των σπουδαστών στον εισαγωγικό διαγωνι-
σµό σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και η
βαθµολογία τους στο πρώτο επιµέρους στάδιο κατάρτισης
σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).  Οµοίως, κοινή
εκπαίδευση για το ίδιο χρονικό διάστηµα, ήτοι για το διά-
στηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι την 30ή Ιουνίου, έ-
χουν και οι σπουδαστές των κατευθύνσεων Πολιτικής -
Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών. Στη συνέχεια, από
την 1η Ιουλίου µέχρι την 31η Οκτωβρίου, οι παραπάνω δύο
(2) κατευθύνσεις χωρίζονται και οι σπουδαστές τους κα-
ταρτίζονται πλέον στα ειδικά, ανά κατεύθυνση, γνωστικά
αντικείµενα. Η κατάρτιση στη Σχολή διακόπτεται κατά τον
µήνα Αύγουστο, την 3η, 26η και 28η Οκτωβρίου, τη 17η
Νοεµβρίου, από την 24η Δεκεµβρίου έως και τη 2α Ιανουα-
ρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 25η

Μαρτίου, από τη Μεγάλη Πέµπτη έως και τη Δευτέρα του
Πάσχα, την 1η Μαΐου και του Αγίου Πνεύµατος.

2. Οι εκπαιδευόµενοι κατά την έναρξη της κατάρτισης
δίνουν σε ειδική τελετή ενώπιον των διευθυντικών στελε-
χών της Σχολής τον ακόλουθο θρησκευτικό όρκο: «Ορκί-
ζοµαι να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου και να
απέχω από κάθε ενέργεια που αντίκειται στην ιδιότητα και
το ήθος του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού» ή τον α-
κόλουθο πολιτικό όρκο: «Δηλώνω στην τιµή και τη συνεί-
δησή µου να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου
και να απέχω από κάθε ενέργεια που αντίκειται στην ιδιό-
τητα και το ήθος του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού».

3. Σε κάθε εκπαιδευόµενο µετά από την ορκωµοσία, χο-
ρηγείται δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας, το οποίο υπο-
γράφεται από τον Γενικό Διευθυντή.

Άρθρο 24
Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευοµένων

1. Οι εκπαιδευόµενοι εντός του µηνός Φεβρουαρίου του
έτους της εγγραφής τους εκλέγουν τους εκπροσώπους
τους µε τους αναπληρωτές τους. Όσοι από τους εκπαιδευ-
όµενους επιθυµούν να είναι υποψήφιοι υποβάλλουν µε η-
λεκτρονικό µήνυµα τις υποψηφιότητές τους ενώπιον της
γραµµατείας της Σχολής, η οποία τις γνωστοποιεί στην
τριµελή εφορευτική επιτροπή που ορίζουν οι εκπαιδευόµε-
νοι, η οποία, ακολούθως, διεξάγει τις εργασίες της ψηφο-
φορίας στο κατάστηµα της Σχολής σε χώρο και χρόνο που
καθορίζεται κάθε φορά από τον Διευθυντή Διοίκησης και
Οικονοµικού της Σχολής και συντάσσει προς τούτο σχετι-
κό πρακτικό.

2. Η ψηφοφορία είναι µυστική και χρησιµοποιούνται ψη-
φοδέλτια λευκού χρώµατος, στα οποία αναγράφονται τα
ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων, καθώς και ένα χωρίς α-
ναγραφή αυτών, κάθε δε εκλογέας δύναται να ψηφίσει έ-
ως δύο (2) το πολύ υποψηφίους. Ως εκπρόσωπος εκλέγε-
ται αυτός που λαµβάνει τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. Α-
ναπληρωµατικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψή-
φιοι κατά τη σειρά του αριθµού των ψήφων που έλαβαν. Σε
περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ των υποψηφίων διενεργείται
κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Το αποτέλεσµα
της ψηφοφορίας αποτυπώνεται από την εφορευτική επι-
τροπή ηλεκτρονικά στο οικείο πρακτικό ψηφοφορίας, το ο-
ποίο, µαζί µε τα ψηφοδέλτια, υπογράφονται και παραδίδο-
νται στη γραµµατεία της Σχολής, η οποία τα φυλάσσει σε
ειδικό φάκελο. 

3. Η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και µε τη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Άρθρο 25
Προγράµµατα σπουδών

1. Τα Συµβούλια Σπουδών από την 20ή Σεπτεµβρίου έως
τη 10η Οκτωβρίου κάθε έτους καταρτίζουν τα προγράµµα-
τα σπουδών του εποµένου έτους, µετά από εισήγηση του
οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης µε τον ε-
πακριβή καθορισµό των διδακτικών ενοτήτων, της διδακτέ-
ας ύλης, των διδασκόντων για κάθε κατεύθυνση σπουδών,
των ωρών διδασκαλίας και της µεθόδου διδασκαλίας κάθε
διδακτικής ενότητας, των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα
δικαστικά καταστήµατα µε παρακολούθηση δικών ή δια-
σκέψεων, των σεµιναρίων, στα οποία περιλαµβάνονται και

13



αυτά που πραγµατοποιούνται από όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Συµβουλίου της Ευρώπης, των ηµερίδων,
καθώς και των λεπτοµερειών ως προς την πραγµατοποίη-
ση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευοµένων. Έµφαση
πρέπει να δίδεται σε θέµατα που αφορούν ιδίως: α) στην
καλλιέργεια του ελεύθερου φρονήµατος των δικαστικών
λειτουργών και στην ανάδειξη της ανάγκης προσήλωσης
στις θεµελιώδεις αρχές του πολιτεύµατος, β) στη µεθοδο-
λογία επεξεργασίας φακέλων, γ) στη σύνταξη εισηγήσεων
ή σχεδίων αποφάσεων ή προσωρινής δικαστικής προστα-
σίας ή κατηγορητηρίων ή εγγράφων προτάσεων σε Δικα-
στικά Συµβούλια ή βουλευµάτων ή διατάξεων, δ) στη συµ-
µετοχή σε εικονικές δίκες µε την επεξεργασία πραγµατι-
κών υποθέσεων και στην αντιµετώπιση ζητηµάτων που α-
νακύπτουν ενώπιον του ακροατηρίου, ε) στη συµµετοχή σε
εικονικές διασκέψεις µε ανάλυση και εµβάθυνση υποθέσε-
ων που ήδη έχουν απασχολήσει τη νοµολογία ή υποθέσε-
ων που έχουν συζητηθεί, αλλά εκκρεµεί η σχετική διάσκε-
ψη, στ) σε τοµείς όπου υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές της
νοµοθεσίας και της νοµολογίας κατά τα τελευταία έτη, ζ)
σε πρακτικά ζητήµατα που συνδέονται µε τη άσκηση των
καθηκόντων τους, όπως η διαχείριση του χρόνου για την ε-
πεξεργασία των υποθέσεων, η συµπεριφορά προς τους συ-
ναδέλφους, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγό-
ρους και τους διαδίκους, η) στη δηµιουργία οµάδων εργα-
σίας και την ανάθεση ρόλων σε αυτές (workshops) και θ)
σε θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων τεχνητής νοηµοσύνης,
που σχετίζονται µε τη νοµική επιστήµη.

2. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αλλαγή
στα προγράµµατα σπουδών κατά τη διάρκεια της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης
του οικείου Συµβουλίου Σπουδών.

Άρθρο 26
Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης -  Απουσίες 

1. Το πρώτο στάδιο κατάρτισης µε τα δύο (2) επιµέρους
στάδια, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 23,
διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Οκτωβρίου
του ίδιου έτους.

2. Η συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στην κατάρτιση εί-
ναι υποχρεωτική. Για τον λόγο αυτόν οι εκπαιδευόµενοι υ-
πογράφουν καθηµερινά στο δελτίο παρακολούθησης, το ο-
ποίο έχει συνταχθεί από τη γραµµατεία της Σχολής, φέρει
δε και την υπογραφή του διδάσκοντος.

3. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη σχολή λαµβάνο-
νται από τον διδάσκοντα για κάθε διδακτικό δίωρο παρου-
σίες. Σε περίπτωση καθυστερηµένης προσέλευσης, ο διδά-
σκων δικαιούται να απαγορεύσει στον εκπαιδευόµενο την
είσοδο στην αίθουσα και ο τελευταίος θεωρείται απών κα-
τά το συγκεκριµένο διδακτικό δίωρο. Η γραµµατεία της
Σχολής καταχωρίζει τις απουσίες στο ηλεκτρονικό σύστη-
µα διαχείρισης απουσιών.

4. Αν εκπαιδευόµενος απουσιάζει αδικαιολόγητα για
χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και άνω συνολικά
σε αµφότερα τα επιµέρους στάδια του πρώτου σταδίου κα-
τάρτισης, είναι δυνατόν να διακοπεί η εκπαίδευσή του και
να διαγραφεί από τη Σχολή κατόπιν απόφασης του αρµόδι-
ου Συµβουλίου Σπουδών, η οποία εκδίδεται µετά από αιτιο-
λογηµένη πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης. Ο εκπαιδευόµενος καλείται ενώπιον του
Συµβουλίου Σπουδών να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά

της ανωτέρω απόφασης ο εκπαιδευόµενος µπορεί να α-
σκήσει εγγράφως ένσταση µέσα σε προθεσµία πέντε (5) η-
µερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφα-
σης. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αµελλητί το Διοικητι-
κό Συµβούλιο της Σχολής. Σε περίπτωση διαγραφής του
εκπαιδευόµενου καταλογίζονται σε βάρος του υποχρεωτι-
κά οι αποδοχές που έχει λάβει µετά από απόφαση του Δι-
ευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οι-
κονοµικών Υποθέσεων.

5. Εκπαιδευόµενος, ο οποίος απουσιάζει δικαιολογηµέ-
να από τη Σχολή για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών και
άνω συνολικά σε αµφότερα τα επιµέρους στάδια του πρώ-
του σταδίου κατάρτισης, παραπέµπεται στο αρµόδιο Συµ-
βούλιο Σπουδών προκειµένου να κριθεί, αν πρέπει να επα-
ναλάβει το πρόγραµµα σπουδών της κατεύθυνσης, στην ο-
ποία έχει εγγραφεί µε την επόµενη εκπαιδευτική σειρά. Η
απόφαση εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του
οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Ο εκπαι-
δευόµενος καλείται ενώπιον του Συµβουλίου Σπουδών να
διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης
ο εκπαιδευόµενος µπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτόν. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αµελλητί το Δι-
οικητικό Συµβούλιο της Σχολής. Αν ο εκπαιδευόµενος επα-
ναλάβει το πρόγραµµα σπουδών της κατεύθυνσής του,
δεν λαµβάνει αποδοχές για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό
της δικαιολογηµένης απουσίας του.

6. Οι απουσίες χαρακτηρίζονται ως δικαιολογηµένες σε
περίπτωση ασθένειας κατόπιν γνωµάτευσης ιατρού κρατι-
κού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου ή, σε ιδιαίτερα έκτα-
κτες περιστάσεις, ιδιώτη ιατρού ή όταν οφείλονται σε
σπουδαίο λόγο, η ύπαρξη ή µη του οποίου κρίνεται από
τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.

7. Σε κάθε εκπαιδευόµενο που ασθενεί ή χρήζει ανάρρω-
σης αποδεδειγµένα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ.
6, χορηγείται αναρρωτική άδεια ύστερα από απόφαση του
οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Με όµοια
απόφαση χορηγείται σε εκπαιδευόµενη που κυοφορεί ά-
δεια για χρονικό διάστηµα πριν και µετά από τον τοκετό ύ-
στερα από αίτησή της. Για τις προϋποθέσεις χορήγησης
των αδειών αυτών και τη διαδικασία διαπίστωσης της συν-
δροµής τους εφαρµόζονται τα άρθρα 52 και 54 έως 56 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης χορηγείται άδεια
απουσίας για οποιονδήποτε άλλον σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 27
Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης

1. Οι εκπαιδευόµενοι κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης
αξιολογούνται από επτά (7) βασικούς διδάσκοντες, οι ο-
ποίοι έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, και
συγκεκριµένα: α) από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης που ακολουθούν, ο οποίος
δεν δύναται να έχει λιγότερες από επτά (7) ηµέρες διδα-
σκαλίας και β) από έξι (6) διδάσκοντες που έχουν τις πε-
ρισσότερες ηµέρες διδασκαλίας στην ίδια κατεύθυνση, οι
οποίες δεν µπορούν να είναι λιγότερες των δέκα (10) για
τον κάθε ένα. Ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επι-
µόρφωσης και οι βασικοί διδάσκοντες υποχρεούνται αφε-
νός να αναλαµβάνουν τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο (2)
µαθηµάτων έκαστος χωρίς τη συµµετοχή άλλου διδάσκο-
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ντος σε αυτά και αφετέρου να απαντούν µέσω της ψηφια-
κής πλατφόρµας MOODLE σε ερωτήµατα των σπουδα-
στών που αφορούν ειδικά και επίκαιρα νοµικά ζητήµατα.
Για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και Ειρηνοδικών οι βασικοί διδάσκοντες κατανέµονται σε
τέσσερις (4) για το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουα-
ρίου έως την 30ή  Ιουνίου, κατά το οποίο διεξάγεται η κοι-
νή εκπαίδευση των κατευθύνσεων αυτών και σε τρεις (3)
για το υπόλοιπο διάστηµα της ξεχωριστής εκπαίδευσης
του πρώτου σταδίου κατάρτισης. Το ίδιο ισχύει και για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τις διακρί-
σεις του τρίτου έως και του έκτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 23. Οι διδάσκοντες αυτοί δεν επιτρέπεται να ανα-
λάβουν διδασκαλία µαθηµάτων σε άλλη κατεύθυνση.

2. Οι βασικοί διδάσκοντες έχουν κατά το ήµισυ µερική α-
παλλαγή από τα καθήκοντά τους.

3. Ο γενικός βαθµός προόδου στο πρώτο στάδιο κατάρ-
τισης αποτελείται από τον µέσο όρο των επιµέρους βαθ-
µών προόδου ως προς έκαστο µάθηµα του οικείου Διευθυ-
ντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης και των έξι (6) διδασκό-
ντων. Θεωρούνται επιτυχόντες οι εκπαιδευόµενοι που έ-
λαβαν γενικό βαθµό προόδου τουλάχιστον οκτώ (8) υπό
την προϋπόθεση ότι σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα α-
ξιολογούµενα µαθήµατα δεν έλαβαν βαθµολογία χαµηλό-
τερη του οκτώ (8). Οι αποτυχόντες από το πρώτο στάδιο
κατάρτισης το επαναλαµβάνουν µε την επόµενη εκπαιδευ-
τική σειρά χωρίς να λαµβάνουν, κατά το στάδιο αυτό, απο-
δοχές, όπως αυτές προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 22. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας για τον
ίδιο λόγο διαγράφονται από τη σχολή.
Στις περιπτώσεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της

παρ. 1 αρχικά καταρτίζονται χωριστά οι πίνακες αξιολόγη-
σης προόδου για το κάθε επιµέρους στάδιο εκπαίδευσης,
στη συνέχεια δε οι επιµέρους αυτοί βαθµοί συνυπολογίζο-
νται για τον προσδιορισµό του γενικού βαθµού προόδου
κατά το πρώτο εδάφιο.

4. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης οι
εκπαιδευόµενοι αξιολογούνται από τους βασικούς διδά-
σκοντες της παρ. 1 για τις επιστηµονικές γνώσεις, την ικα-
νότητα ανάλυσης και σύνθεσης, την ευθυκρισία, την ικανό-
τητα διατύπωσης συλλογισµών, επιχειρηµάτων και συµπε-
ρασµάτων, την επιµέλεια, τον ζήλο, την εργατικότητα, το
ήθος και τη συµπεριφορά, όπως τα χαρακτηριστικά αυτά
προκύπτουν από τη γενικότερη συµµετοχή τους στην εκ-
παιδευτική διαδικασία και την επίδοσή τους στη σύνταξη
εισηγήσεων ή σχεδίων αποφάσεων ή προσωρινής δικαστι-
κής προστασίας ή κατηγορητηρίων ή εγγράφων προτάσε-
ων στο Δικαστικό Συµβούλιο ή βουλευµάτων ή διατάξεων,
καθώς και στη συµµετοχή τους σε εικονικές δίκες και δια-
σκέψεις.

5. Οι διδάσκοντες που αξιολογούν τους εκπαιδευόµε-
νους υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη βαθµολογία για όλους
τους εκπαιδευόµενους στη γραµµατεία της Σχολής το αρ-
γότερο έως την 31η Οκτωβρίου. Η βαθµολογική κλίµακα ε-
κτείνεται από µηδέν (0) έως δεκαπέντε (15). Η ατοµική
βαθµολογία κάθε εκπαιδευόµενου γνωστοποιείται προς
αυτόν ηλεκτρονικά εντός του πρώτου πενθηµέρου του µη-
νός Νοεµβρίου του έτους φοίτησης στη Σχολή.

6. Οι εκπαιδευόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά και ανώνυµα έγγραφες αξιολογήσεις, µε τις ο-
ποίες αξιολογούν όλους τους διδάσκοντες, διατυπώνο-
ντας τις απόψεις τους ιδίως για την προετοιµασία αυτών
για το µάθηµα, τη µεθοδολογία που ακολουθούν για τη δι-

δασκαλία των µαθηµάτων, τη µεταδοτικότητά τους και τη
συµπεριφορά των διδασκόντων προς τους ίδιους. Επίσης
αξιολογούν το πρόγραµµα σπουδών της κατεύθυνσης που
παρακολουθούν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα που
µπορεί να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία στη Σχο-
λή.

Άρθρο 28
Εξετάσεις αποφοίτησης

1. Από την 8η έως τη 18η Νοεµβρίου οι εκπαιδευόµενοι,
οι οποίοι έλαβαν κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης γενικό
βαθµό προόδου τουλάχιστον οκτώ (8) και θεωρούνται επι-
τυχόντες κατά την παρ. 2 του άρθρου 26, προσέρχονται ε-
νώπιον τριµελούς επιτροπής σε εξετάσεις αποφοίτησης,
οι οποίες περιλαµβάνουν γραπτή δοκιµασία. Η γραπτή δο-
κιµασία περιλαµβάνει τρεις εξετάσεις επί πρακτικών θεµά-
των ανά κατεύθυνση και ανά τµήµα, στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες λειτουργούν χωριστά τµήµατα εντός της ίδιας
κατεύθυνσης, ως εξής: 
α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: αα) Για το τµή-

µα που αφορά στην πλήρωση θέσεων του Συµβουλίου της
Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επι-
λέγονται δικογραφίες µε εντοπισµένα ζητήµατα µε έµφα-
ση: i) στο συνταγµατικό δίκαιο, ii) στο διοικητικό δίκαιο και
iii)  στο δίκαιο διοικητικών διαφορών. αβ) Για το τµήµα που
αφορά στην πλήρωση θέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου επιλέγονται δικογραφίες µε εντοπισµένα
ζητήµατα µε έµφαση: i) στο συνταγµατικό δίκαιο, ii) στο
δηµοσιονοµικό δίκαιο και iii) στο δίκαιο διοικητικών διαφο-
ρών αρµοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης: δι-

κογραφίες µε εντοπισµένα ζητήµατα µε έµφαση: βα) Στο
αστικό δίκαιο, στο εµπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικο-
νοµία, ββ) στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονοµία ή
µε σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου και
βγ) στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα
και των ειδικών ποινικών νόµων και στην ποινική δικονοµία
ή µε σύνθεση αυτών και σε συνδυασµό ως προς όλα τα α-
νωτέρω και µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 
γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: Δικογραφίες µε εντοπι-

σµένα ζητήµατα µε έµφαση: γα) Στο ποινικό δίκαιο, στο
πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νό-
µων, γβ) στην ποινική δικονοµία ή µε σύνθεση του πρώτου
και του δεύτερου στοιχείου και γγ) στο Ευρωπαϊκό Ποινικό
Δίκαιο. 
δ) Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: Δικογραφίες µε εντοπισµέ-

να ζητήµατα µε έµφαση: δα) Στο αστικό δίκαιο, στο εµπο-
ρικό δίκαιο και στην πολιτική δικονοµία, δβ) στο αστικό δί-
καιο και στην πολιτική δικονοµία ή µε σύνθεση του πρώτου
και του δεύτερου στοιχείου και δγ) στο ποινικό δίκαιο και
στην ποινική δικονοµία. 

2. Η εξεταστική επιτροπή για κάθε κατεύθυνση χωριστά,
προκειµένου δε για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαι-
οσύνης, που αποτελείται από δύο τµήµατα, για κάθε τµήµα
χωριστά, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως το αργότερο µέχρι την 20ή Οκτωβρίου. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται ο γραµµατέας κάθε επιτροπής και ο α-
ναπληρωτής του. Καθήκοντα γραµµατέα και αναπληρωτή
του ανατίθενται σε υπαλλήλους της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών.
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3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαι-
οσύνης αποτελείται: α) Για το τµήµα που αφορά στην κά-
λυψη προκηρυχθεισών θέσεων του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από:
αα) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας, αβ) έναν (1) Σύµβουλο της Επικρατείας και αγ) έναν (1)
Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλο-
νίκης, β) για το τµήµα που αφορά στην κάλυψη προκηρυ-
χθεισών θέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενι-
κής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, από: βα) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, ββ) έναν (1) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και βγ) έναν (1) Αντεπίτροπο της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης αποτελείται από: α) Έναν (1) Αντιπρόε-
δρο του Αρείου Πάγου, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη και γ) έναν
(1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

5. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων α-
ποτελείται από: α) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη και γ) έναν (1) Εισαγγελέα Ε-
φετών της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.

6. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών απο-
τελείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
β) έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών της Εισαγγελίας Εφετών
Θεσσαλονίκης, και γ) έναν (1) Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικεί-
ου Θεσσαλονίκης µε εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία. Ο
δικαστικός λειτουργός της περ. α) που συµµετέχει ως µέ-
λος στην επιτροπή αυτήν είναι διαφορετικός από τον αντί-
στοιχο δικαστικό λειτουργό της παρ. 4.

7. Τα µέλη των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται µε τους α-
ναπληρωτές τους από τους δικαστικούς λειτουργούς που
προΐστανται του οικείου Δικαστηρίου ή της οικείας Εισαγ-
γελίας. Τα µέλη των επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να
έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να µετέ-
χουν στα όργανα διοίκησής της.

8. Όσοι διετέλεσαν µέλη επιτροπών των εξετάσεων α-
ποφοίτησης οποιασδήποτε κατεύθυνσης και τµήµατος δεν
µπορούν να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο διετίας
για την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων. Αντιθέ-
τως, µπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανω-
τέρω χρονικού διαστήµατος µέλη επιτροπών του εισαγω-
γικού διαγωνισµού.

9. Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων διενεργείται
και από τα τρία µέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρω-
µατικά. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων των εξεταζο-
µένων στα γραπτά δοκίµια, καθώς και η βαθµολογία κάθε
µέλους της επιτροπής καλύπτονται µε αδιαφανές χαρτί, το
οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής µετά
από την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης σε όλες τις θεµα-
τικές ενότητες. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σηµείωση
των µελών της επιτροπής επί του γραπτού του εξεταζοµέ-
νου. Η βαθµολογία παραδίδεται στη γραµµατεία της Σχο-
λής εντός πενθηµέρου από την κάθε γραπτή δοκιµασία. Ο
µέσος όρος των βαθµών των τριών βαθµολογητών αποτε-
λεί τον βαθµό του εξεταζόµενου στο γραπτό δοκίµιο της
κάθε θεµατικής ενότητας. 

10. Ο βαθµός στις γραπτές εξετάσεις αποφοίτησης κάθε
εκπαιδευόµενου αποτελείται από τον µέσο όρο των βαθ-
µών των γραπτών δοκιµίων της κάθε θεµατικής ενότητας
της παρ. 1 ανά κατεύθυνση και τµήµα. Θεωρούνται επιτυ-
χόντες όσοι έλαβαν βαθµό τουλάχιστον οκτώ (8). Δεκαδι-
κοί πέραν του εκατοστού δεν λαµβάνονται υπόψη.

11. Οι εξετάσεις αποφοίτησης διενεργούνται στο κατά-
στηµα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Το
πρόγραµµα, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι επιτηρούν
τους εξεταζόµενους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
καθορίζεται από την εξεταστική επιτροπή.

12. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αποφοίτησης α-
ναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής το αργότερο µέχρι
την 20ή Νοεµβρίου.

Άρθρο 29
Πίνακες επιτυχόντων µετά από το τέλος 

του πρώτου σταδίου κατάρτισης

1. Η γραµµατεία της Σχολής, µετά από τη λήψη των βαθ-
µολογιών προόδου από τους βασικούς διδάσκοντες και
των βαθµολογιών των εξετάσεων αποφοίτησης από τις οι-
κείες επιτροπές κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, συ-
ντάσσει για κάθε κατεύθυνση πίνακες επιτυχόντων, οι ο-
ποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

2. Όσοι εκπαιδευόµενοι δεν συµπεριληφθούν στους πί-
νακες επιτυχόντων λόγω αποτυχίας τους στις εξετάσεις
αποφοίτησης, επαναλαµβάνουν το πρώτο στάδιο κατάρτι-
σης µε την αµέσως επόµενη εκπαιδευτική σειρά χωρίς να
έχουν δικαίωµα να λάβουν τις αποδοχές που προβλέπο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου 22. Αν δεν συµπεριληφθούν
εκ νέου στους πίνακες επιτυχόντων, διαγράφονται από τη
Σχολή.

3. Η σειρά επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων καθορί-
ζεται µε βάση τον συνυπολογισµό των βαθµών που έλαβε
κάθε εκπαιδευόµενος, ως εξής: α) κατά τον εισαγωγικό
διαγωνισµό στη Σχολή µε συντελεστή βαρύτητας τριάντα
τοις εκατό (30%), β) κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, ο
µέσος όρος των βαθµών προόδου µε συντελεστή βαρύτη-
τας τριάντα τοις εκατό (30%), ο οποίος, µε εξαίρεση την
κατεύθυνση των εισαγγελέων, αναλύεται στο επιµέρους
στάδιο από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου µε
συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%) και στο επι-
µέρους στάδιο από την 1η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου
µε συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%) και γ)
κατά τις εξετάσεις αποφοίτησης µε συντελεστή βαρύτη-
τας σαράντα τοις εκατό (40%). Κάθε βαθµός πολλαπλα-
σιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το
άθροισµα των βαθµών που προκύπτει διαιρείται µε το ά-
θροισµα των συντελεστών βαρύτητας. 

4. Μεταξύ των εκπαιδευοµένων, που έχουν λάβει τον ί-
διο βαθµό επιτυχίας, προηγείται εκείνος που έλαβε υψη-
λότερο βαθµό στις εξετάσεις αποφοίτησης. Αν εξακολου-
θεί να υπάρχει ισοβαθµία, προηγείται εκείνος που έλαβε υ-
ψηλότερο βαθµό κατά τον εισαγωγικό διαγωνισµό στη
Σχολή.

Άρθρο 30
Κατανοµή στα τµήµατα στην κατεύθυνση 

Διοικητικής Δικαιοσύνης

Οι εκπαιδευόµενοι από την κατεύθυνση της Διοικητικής
Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στους πίνακες ε-
πιτυχόντων, γνωστοποιούν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες η-
µέρες µετά από την ανάρτηση των πινάκων µε δήλωσή
τους στη γραµµατεία της Σχολής το τµήµα ή, κατά σειρά
προτίµησης, τα τµήµατα που επιθυµούν να ακολουθήσουν.
Η κατανοµή ανάλογα µε τις οργανικές θέσεις, οι οποίες
πρέπει να πληρωθούν σύµφωνα µε την προκήρυξη του ει-
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σαγωγικού διαγωνισµού, αφορά: α) στη δικαιοδοσία του
Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων ως εξής: αα) υποψήφιοι δόκιµοι εισηγητές
του Συµβουλίου της Επικρατείας και αβ) υποψήφιοι πάρε-
δροι διοικητικών δικαστηρίων, β) στη δικαιοδοσία του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου ως εξής: βα) υποψήφιοι δόκιµοι εισηγη-
τές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ββ) υποψήφιοι δόκιµοι
εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου. Η κατανοµή γίνεται µε απόφαση του
οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, η οποία
εκδίδεται, σύµφωνα µε τον βαθµό επιτυχίας της παρ. 3 του
άρθρου 29 που έλαβε ο κάθε εκπαιδευόµενος, καθώς και
τη δήλωση προτίµησής του, σε συνδυασµό µε τις οργανι-
κές θέσεις της προκήρυξης. 

Άρθρο 31
Πρακτική άσκηση - Αξιολόγηση - Πίνακες επιτυχόντων
µετά από το τέλος του δευτέρου σταδίου κατάρτισης

1. Το δεύτερο στάδιο κατάρτισης περιλαµβάνει την πρα-
κτική άσκηση στα δικαστικά καταστήµατα και διαρκεί από
την 24η Νοεµβρίου του έτους της εγγραφής στη Σχολή έ-
ως την 31η Μαΐου του έτους που ακολουθεί. Πραγµατο-
ποιείται στο Συµβούλιο της Επικρατείας, εφόσον αφορά
στους υποψήφιους δόκιµους εισηγητές σε αυτό και στο Ε-
λεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αφορά στους υποψήφιους δό-
κιµους εισηγητές σε αυτό ή αντίστοιχους της Γενικής Επι-
τροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η
πρακτική άσκηση των υποψήφιων παρέδρων των πολιτι-
κών - ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δι-
καστηρίων, των υποψήφιων δοκίµων εισαγγελικών παρέ-
δρων και των υποψήφιων δοκίµων Ειρηνοδικών διενεργεί-
ται στη Θεσσαλονίκη σε πρωτοβάθµια δικαστήρια όλων
των κλάδων και στην αντίστοιχη εισαγγελία.

2. Με απόφαση του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή
του Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή
του Διευθύνοντος την εισαγγελία, η οποία εκδίδεται ύστε-
ρα από γνώµη του Γενικού Διευθυντή, ορίζονται µε ενιαύ-
σια θητεία οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί, καθώς
και εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να έχουν την ευθύνη της
πρακτικής άσκησης των εκπαιδευοµένων κάθε εκπαιδευτι-
κής σειράς. Για το Συµβούλιο της Επικρατείας και το Ελε-
γκτικό Συνέδριο οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί
πρέπει να φέρουν τον βαθµό του Συµβούλου, οι δε εκπαι-
δευτές τον βαθµό του Παρέδρου. Στα λοιπά πρωτοβάθµια
δικαστήρια και την οικεία εισαγγελία πρωτοδικών οι επο-
πτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να φέρουν τον
βαθµό του Προέδρου Εφετών και του Εισαγγελέα Εφετών
αντίστοιχα, οι δε εκπαιδευτές τον βαθµό του Προέδρου
Πρωτοδικών και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών αντίστοιχα.
Σε κάθε εκπαιδευτή ορίζονται από τους εποπτεύοντες δι-
καστικούς λειτουργούς µέχρι πέντε (5) εκπαιδευόµενοι, οι
οποίοι εναλλάσσονται µε τέτοιον τρόπο κατά τη διάρκεια
της πρακτικής άσκησης, ώστε όλοι οι εκπαιδευτές να έ-
χουν την ευθύνη όλων των εκπαιδευοµένων, οι δε εκπαι-
δευόµενοι να εκπαιδεύονται σε περισσότερα αντικείµενα.

3. Κατά την πρακτική άσκηση οι εκπαιδευόµενοι επεξερ-
γάζονται υπό την καθοδήγηση των εποπτευόντων και των
εκπαιδευτών, υποθέσεις, οι οποίες τους ανατίθενται, συ-
ντάσσουν εισηγήσεις ή σχέδια δικαστικών αποφάσεων ή
εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγγελικών διατάξεων ή κα-
τηγορητηρίων ή βουλευµάτων. Στο πλαίσιο της πρακτικής
άσκησης οι εκπαιδευόµενοι καλούνται και παρίστανται κα-
τά την προανάκριση ή ανάκριση χωρίς να έχουν δικαίωµα
λόγου ή ψήφου στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων κατά

τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και στις δια-
σκέψεις, χωρίς η συµµετοχή τους να καταχωρίζεται στις
εκθέσεις, στα πρακτικά ή στις αποφάσεις. 

4. Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 26 εφαρµόζονται αναλό-
γως και κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης των εκπαιδευ-
οµένων.

5. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και ανά τα-
κτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται ενηµερωτικές
και εκπαιδευτικές συναντήσεις, στις οποίες είναι υποχρε-
ωτική η συµµετοχή των υπευθύνων της πρακτικής άσκη-
σης. Η συχνότητα, ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων
αυτών καθορίζονται κάθε φορά από τον εποπτεύοντα. Ο
Γενικός Διευθυντής της Σχολής ή ο οικείος Διευθυντής Κα-
τάρτισης και Επιµόρφωσης µπορούν να ενηµερώνονται για
την πορεία της εκπαίδευσης των εκπαιδευοµένων ανά κα-
τεύθυνση ή τµήµα οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιµο. Στο
πλαίσιο αυτό, µπορούν να πραγµατοποιούν συναντήσεις
µε τους εποπτεύοντες, τους εκπαιδευτές και τους εκπαι-
δευόµενους.

6. Οι εκπαιδευόµενοι αξιολογούνται  µε βάση: 
α) Το ήθος, τη συµπεριφορά και τη γενική παρουσία τους

στο δικαστήριο,
β) την εργατικότητα και την επιµέλειά τους,
γ) την επιστηµονική τους κατάρτιση,
δ) τη συνεργασία τους µε τους εκπαιδευτές και τους άλ-

λους δικαστικούς λειτουργούς,
ε) την ικανότητα επεξεργασίας φακέλου δικογραφίας

και την επιχειρηµατολογία που διατυπώνουν στις διασκέ-
ψεις, κατά τις οποίες παρευρίσκονται και
στ) την ικανότητα συγγραφής εισηγήσεων ή σχεδίων δι-

καστικών αποφάσεων ή εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγ-
γελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευµάτων.
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ανά κατηγορία εκ-

παιδευοµένων, κατά την έννοια της παρ. 1, αποτυπώνεται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια µετά από ειδικά αιτιολο-
γηµένη κρίση κάθε εκπαιδευτή σε πίνακα κατάταξης των
εκπαιδευόµενων σε πέντε (5) αξιολογικές οµάδες. Στην
τελευταία οµάδα κατατάσσονται οι σπουδαστές εκείνοι
των οποίων η επίδοση θεωρείται ανεπαρκής.

Η τελική κατάταξη κάθε εκπαιδευόµενου στο στάδιο
της πρακτικής άσκησης, προκύπτει από το άθροισµα των
προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις όλων
των εκπαιδευτών, ως εξής: 
α) Στην οµάδα 1 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόµµα δύο

(1,2),
β) στην οµάδα 2 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόµµα δε-

καπέντε (1,15),
γ) στην οµάδα 3 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόµµα ένα

(1,1) και 
δ) στην οµάδα 4 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα (1).
7. Η γραµµατεία της Σχολής, µετά από τη λήψη των απο-

τελεσµάτων αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης, συ-
ντάσσει τους πίνακες επιτυχόντων για τους εκπαιδευόµε-
νους κάθε τµήµατος ανά κατεύθυνση, οι οποίοι αναρτώ-
νται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Σε καθέναν από τους πί-
νακες αυτούς εγγράφονται οι εκπαιδευόµενοι ανάλογα µε
το άθροισµα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις
κατατάξεις των εκπαιδευτών, όπως  διαµορφώθηκαν κατά
το δεύτερο στάδιο κατάρτισης. 
Σε περίπτωση συγκέντρωσης του ίδιου αθροίσµατος

προηγείται ο εκπαιδευόµενος µε τον υψηλότερο µέσο όρο
βαθµολογίας στις προηγούµενες δοκιµασίες, κατά τα ορι-
ζόµενα στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1
του άρθρου 32. 
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8. Όσοι εκπαιδευόµενοι καταταγούν στην οµάδα 5 από
την πλειοψηφία των εκπαιδευτών, θεωρούνται αποτυχό-
ντες και επαναλαµβάνουν το στάδιο της πρακτικής άσκη-
σης µε την αµέσως επόµενη εκπαιδευτική σειρά, χωρίς να
λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται στην παρ.1
του άρθρου 22. Αν η επίδοσή τους θεωρηθεί και πάλι ανε-
παρκής, διαγράφονται από τη Σχολή.

Άρθρο 32
Καθορισµός σειράς στους πίνακες αρχαιότητας

1. Η σειρά του κάθε εκπαιδευόµενου στον αντίστοιχο πί-
νακα αρχαιότητας, ανάλογα µε την κατεύθυνση και το τµή-
µα που έχει ακολουθήσει, προκύπτει από τους βαθµούς και
την κατάταξη που έλαβε στα επιµέρους στάδια κατάρτισης
ως εξής:
α) Εξάγεται τελικός βαθµός µε βάση:
αα) τον βαθµό που έλαβε κατά τον εισαγωγικό διαγωνι-

σµό, µε συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (0,3), 
αβ) τον µέσο όρο των βαθµών προόδου που έλαβε κατά

τα δύο (2) επιµέρους στάδια του πρώτου σταδίου κατάρτι-
σης, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή βαρύτητας ένα
δέκατο (0,1) για το πρώτο επιµέρους στάδιο και δύο δέκα-
τα (0,2) για το δεύτερο επιµέρους στάδιο και συνολικά
τρία δέκατα (0,3), 
αγ) τον βαθµό που έλαβε στις εξετάσεις αποφοίτησης,

µε συντελεστή βαρύτητας τέσσερα δέκατα (0,4).
Κάθε βαθµός πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συ-

ντελεστή βαρύτητας και το άθροισµα των βαθµών που
προκύπτει διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βα-
ρύτητας.
β) Ο τελικός βαθµός κάθε εκπαιδευόµενου πολλαπλα-

σιάζεται µε το άθροισµα των προσαυξήσεων που αντιστοι-
χούν στις κατατάξεις όλων των εκπαιδευτών, όπως δια-
µορφώθηκαν κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης, διαι-
ρείται µε τον αριθµό των εκπαιδευτών και δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τον βαθµό δεκαπέντε (15).  

2. Η γραµµατεία της Σχολής συντάσσει για κάθε τµήµα
ανά κατεύθυνση πίνακα, στον οποίο εγγράφονται οι εκπαι-
δευόµενοι και ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Σχολής. 

3. Μεταξύ των εκπαιδευοµένων µε τον ίδιο βαθµό µετά
από την προσαύξηση, προηγείται εκείνος που έλαβε υψη-
λότερη αξιολόγηση κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο βαθµός παραµένει ίδιος,
προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθµό κατά το
πρώτο στάδιο κατάρτισης. Στην περίπτωση που εξακολου-
θεί να υπάρχει ισοβαθµία, προηγείται εκείνος που έλαβε υ-
ψηλότερο βαθµό κατά τον εισαγωγικό διαγωνισµό στη
Σχολή.

Άρθρο 33
Υποχρεωτική διακοπή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση διακόπτεται υποχρεωτικά για τον εκπαι-
δευόµενο, κατόπιν απόφασης του Γενικού Διευθυντή, αν:
α) Διαπιστωθεί ότι δεν είχε τις προϋποθέσεις, ή συνέτρεχε
κώλυµα συµµετοχής του είτε στον εισαγωγικό διαγωνισµό
είτε κατά την εγγραφή του στη Σχολή, β) δηµιουργηθεί µε-
τά από την εγγραφή του κώλυµα διορισµού του ως δικα-
στικού λειτουργού, γ) απουσιάζει αδικαιολόγητα για χρο-
νικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών συνολικά είτε κατά το
πρώτο είτε κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης, εφόσον

τηρηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 26, δ) επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της διαγραφής α-
πό τη Σχολή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 του
άρθρου 37 ή ε) πάσχει από ανίατη ασθένεια, η οποία εµπο-
δίζει την πρόοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατ’ ανά-
λογη εφαρµογή του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (Α΄ 26)]. 

Άρθρο 34
Αξιολόγηση ήθους και συµπεριφοράς - 

Ψυχιατρική διερεύνηση

1. Μετά από την ολοκλήρωση και του δευτέρου σταδίου
κατάρτισης, το αργότερο έως τις 5 Ιουνίου του έτους που
ακολουθεί το έτος εγγραφής στη Σχολή, σε ειδική συνε-
δρίαση του Συµβουλίου Σπουδών, οι επιτυχόντες εκπαι-
δευόµενοι κρίνονται ως προς το αν θεωρούνται κατάλλη-
λοι για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού λει-
τουργού, τα οποία πρόκειται να τους ανατεθούν. Η κρίση
αυτή µπορεί να αποβεί αρνητική, µόνον εφόσον διαπιστω-
θεί, µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση, ότι ο εκπαιδευό-
µενος δεν διαθέτει το προσήκον δικαστικό ήθος ή ότι εµ-
φανίζει προβλήµατα συµπεριφοράς, τα οποία είτε δυσχε-
ραίνουν τη συνεργασία του µε τους συναδέλφους και τους
λοιπούς παράγοντες απονοµής της δικαιοσύνης είτε πλήτ-
τουν ανεπανόρθωτα το προσωπικό του κύρος ή το κύρος
της δικαιοσύνης.

2. Για τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1,
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου
του εκπαιδευόµενου, η προσωπική αντίληψη των προσώ-
πων που µετέχουν στη συνεδρίαση, καθώς και τα πορίσµα-
τα ψυχιατρικής διερεύνησης της προσωπικότητάς του, η ο-
ποία πραγµατοποιείται τόσο µεταξύ των µηνών Απριλίου
και Ιουνίου του έτους της εγγραφής του στη Σχολή, δηλα-
δή κατά τη διάρκεια του πρώτου επιµέρους σταδίου του
πρώτου σταδίου κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια του
δεύτερου σταδίου κατάρτισης µεταξύ των µηνών Φεβρου-
αρίου και Μαρτίου του επόµενου έτους της εγγραφής του
στη Σχολή, δηλαδή σε χρονικό διάστηµα κατά το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη η πρακτική άσκηση. Η ψυχιατρική διε-
ρεύνηση, η οποία περιλαµβάνει γραπτή και προφορική ψυ-
χοµετρική δοκιµασία, διενεργείται από τριµελή επιτροπή
που αποτελείται από έναν (1) διευθυντή και δύο (2) επιµε-
λητές Α΄ ή Β΄ ψυχιατρικής µονάδας κρατικού ή πανεπιστη-
µιακού νοσοκοµείου.

3. Στη συνεδρίαση του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών
προσκαλούνται από τον Πρόεδρο και διατυπώνουν εγγρά-
φως ή προφορικώς τη γνώµη τους ένας ή περισσότεροι
βασικοί διδάσκοντες της οικείας κατεύθυνσης, εφόσον
διαπίστωσαν ότι ορισµένοι από τους εκπαιδευόµενους θε-
ωρούνται ακατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων
του δικαστικού λειτουργού. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
και για τον εποπτεύοντα την πρακτική άσκηση σε κάθε δι-
καστήριο ή εισαγγελία που είχε υπό την ευθύνη του τους
εκπαιδευόµενους. Στην περίπτωση αυτή, στη συνεδρίαση
του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών καλείται και ο εκπαι-
δευόµενος για να εκφράσει τις απόψεις του.

4. Η απόφαση του Συµβουλίου Σπουδών λαµβάνεται µε
απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και εκδίδεται την ίδια
ηµέρα της συνεδρίασης. Ο εκπαιδευόµενος, που βλάπτε-
ται από την απόφαση, δικαιούται να ασκήσει ένσταση στο
Διοικητικό Συµβούλιο της Σχολής µέσα σε προθεσµία
τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε
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αυτόν µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Το Διοικητικό Συµβούλιο
της Σχολής, το οποίο κρίνει κατά τον νόµο και την ουσία,
συνέρχεται και αποφασίζει εντός πέντε (5) ηµερών από
την άσκηση της ενστάσεως. Εάν η απόφαση περί ακαταλ-
ληλότητας του εκπαιδευοµένου επικυρωθεί, ο τελευταίος
διαγράφεται οριστικά από τη Σχολή.

Άρθρο 35
Παράταση δευτέρου σταδίου κατάρτισης

Μετά από την ολοκλήρωση των σταδίων κατάρτισης της
προεισαγωγικής εκπαίδευσης και τη διαµόρφωση του πί-
νακα αρχαιότητας κάθε κλάδου, η πρακτική άσκηση των
εκπαιδευοµένων παρατείνεται στα ίδια δικαστήρια ή την
αρµόδια εισαγγελία µέχρι τη δηµοσίευση του προεδρικού
διατάγµατος διορισµού τους σε οργανική θέση δόκιµου δι-
καστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι
εκπαιδευόµενοι ασχολούνται µε τις ίδιες δραστηριότητες,
υφίστανται την αυτή εποπτεία και λαµβάνουν από τη Σχο-
λή τις ίδιες αποδοχές που προβλέπονται στην παρ. 1 του
άρθρου 22.

Άρθρο 36
Διορισµός - Μη αποδοχή - Δοκιµαστική υπηρεσία

1. Οι εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς ό-
λα τα στάδια κατάρτισης, διορίζονται σε θέσεις δοκίµων
δικαστικών λειτουργών στον κλάδο, στον οποίον αντιστοι-
χεί η κατεύθυνση και, όπου υπάρχει, το τµήµα της Σχολής,
στο οποίο είχαν καταταγεί µετά από το πέρας του πρώτου
επιµέρους σταδίου του πρώτου σταδίου κατάρτισης µε τις
ειδικότερες σε αυτό διακρίσεις, οι οποίες αφορούν αφε-
νός στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικη-
τικά δικαστήρια, αφετέρου στο Ελεγκτικό Συνέδριο και
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας αυτού. 

2. Εκπαιδευόµενος, ο οποίος δεν αποδέχεται τον διορι-
σµό του, υποχρεώνεται να επιστρέψει τις αποδοχές, που
είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του στη
Σχολή. Ο διοριζόµενος έχει την υποχρέωση να υπηρετήσει
στο δικαστικό σώµα διπλάσιο χρόνο από εκείνον της κα-
τάρτισης στη Σχολή. Αν ο διοριζόµενος παραιτηθεί νωρίτε-
ρα, επιστρέφει ποσοστό των αποδοχών, που είχε εισπρά-
ξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, ανάλογο προς τον υ-
πολειπόµενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας στο δικαστι-
κό σώµα. Οι εγγραφόµενοι εκ νέου στη Σχολή λόγω αλλα-
γής κατεύθυνσης δεν δικαιούνται των αποδοχών του άρ-
θρου 22. 

3. Για όσους διορίζονται σε θέσεις δικαστικών λειτουρ-
γών, ο χρόνος κατάρτισης στη Σχολή θεωρείται χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας ως προς τον καθορισµό της σει-
ράς αρχαιότητας και ως προς όλα τα λοιπά θέµατα της υ-
πηρεσιακής και µισθολογικής κατάστασής τους, εκτός από
το δικαίωµα λήψης αναδροµικών αποδοχών.

4. Οι διοριζόµενοι διανύουν πραγµατική υπηρεσία δόκι-
µου δικαστικού λειτουργού δέκα (10) µηνών.

Άρθρο 37
Πειθαρχικά παραπτώµατα - Πειθαρχικά όργανα - 

Πειθαρχική διαδικασία

1. Το πειθαρχικό παράπτωµα συντελείται µε υπαίτια πρά-
ξη ή παράλειψη του εκπαιδευόµενου που µπορεί να του
καταλογισθεί και αφορά στη συµπεριφορά, η οποία δεν συ-

νάδει µε την ιδιότητα του υποψήφιου δικαστικού λειτουρ-
γού.

2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαι-
δευόµενους είναι: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιµο
έως τις αποδοχές έξι (6) µηνών και γ) η διαγραφή από τη
Σχολή. Η τελευταία πειθαρχική ποινή µπορεί να επιβληθεί
είτε για αδικαιολόγητες απουσίες που υπερβαίνουν τις
τριάντα (30) σε κάθε εκπαιδευτικό στάδιο, εφόσον τηρηθεί
η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 26,
είτε για άλλες πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν ιδιαι-
τέρως αναξιοπρεπή συµπεριφορά ή υποδηλώνουν ότι ο εκ-
παιδευόµενος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που καθορί-
ζονται από τις ειδικότερες ρυθµίσεις του παρόντος και
προκύπτουν από την ιδιότητα του σπουδαστή της Σχολής.

3. Πειθαρχική εξουσία στους εκπαιδευόµενους ασκούν:
α) ο Γενικός Διευθυντής, β) οι Διευθυντές Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης, γ) τα Συµβούλια Σπουδών, δ) το Διοικητικό
Εφετείο και ε) το Συµβούλιο της Επικρατείας.

4. Αρµόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης εί-
ναι ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της
κατεύθυνσης στην οποία ανήκει ο εκπαιδευόµενος. Πριν α-
πό την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης διεξάγεται άτυπη
προκαταρκτική εξέταση, η οποία µπορεί να ανατεθεί σε δι-
δάσκοντα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικαστικού λει-
τουργού. Εκείνος που διενεργεί την προκαταρκτική εξέτα-
ση έχει το δικαίωµα να εξετάσει ανωµοτί µάρτυρες και να
προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συγκέντρωση α-
ποδεικτικών στοιχείων, συντάσσει δε πόρισµα ύστερα από
την κλήση για παροχή εξηγήσεων του εκπαιδευόµενου,
του οποίου διερευνώνται οι πράξεις ή οι παραλείψεις. Το
πόρισµα παραδίδεται στον αρµόδιο για την άσκηση της
πειθαρχικής δίωξης, ο οποίος αποφαίνεται, αν πρέπει να α-
σκηθεί πειθαρχική δίωξη ή να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

5. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει µε την κλήση του εγκα-
λούµενου εκπαιδευόµενου σε απολογία. Στην κλήση αυτή
τάσσεται εύλογη προθεσµία, η οποία µπορεί να παραταθεί
για διπλάσιο χρόνο ύστερα από αίτηση του εγκαλούµενου.
Ο τελευταίος δικαιούται να λάβει γνώση του πειθαρχικού
φακέλου και να ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγρά-
φων πριν να απολογηθεί. Αν τα στοιχεία, ύστερα από την
απολογία του εγκαλούµενου, κριθούν επαρκή, ο οικείος
Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης παύει την άσκη-
ση της πειθαρχικής δίωξης. Αν όµως τα στοιχεία κριθούν
ανεπαρκή, ο ασκών την πειθαρχική δίωξη διενεργεί διοικη-
τική ανάκριση, ή την αναθέτει σε διδάσκοντα, ο οποίος έ-
χει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, διαφορετικό
εκείνου που είχε διενεργήσει την άτυπη προκαταρκτική ε-
ξέταση. Κατά τη διοικητική ανάκριση οι µάρτυρες εξετάζο-
νται ενόρκως. Είναι δυνατόν να εξεταστεί και ο εγκαλού-
µενος, κατά τη διοικητική ανάκριση, ο οποίος στην περί-
πτωση αυτή καταθέτει ανωµοτί. Ο διενεργών τη διοικητική
ανάκριση προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συ-
γκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων, στα οποία, µετα-
ξύ άλλων, περιλαµβάνονται η αναζήτηση εγγράφων και η
διενέργεια αυτοψίας. Μετά από την ολοκλήρωση συγκέ-
ντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων, η διοικητική ανάκρι-
ση περατώνεται µε την κλήση σε απολογία του εγκαλού-
µενου, ο οποίος δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων
του πειθαρχικού φακέλου και να ζητήσει αντίγραφα των
σχετικών εγγράφων πριν να απολογηθεί. Για την απολογία
του εγκαλούµενου τίθεται στη σχετική κλήση εύλογη προ-
θεσµία, η οποία µπορεί να παραταθεί για διπλάσιο χρόνο
ύστερα από αίτηση του εγκαλούµενου. Μετά από το πέρας
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της διοικητικής ανάκρισης ο οικείος Διευθυντής Κατάρτι-
σης και Επιµόρφωσης υποβάλλει την πρότασή του για τον
εγκαλούµενο στον Γενικό Διευθυντή µαζί µε τον πειθαρχι-
κό φάκελο της υπόθεσης. Αν προτείνεται να επιβληθεί η
πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή, η υπόθεση
εισάγεται από τον Γενικό Διευθυντή απευθείας προς κρίση
ενώπιον του αρµόδιου Συµβουλίου Σπουδών.

6. Ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από την εξέταση του
πειθαρχικού φακέλου του εγκαλούµενου αποφασίζει: α)
Την απαλλαγή του εγκαλούµενου, β) την παραγγελία για
συµπληρωµατική διοικητική ανάκριση, αν κρίνει ότι απαι-
τείται η διευκρίνιση ορισµένων ζητηµάτων, από τον οικείο
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, την οποία, στην
περίπτωση αυτή, διενεργεί ο τελευταίος και γ) την επιβολή
στον εγκαλούµενο, µε αιτιολογηµένη απόφαση, της πει-
θαρχικής ποινής της έγγραφης επίπληξης ή του προστίµου
έως τις αποδοχές έξι (6) µηνών. Αν αποφασίστηκε η διε-
νέργεια συµπληρωµατικής διοικητικής ανάκρισης, µετά α-
πό το πέρας αυτής, ο πειθαρχικός φάκελος του εγκαλού-
µενου υποβάλλεται εκ νέου στον Γενικό Διευθυντή, ο ο-
ποίος αποφασίζει είτε την απαλλαγή του εγκαλούµενου
είτε την επιβολή σε αυτόν, µε αιτιολογηµένη απόφαση,
της πειθαρχικής ποινής της έγγραφης επίπληξης ή του
προστίµου. Αν όµως ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης προτείνει να επιβληθεί στον εγκαλούµενο η
πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή, η πειθαρχι-
κή υπόθεση εισάγεται από τον Γενικό Διευθυντή απευθεί-
ας προς κρίση ενώπιον του αρµόδιου Συµβουλίου Σπου-
δών, το οποίο, στην προκειµένη περίπτωση, συγκροτείται
χωρίς τη συµµετοχή του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιµόρφωσης, αλλά µετέχει σε αυτό Διευθυντής Κατάρτι-
σης και Επιµόρφωσης άλλης κατεύθυνσης, ο οποίος ορίζε-
ται κατόπιν κληρώσεως µε τον νόµιµο αναπληρωτή του α-
πό τους λοιπούς Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφω-
σης. Το Συµβούλιο Σπουδών είναι αρµόδιο είτε µε αιτιολο-
γηµένη απόφαση να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποι-
νή είτε να απαλλάξει τον εγκαλούµενο.

7. Η απόφαση, µε την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποι-
νή σε εκπαιδευόµενο, τίθεται στον ατοµικό του φάκελο.

8. Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδι-
κα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α΄ 26)].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 38
Σκοπός διαρκούς επιµόρφωσης

Η διαρκής επιµόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λει-
τουργών αποσκοπεί αφενός στον εµπλουτισµό των γνώ-
σεων τους και αφετέρου στη συνεχή ενηµέρωσή τους σε
συναφή προς την άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου
θέµατα.

Άρθρο 39
Προγράµµατα επιµόρφωσης

1. Το Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, ύστερα α-
πό εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
της ίδιας κατεύθυνσης, καταρτίζει τον µήνα Σεπτέµβριο
κάθε έτους το ετήσιο πρόγραµµα επιµόρφωσης. Το πρό-
γραµµα επιµόρφωσης των Εισαγγελέων εισηγείται ο Διευ-

θυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης των Εισαγγελέων.
Το ετήσιο πρόγραµµα επιµόρφωσης µπορεί να συµπληρώ-
νεται και να τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία. 

2. Στα προγράµµατα επιµόρφωσης που διοργανώνονται
από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών µπορεί να
συµµετέχουν δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώµα-
τος των Ενόπλων Δυνάµεων και µέλη του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους.

3. Στο ετήσιο πρόγραµµα επιµόρφωσης καθορίζονται οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες πρόκειται να α-
ναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του και δια-
τυπώνονται τα επιµέρους προγράµµατα επιµόρφωσης. Σε
καθένα από αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα: α) Το θέµα
της επιµόρφωσης, β) ο κλάδος και οι κατηγορίες των δικα-
στικών λειτουργών στους οποίους απευθύνεται το κάθε ε-
πιµέρους πρόγραµµα, γ) ο χρόνος, η διάρκεια και ο τόπος
πραγµατοποίησης και δ) η µέθοδος της επιµόρφωσης.

4. Η εκπόνηση των επιµέρους προγραµµάτων επιµόρφω-
σης ολοκληρώνεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από
την πραγµατοποίησή τους, τα οποία κοινοποιούνται στο Υ-
πουργείο Δικαιοσύνης και αποστέλλονται στις δικαστικές
υπηρεσίες, των οποίων οι λειτουργοί καλούνται να µετά-
σχουν, για περαιτέρω ενηµέρωση.

Άρθρο 40
Τακτικά και έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης

1. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης διακρίνονται σε τακτι-
κά και έκτακτα. Τα τακτικά προγράµµατα περιλαµβάνουν
τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά επιµορφωτικά προ-
γράµµατα, τα οποία διαµορφώνονται µε τέτοιον τρόπο, ώ-
στε να συµµετέχουν, εκ περιτροπής, όλοι οι εν ενεργεία
δικαστικοί λειτουργοί.

2. Τα υποχρεωτικά προγράµµατα επιµόρφωσης απευθύ-
νονται σε δικαστικούς λειτουργούς του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέχρι και τον
βαθµό του Παρέδρου, των τακτικών διοικητικών δικαστη-
ρίων µέχρι και τον βαθµό του Εφέτη και σε δικαστικούς
λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων µέ-
χρι και τον βαθµό του Εφέτη ή του Αντεισαγγελέα Εφε-
τών, τους Ειρηνοδίκες και τους Πταισµατοδίκες. Τα προ-
γράµµατα αυτά εντάσσονται σε τέσσερις κύκλους επιµόρ-
φωσης, οι οποίοι περιλαµβάνουν: α) ο πρώτος κύκλος, την
οργάνωση της διοίκησης των δικαστηρίων, τη δικαστική ε-
πικοινωνία, τη δικαστική δεοντολογία, τη µεθοδολογία του
δικαστικού έργου και τη διαχείριση του χρόνου στην άσκη-
ση των καθηκόντων, β) ο δεύτερος κύκλος, το οικονοµικό
δίκαιο και ιδίως θέµατα που αφορούν την ενέργεια, την κε-
φαλαιαγορά, τον ανταγωνισµό και την προστασία του κα-
ταναλωτή, γ) ο τρίτος κύκλος, τη νοµική εµβάθυνση σε θε-
µατικές ανάλογα µε τον κλάδο της δικαιοσύνης που αφο-
ρούν και δ) ο τέταρτος κύκλος, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου. Οι δικαστικοί λειτουργοί, στους οποίους α-
πευθύνονται τα υποχρεωτικά προγράµµατα επιµόρφωσης,
οφείλουν να συµµετέχουν ετησίως σε ένα (1) από αυτά, α-
πό οποιονδήποτε κύκλο κατ’ επιλογή τους, µέχρι να συ-
µπληρώσουν, τουλάχιστον µία (1) φορά, όλους τους κύ-
κλους των υποχρεωτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης.
Πάντως, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των προγραµµάτων
αυτών σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4)
ετών, όχι όµως πέραν των οκτώ (8) ετών. Η επιµόρφωση
αυτή σε όλους τους κύκλους περιλαµβάνει, ιδίως, τη δηµι-
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ουργία οµάδων εργασίας (workshops), τα πορίσµατα των
οποίων αποτελούν αντικείµενο συζήτησης από όλους όσοι
συµµετείχαν στο πρόγραµµα επιµόρφωσης. Μετά το πέ-
ρας κάθε υποχρεωτικού επιµορφωτικού προγράµµατος, σε
όλους όσους συµµετείχαν στις οµάδες εργασίας (work-
shops) και συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο του άρθρου
43, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο
τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο.  

3. Τα προαιρετικά προγράµµατα επιµόρφωσης απευθύ-
νονται σε δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και
βαθµών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται το πέµπτο και το έ-
κτο εδάφιο της παρ. 2. 

4. Τα έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης απευθύνονται
σε δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και βαθµών,
οι οποίοι καλούνται να εφαρµόσουν νέες ρυθµίσεις µε ε-
πείγοντα χαρακτήρα σε διάφορους κλάδους του δικαίου.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται το πέµπτο και το έκτο εδάφιο
της παρ. 2.

Άρθρο 41
Επιλογή των δικαστικών λειτουργών 

που επιµορφώνονται

1. Η επιλογή των δικαστικών λειτουργών που καλούνται
να µετάσχουν σε συγκεκριµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης
διενεργείται µε τα εξής κριτήρια: α) Την εµπειρία σε σχέση
µε το θέµα που έχει επιλεγεί, β) τον χρόνο παραµονής που
υπολείπεται στον κατεχόµενο βαθµό, γ) την άσκηση καθη-
κόντων συναφών προς το θέµα, δ) την προηγούµενη συµ-
µετοχή σε πρόγραµµα µε το ίδιο ή παρεµφερές θέµα, ε) τα
ειδικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί λόγω µεταπτυχια-
κού ή διδακτορικού τίτλου και στ) την απρόσκοπτη λει-
τουργία κάθε δικαστικής υπηρεσίας.

2. Η επιλογή γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή του Προέδρου του
τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή του
προϊστάµενου της οικείας εισαγγελίας σύµφωνα µε τα κρι-
τήρια της παρ. 1 και τις δηλώσεις ενδιαφέροντος που υπο-
βάλλονται, καθώς και τις θέσεις επιµόρφωσης που αφο-
ρούν το συγκεκριµένο δικαστήριο ή την εισαγγελία. Σε πε-
ρίπτωση συµµετοχής δικαστικών λειτουργών σε υποχρεω-
τικό πρόγραµµα επιµόρφωσης, στην επιλογή λαµβάνεται
υπόψη η παρ. 2 του άρθρου 40. Τα ατοµικά στοιχεία όσων
έχουν επιλεγεί διαβιβάζονται το ταχύτερο δυνατόν στη
Σχολή.

3. Η Σχολή προσκαλεί όσους έχουν επιλεγεί για να µε-
τάσχουν στο αντίστοιχο πρόγραµµα επιµόρφωσης και δε-
σµεύει για τον καθένα από αυτούς τη σχετική πίστωση για
την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης, διαµονής, διατρο-
φής και ηµερήσιας αποζηµίωσης. Μετά από την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας αυτής, όσοι πρόκειται να επιµορφω-
θούν δεν µπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση
συµµετοχής στο πρόγραµµα, παρά µόνο λόγω έκτακτης υ-
πηρεσιακής απασχόλησης, στην οποία δεν είναι δυνατόν
να αναπληρωθούν, ή άλλου σοβαρού προσωπικού κωλύµα-
τος. Η αδυναµία συµµετοχής πρέπει να γνωστοποιείται
στη Σχολή εγκαίρως, µε αίτηση του δικαστικού λειτουργού
που πρόκειται να επιµορφωθεί, η οποία διαβιβάζεται από
τον ίδιο ή τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή τον πρό-
εδρο του τριµελούς συµβουλίου που διευθύνει το δικαστή-
ριο ή τον προϊστάµενο της οικείας εισαγγελίας. 

4. Οι δικαστικοί λειτουργοί που πρόκειται να επιµορφω-

θούν οφείλουν να συµπληρώσουν µέχρι την έναρξη της ε-
πιµόρφωσης τα προβλεπόµενα απογραφικά δελτία, διαφο-
ρετικά αποκλείονται από το συγκεκριµένο επιµορφωτικό
πρόγραµµα.

Άρθρο 42
Θεµατολόγιο προγραµµάτων υποχρεωτικής 

επιµόρφωσης

Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι συµµετέχουν στα
προγράµµατα υποχρεωτικής επιµόρφωσης, παρακολου-
θούν τους τέσσερις (4) κύκλους που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 40, µε τα εξής ιδίως αντικείµενα: 
α) Εξελίξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

νοµολογίας του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Αν-
θρώπου, 
β) ανθρώπινα δικαιώµατα, προστασία του ασθενέστερου

στο δίκαιο και δικαστική αντιµετώπιση µειονοτήτων, 
γ) δικαιώµατα ανηλίκων και αρχές της φιλικής στα παι-

διά δικαιοσύνης,
δ) δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρία,
ε) εξελίξεις σε ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης και ενι-

αίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας, 
στ) νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις σε ζητήµα-

τα διοικητικού, δηµοσιονοµικού, αστικού, εµπορικού, ποινι-
κού και εργατικού δικαίου, 
ζ) προβλήµατα του δικονοµικού συστήµατος στη διοικη-

τική, πολιτική και ποινική δίκη, 
η) νέες µορφές οργανωµένου οικονοµικού και ηλεκτρο-

νικού εγκλήµατος, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τη νοµι-
µοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, 
θ) αντιµετώπιση εξαρτηµένων ατόµων, εφαρµοζόµενες

µέθοδοι, λειτουργούσες µονάδες απεξάρτησης ή επανέ-
νταξης, 
ι) λειτουργία σωφρονιστικού συστήµατος και προσέγγι-

ση των επιµέρους προβληµάτων του, 
ια) επίδραση και εφαρµογή των νέων τεχνολογιών και ι-

δίως της πληροφορικής, της τεχνητής νοηµοσύνης και των
ηλεκτρονικών συστηµάτων στη διαµόρφωση του δικαίου,
στον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης και στην εργασία
των δικαστικών λειτουργών, 
ιβ) πολεοδοµία, χωροταξία, δηµόσια έργα, 
ιγ) προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,

βιώσιµη ανάπτυξη, 
ιδ) αστική ευθύνη, 
ιε) πνευµατική ιδιοκτησία, 
ιστ) ενέργεια, κεφαλαιαγορά, ανταγωνισµός, προστασία

καταναλωτή, 
ιζ) καταπολέµηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, 
ιη) αρχές µακροοικονοµίας και µικροοικονοµίας και 
ιθ) τραπεζικό δίκαιο και χρηµατοοικονοµικά.

Άρθρο 43
Αξιολόγηση προγραµµάτων επιµόρφωσης

Στο τέλος κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης, οι συµµε-
τέχοντες συµπληρώνουν ειδικό ερωτηµατολόγιο, στο ο-
ποίο περιλαµβάνονται ερωτήσεις για το γνωστικό αντικεί-
µενο του σεµιναρίου και για την αξιολόγηση της διοργά-
νωσης, των συντελεστών και του οφέλους που αποκόµι-
σαν από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα.
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Άρθρο 44
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης

1. Η επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται
µέσω προγραµµάτων επιµόρφωσης που διεξάγονται στην
έδρα της Σχολής, στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης στην Κο-
µοτηνή και στην Αθήνα. Η επιµόρφωση παρέχεται και στην
έδρα των κατά τόπους Εφετείων. Η επιµόρφωση στη Θεσ-
σαλονίκη πραγµατοποιείται στους χώρους της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Διεθνούς
Ευρωπαϊκού και Οικονοµικού Δικαίου, ενώ στην Κοµοτηνή,
την Αθήνα και στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες σε
κατάλληλους χώρους που επιλέγονται από τον οικείο Δι-
ευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.

2. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης διοργανώνονται σε ο-
ποιαδήποτε χρονική περίοδο εκτός αυτής των δικαστικών
διακοπών. 

3. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης που διοργανώνονται
στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες µπορούν να
πραγµατοποιούνται µε την ίδια ή διαφορετική θεµατική,
καθώς και µε τους ίδιους ή διαφορετικούς εισηγητές. Σε ε-
τήσια βάση διεξάγονται τουλάχιστον τέσσερα (4) προ-
γράµµατα επιµόρφωσης στις κατά τόπον εφετειακές περι-
φέρειες και εντός τετραετίας καλύπτεται το σύνολο των ε-
φετειακών περιφερειών της χώρας µε τη διοργάνωση του-
λάχιστον ενός (1) προγράµµατος για κάθε εφετειακή περι-
φέρεια.

Άρθρο 45
Υπεύθυνος προγράµµατος επιµόρφωσης - 

Εισηγητές - Προσωπικό υποστήριξης

1. Μετά από την κατάρτιση του προγράµµατος επιµόρ-
φωσης, υπεύθυνος για την πραγµατοποίησή του είναι ο οι-
κείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. Αν πρό-
κειται για κοινό πρόγραµµα επιµόρφωσης, υπεύθυνοι είναι
οι οικείοι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης των
κατευθύνσεων, στις οποίες αφορά το πρόγραµµα. Υπεύθυ-
νος του προγράµµατος επιµόρφωσης της κατά τόπον εφε-
τειακής περιφέρειας είναι ο διευθύνων το εφετείο ή την ει-
σαγγελία της οικείας περιφέρειας. Αναπληρωτής τους εί-
ναι ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός της ίδιας περι-
φέρειας.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 εξειδικεύουν, κατά περίπτωση,
το κάθε επιµέρους πρόγραµµα επιµόρφωσης, ορίζουν, α-
ντικαθιστούν και συντονίζουν τους εισηγητές και όσους
προεδρεύουν στις συνεδριάσεις. Τα πρόσωπα αυτά, τα ο-
ποία δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εισηγητή, είναι
αρµόδια για την επίλυση οποιουδήποτε οργανωτικού ζητή-
µατος και γενικά επιµελούνται τα σχετικά µε την εφαρµο-
γή του προγράµµατος. Στα προγράµµατα επιµόρφωσης
που πραγµατοποιούνται στις κατά τόπον εφετειακές περι-
φέρειες συνεργάζονται ο υπεύθυνος του προγράµµατος ε-
πιµόρφωσης µε τον οικείο ή τους οικείους Διευθυντές Κα-
τάρτισης και Επιµόρφωσης, αναλόγως αν το πρόγραµµα α-
φορά σε µία (1) ή περισσότερες κατευθύνσεις.

3. Οι εισηγητές έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν
την εισήγησή τους προφορικά και να καταθέσουν το σχετι-
κό κείµενο στο Τµήµα Επιµόρφωσης της Σχολής εντός δύο
(2) µηνών από την ολοκλήρωση του προγράµµατος επι-
µόρφωσης. Οι εισηγήσεις αναρτώνται στη διαδικτυακή
πλατφόρµα (MOODLE), καθώς και στην ιστοσελίδα της
Σχολής.

4. Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκη-
σης και Οικονοµικού επιλέγεται, µεταξύ των υπαλλήλων
της Σχολής, το προσωπικό υποστήριξης των επιµορφωτι-
κών προγραµµάτων. 

Άρθρο 46
Μέθοδοι επιµόρφωσης

Η επιµόρφωση διενεργείται µε: α) Τη δηµιουργία οµά-
δων εργασίας (workshops) στο πλαίσιο διαλέξεων, ηµερί-
δων, σεµιναρίων ή συνεδρίων, β) την αποστολή ηµεδαπών
δικαστικών λειτουργών σε επιµορφωτικά προγράµµατα, τα
οποία διοργανώνονται στο εξωτερικό και γ) εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε σωφρονιστικά καταστήµατα, θεραπευτικές
µονάδες, ειδικές υπηρεσίες ή σώµατα ερευνών ή δίωξης
του εγκλήµατος, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή συναφείς
οργανισµούς και άλλους χώρους ή φορείς που έχουν σχέ-
ση µε το θέµα του προγράµµατος επιµόρφωσης.

Άρθρο 47
Διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Σπουδών κάθε κατεύ-
θυνσης, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οι-
κείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, η Σχολή
µπορεί να διοργανώσει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργα-
σία µε αντίστοιχους δικαστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά προ-
γράµµατα κατάρτισης ή επιµόρφωσης για δικαστικούς λει-
τουργούς που προέρχονται από τα κράτη αυτά ή από τρί-
τες χώρες. Για τον σκοπό αυτόν, η Σχολή συµµετέχει στις
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δικαστική
Εκπαίδευση (EJTN), του Ευρωπαϊκού Δικτύου ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ των υπευθύνων ή των φορέων που
παρέχουν Δικαστική Εκπαίδευση (Δίκτυο της Λισαβώνας),
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο
(E.A.S.O.) και της Ακαδηµίας Ευρωπαϊκού Δικαίου
(E.R.A.).

2. Τα προγράµµατα αυτά έχουν ως στόχο: α) Τη διεύρυν-
ση της συνεργασίας µε τους αντίστοιχους φορείς των άλ-
λων χωρών και την αξιοποίηση της εµπειρίας τους, β) την
ανάπτυξη της δικαστικής εκπαίδευσης σε ορισµένες από
τις χώρες αυτές, στις οποίες δεν υπάρχει ανάλογη εµπει-
ρία, γ) την ενίσχυση του κράτους δικαίου µέσα από τη δι-
καστική εκπαίδευση και δ) την επικοινωνία µεταξύ των δι-
καστικών λειτουργών των χωρών που συµµετέχουν και τη
διευκόλυνση της συνεργασίας τους σε υποθέσεις µε διε-
θνείς προεκτάσεις. Τα προγράµµατα του παρόντος απευ-
θύνονται ιδίως σε δικαστικούς λειτουργούς των κρατών-
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της
Ευρώπης.

3. Η Σχολή προσκαλεί στα προγράµµατα αυτά, µέσω των
αρµόδιων φορέων της αλλοδαπής, τους δικαστικούς λει-
τουργούς άλλων χωρών. Στα ίδια προγράµµατα είναι δυνα-
τόν να προσκαλούνται και ηµεδαποί δικαστικοί λειτουργοί,
σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προβλέπο-
νται στο άρθρο 41. 

Άρθρο 48
Διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Συµβουλίου
Σπουδών και γνώµη του Προέδρου του οικείου δικαστηρί-
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ου ή του Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης
του δικαστηρίου ή του διευθύνοντος την οικεία εισαγγε-
λία, µπορεί να χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς ει-
δική άδεια για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα κατάρ-
τισης και επιµόρφωσης ειδικών για τη δικαστική εκπαίδευ-
ση ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισµών, καθώς και για την
εκπροσώπηση της χώρας σε συνεδριάσεις των οργανι-
σµών αυτών. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής άδειας,
η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον µήνα, δεν καταβάλ-
λονται στους συµµετέχοντες δικαστικούς λειτουργούς
αποδοχές επιπλέον αυτών της οργανικής τους θέσης, ε-
κτός των δαπανών µετακίνησης, όπως προβλέπονται από
την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94).

2. Η Σχολή τηρεί πίνακες δικαστικών λειτουργών, οι ο-
ποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν στα προγράµµατα κατάρ-
τισης και επιµόρφωσης, τα οποία διοργανώνονται από
τους παραπάνω φορείς της αλλοδαπής και πραγµατοποι-
ούνται στο εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτόν, ζητεί κατ’ έτος
την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
φροντίζει να ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις που λαµβά-
νει από φορείς της αλλοδαπής. Ως προς την επιλογή των
ενδιαφεροµένων, εφαρµόζονται τα κριτήρια που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου 41.

3. Η Σχολή δηµιουργεί την κατάλληλη υποδοµή και κα-
ταρτίζει προγράµµατα για την υποδοχή αλλοδαπών δικα-
στικών λειτουργών, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτι-
κές διαδικασίες που προβλέπονται στη χώρα τους ή στο
πλαίσιο διεθνών προγραµµάτων, επιθυµούν να πραγµατο-
ποιήσουν ένα στάδιο κατάρτισης ή επιµόρφωσης στην Ελ-
λάδα, είτε στην ίδια τη Σχολή είτε σε ηµεδαπές δικαστικές
υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτόν, το Διοικητικό Συµβούλιο
της Σχολής, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης και γνώµη του Προέδρου
του οικείου δικαστηρίου ή του Προέδρου του τριµελούς
συµβουλίου διεύθυνσης ή του Προϊσταµένου της οικείας
εισαγγελίας, επιλέγει µε τα κριτήρια της παρ. 1 του άρ-
θρου 41 τους δικαστικούς λειτουργούς που διαθέτουν τα
κατάλληλα προσόντα για την εφαρµογή των προγραµµά-
των αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Άρθρο 49
Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Η κατάρτιση και η επιµόρφωση παρέχονται από:
α) Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό του-

λάχιστον: αα) Εισηγητή του Συµβουλίου της Επικρατείας ή
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συ-
µπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραµονής στον βαθ-
µό, αβ) Προέδρου Πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή
Πρωτοδίκη, ο οποίος έχει συµπληρώσει τουλάχιστον επτά
(7) έτη παραµονής στον βαθµό, αγ) Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος έχει συµπλη-
ρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραµονής στον βαθµό
και αδ) Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης, ο οποίος έχει συµπληρώσει

τουλάχιστον είκοσι (20) έτη παραµονής στην υπηρεσία,
β) µέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των νοµι-

κών σχολών από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή και
άνω,
γ) µέλη Διοικητικών Συµβουλίων εγνωσµένου κύρους ε-

πιστηµονικών ενώσεων, δηµόσιους λειτουργούς, δικηγό-
ρους µε δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία
και άλλους ειδικούς επιστήµονες,
δ) επίτιµους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, 
ε) οµότιµους καθηγητές των Νοµικών Σχολών, 
στ) ειρηνοδίκες που αποχώρησαν από την ενεργό υπη-

ρεσία, έχοντας συµπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη
υπηρεσίας,
ζ) ειδικούς στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη

διδασκαλία θεµάτων εφαρµοσµένης πληροφορικής.
2. Το Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, αµέσως

µετά από την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών, σύµ-
φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 25, καθορίζει τις κατηγο-
ρίες των διδασκόντων που πρόκειται να διδάξουν καθένα
από τα προβλεπόµενα στο πρόγραµµα µαθήµατα, οι οποί-
ες όµως δεν συµπλέκονται µεταξύ τους, αλλά καθορίζο-
νται οι διδάσκοντες σε κάθε µάθηµα από µια και µόνο κα-
τηγορία, καθώς και τον αριθµό τους. Η απόφαση αυτή α-
ναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και στη Διαύγεια. 

3. Οι ενδιαφερόµενοι, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµε-
ρών από την αποστολή στις δικαστικές υπηρεσίες πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλουν ηλε-
κτρονικά σχετική αίτηση συνοδευόµενη από βιογραφικό
σηµείωµα, στο οποίο αναγράφονται τα τυπικά προσόντα
και η εµπειρία τους στο συγκεκριµένο ή τα συγκεκριµένα
αντικείµενα που επιθυµούν να διδάξουν στη Σχολή. Μετά
από την πάροδο της ως άνω προθεσµίας, οι Διευθυντές
Κατάρτισης και Επιµόρφωσης κάθε κατεύθυνσης εισηγού-
νται αιτιολογηµένα για κάθε υποψήφιο διδάσκοντα στο οι-
κείο Συµβούλιο Σπουδών, το οποίο συγκαλείται από τον
Γενικό Διευθυντή το αργότερο µέχρι την 20ή Νοεµβρίου
κάθε έτους, προκειµένου να καταρτιστεί ο πίνακας διδα-
σκόντων. 

4. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα ο-
ποία βαθµολογούνται µε κλίµακα από µηδέν (0) έως δέκα
(10), είναι τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση µε το αντικεί-
µενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας σαράντα
τοις εκατό (40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη διδάξει
στη Σχολή, συνεκτιµώνται για τη βαθµολόγηση του κριτη-
ρίου αυτού και οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 27 αξιολογή-
σεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η συγγραφή βι-
βλίων ή µελετών σχετικών µε το αντικείµενο της διδασκα-
λίας µε συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%),
γ) η συµµετοχή σε συνέδρια και ηµερίδες ως εισηγητές
σχετικά µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή
βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), δ) η ύπαρξη διδακτορι-
κού ή µεταπτυχιακού τίτλου σχετικού µε το αντικείµενο
της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκα-
τό (10%). 

5. Στον πίνακα διδασκόντων κάθε κατεύθυνσης ορίζο-
νται συγκεκριµένα το µάθηµα ή τα µαθήµατα που πρόκει-
ται να διδάξει κάθε διδάσκων, καθώς και οι ώρες διδασκα-
λίας. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο της Σχολής εντός του Δεκεµβρίου κάθε έτους. Η
εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων ισχύει για µία τριετία.
Ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει πράξη ανάθεσης διδασκα-
λίας σε κάθε διδάσκοντα.
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6. Το ωριαίο πρόγραµµα διδασκαλίας καταρτίζεται µε α-
πόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία εκδίδεται µετά α-
πό εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επι-
µόρφωσης.

7. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης κάθε κα-
τεύθυνσης, εφόσον διαπιστώσει ότι διδάσκων δεν είναι
συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, εισηγείται
στον Γενικό Διευθυντή να εισαχθεί το θέµα στο οικείο Συµ-
βούλιο Σπουδών, προκειµένου ο διδάσκων αυτός να δια-
γραφεί από τον πίνακα διδασκόντων, να ανακληθεί η πρά-
ξη ανάθεσης διδασκαλίας και να αντικατασταθεί από άλ-
λον διδάσκοντα. Στην περίπτωση αυτή, καλείται ο διδά-
σκων να παραστεί στο Συµβούλιο Σπουδών για να διατυ-
πώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο δι-
δάσκων µπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή της σε
αυτόν. Επί της ένστασης αποφαίνεται αµελλητί το Διοικη-
τικό Συµβούλιο της Σχολής.

Άρθρο 50
Εκπαίδευση των εκπαιδευτών

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, που εγγράφεται στους
πίνακες διδασκόντων της οικείας κατεύθυνσης στην αρχή
κάθε τριετίας, παρακολουθεί πριν από την ανάληψη των δι-
δακτικών καθηκόντων του ειδικό πρόγραµµα επιµόρφω-
σης, το οποίο αφορά, κατά το στάδιο της προεισαγωγικής
εκπαίδευσης, τη µέθοδο διδασκαλίας που πρέπει να ακο-
λουθηθεί για να ανταποκρίνεται στους στόχους της Σχο-
λής, προκειµένου οι σπουδαστές, ως µελλοντικοί δικαστι-
κοί λειτουργοί, να µπορέσουν να ασκήσουν µε τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο το έργο τους. 

2. Το πρόγραµµα καταρτίζεται µε απόφαση του Συµβου-
λίου Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται µετά
από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Κατάρτισης και Επι-
µόρφωσης και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της
Σχολής. Το ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης διεξάγεται ε-
ντός του µηνός Ιανουαρίου από τον Γενικό Διευθυντή,
τους οικείους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης
και τους βασικούς διδάσκοντες της αντίστοιχης κατεύθυν-
σης. Οι διδάσκοντες κάθε κατεύθυνσης παρακολουθούν το
πρόγραµµα, το οποίο διαρκεί συνολικά για όλες τις κατευ-
θύνσεις οκτώ (8) ηµέρες, για δυο (2) ηµέρες από πέντε (5)
ώρες την ηµέρα. Η παρακολούθηση του προγράµµατος πα-
ρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της Σχολής µε φυσική πα-
ρουσία, είτε µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας. 

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου το
ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης πραγµατοποιείται κατά το
ίδιο χρονικό διάστηµα από τον Γενικό Διευθυντή και τους
οικείους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης.

Άρθρο 51
Διοικητικό προσωπικό - Οργανικές µονάδες

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνιστώ-
νται: α) Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, β) µία (1) θέση Δι-
ευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οι-
κονοµικών Υποθέσεων, γ) µία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτι-
σης και Επιµόρφωσης για την κατεύθυνση της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών, δ) µία (1) θέση
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης για την κατεύ-
θυνση των Εισαγγελέων και ε) µία (1) θέση Διευθυντή Κα-
τάρτισης και Επιµόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικη-
τικής Δικαιοσύνης.

2. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται σε εί-
κοσι µία (21). Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέµο-
νται ανά κλάδο ως εξής: α) Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ Γραµ-
µατέων, β) µία (1) θέση ΠΕ Εφοριακών, γ) µία (1) θέση ΠΕ
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Διοικητικής Υποστήριξης, δ)
τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Γραµµατέων, ε) µία (1) θέση εσωτε-
ρικού ελεγκτή, στ) µία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής και ζ)
µία (1) θέση ΔΕ ή ΥΕ Οδηγού. Επιπλέον προβλέπονται στη
Σχολή τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίες αφορούν
σε: α) µία (1) θέση ΠΕ ιατρού εργασίας, β) µία (1) θέση ΠΕ
τεχνικού ασφαλείας και γ) µία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθη-
κονόµου.

3. Οι οργανικές µονάδες της Σχολής συγκροτούν τη Δι-
εύθυνση Διοίκησης και Οικονοµικού, στην οποία προΐστα-
ται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Γραµµατέων, διαρθρώ-
νεται δε ως εξής: α) Πρώτο Τµήµα Προεισαγωγικής Εκπαί-
δευσης, το οποίο περιλαµβάνει: αα) Την Κατεύθυνση της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και
αβ) την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, β) Δεύτερο Τµήµα
Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαµβάνει: την
Κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, η οποία περι-
λαµβάνει το τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και το τµήµα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας αυτού, γ) Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων
Επιµόρφωσης, δ) Τµήµα Διεθνών Σχέσεων, ε) Τµήµα Οικο-
νοµικού Προγραµµατισµού και στ) Τµήµα Εφαρµογής Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και Ταµείου Ανάκαµ-
ψης και Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της Σχολής, ύστερα από πρόταση του Γενικού
Διευθυντή, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των οργανικών
της µονάδων. Με όµοια απόφαση συνιστώνται, αναδιαρ-
θρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται κλάδοι και θέ-
σεις κάθε βαθµού και ειδικότητας µόνιµου ή µε οποιαδήπο-
τε σχέση προσωπικού και προσδιορίζονται ειδικά τυπικά
προσόντα κάθε κλάδου ή ειδικότητας.     

4. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού καλύπτονται µε
µόνιµο προσωπικό µέσω διαγωνισµού. Είναι δυνατή η πλή-
ρωση των θέσεων αυτών µε απόσπαση δικαστικών υπαλ-
λήλων και υπαλλήλων φορέων που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από τους υπαλλήλους προτιµώ-
νται, όσοι αποδεδειγµένα γνωρίζουν σε άριστο βαθµό του-
λάχιστον µία ξένη γλώσσα και συνεκτιµάται η άριστη ή πο-
λύ καλή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Η απόσπαση
διαρκεί για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, το οποίο µπο-
ρεί να παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόµα τριετίες. 

5. Για τους υπαλλήλους που ήδη ασχολούνται µε τον
σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την πραγµατοποίηση και
τη διαχείριση των χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση δράσεων, η απόσπαση µπορεί να παρατείνεται,
κατ' εξαίρεση, µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών.

6. Όσοι αποσπασµένοι δικαστικοί υπάλληλοι στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία θεωρείται δικα-
στική υπηρεσία, συµπληρώσουν σε αυτήν συνολικό χρόνο
υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών, µετατάσσονται σε αυτή ύ-
στερα από αίτησή τους, µετά από σύµφωνη γνώµη του οι-
κείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Οι ανωτέρω δικαστικοί υ-
πάλληλοι πρέπει, κατά το δυνατόν, να προέρχονται ισοµε-
ρώς από το προσωπικό των γραµµατειών των δικαστηρίων
της Διοικητικής Κατεύθυνσης, της Πολιτικής - Ποινικής Κα-
τεύθυνσης και της αντίστοιχης των Ειρηνοδικών, καθώς
και της Κατεύθυνσης των Εισαγγελέων.

7. Η απόσπαση, η ανανέωση ή η διακοπή της πραγµατο-
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ποιείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου της Σχολής µετά από εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή και αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου υ-
πηρεσιακού συµβουλίου. Η διαδικασία της απόσπασης του
υπαλλήλου, εκκινεί µε την ανάρτηση στη Διαύγεια και
στην ιστοσελίδα της Σχολής πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος και ολοκληρώνεται µε την έκδοση της παρα-
πάνω υπουργικής απόφασης εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας τριών (3) µηνών. Η απόσπαση του υπαλλήλου µπορεί
να διακοπεί µε την ίδια διαδικασία και πριν από τη λήξη του
χρόνου απόσπασης. Δικαστικός υπάλληλος, του οποίου η
απόσπαση δεν ανανεώθηκε ή διακόπηκε για οποιονδήποτε
λόγο, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί εκ νέου στη Σχολή.

8. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασµένοι στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξακολουθούν να λαµβά-
νουν το σύνολο των αποδοχών τους, µε τα πάσης φύσεως
επιδόµατα της οργανικής θέσης τους, από τον φορέα από
τον οποίο αποσπώνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις καταβολής τους. 

9. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουρ-
γεί µη δανειστική βιβλιοθήκη προς εξυπηρέτηση των διδα-
σκόντων και των σπουδαστών. Η προβλεπόµενη θέση ΠΕ ή
ΤΕ Βιβλιοθηκονόµου καλύπτεται µε την απόσπαση που α-
ναφέρεται στην παρ. 4. 

Άρθρο 52
Αποζηµιώσεις και δαπάνες που αφορούν την κατάρτι-

ση και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση - Εκκαθάριση αρχεί-
ων - Νοµικές υποθέσεις της Σχολής

1. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής που αφορούν
στην κατάρτιση και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, καλύπτο-
νται σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015  (Α΄ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα α-
πό εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µετά
από πρόταση σε αυτό του Διευθυντή Οικονοµικού Προ-
γραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, κα-
θορίζονται οι κάθε είδους αποζηµιώσεις, αµοιβές, και γενι-
κώς κάθε δαπάνη σχετική µε την κατάρτιση των εκπαιδευ-
οµένων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ενεργεία
δικαστικών λειτουργών που καταβάλλονται: α) Στον Γενικό
Διευθυντή, στον Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατι-
σµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων και στους Δι-
ευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, β) στον Πρόεδρο
και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των Συµβου-
λίων Σπουδών, γ) στο εν γένει διδακτικό προσωπικό της
Σχολής που αναλαµβάνει είτε την κατάρτιση των εκπαι-
δευοµένων είτε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ενερ-
γεία δικαστικών λειτουργών, δ) στους εν ενεργεία δικαστι-
κούς λειτουργούς που συµµετέχουν στα προγράµµατα ε-
πιµόρφωσης της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και ε) στα
µέλη των επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισµού και
των εξετάσεων αποφοίτησης, στους βαθµολογητές, στους
εξεταστές, στους επιτηρητές και στο λοιπό προσωπικό
που ασχολείται µε τη διεξαγωγή των παραπάνω διαγωνι-
σµών και εξετάσεων, καθώς και όλων των εξετάσεων που
διενεργούνται στη Σχολή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, πραγ-
µατοποιείται εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής. Κατά

την εκκαθάριση των αρχείων καταστρέφονται έγγραφα τα
οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιµότητα ή ιστορική αξία.
Η εκκαθάριση των αρχείων πραγµατοποιείται από τριµελή
επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον προϊστάµενο Διεύ-
θυνσης και δύο υπαλλήλους της Σχολής και συγκροτείται
µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Η επιτροπή συντάσσει
αναλυτικό πρωτόκολλο.

3. Η Σχολή, στις δικαστικές και εν γένει σε όλες τις νο-
µικές υποθέσεις που την αφορούν, υποστηρίζεται από το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Οργανισµού του (ν. 4831/2021, Α΄ 170). Με την επιφύ-
λαξη των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 7 του Οργανισµού του ΝΣΚ, η αρµοδιό-
τητα της υποβολής ερωτηµάτων προς το ΝΣΚ και της απο-
δοχής ή µη των σχετικών γνωµοδοτήσεων, καθώς και της
έγκρισης ή µη των πρακτικών του ΝΣΚ επί των δικαστικών
και εξωδίκων υποθέσεων της Σχολής  ανήκει στον Γενικό
Διευθυντή αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Η οικονοµική διαχείριση της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) µε τον τρόπο και τα όργανα που κα-
θορίζει ειδικός κανονισµός, ο οποίος καταρτίζεται, ύστερα
από πρόταση του Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατι-
σµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, από το Διοι-
κητικό Συµβούλιο και κυρώνεται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποτελείται από έ-
ντεκα (11) µέλη και συγκεκριµένα: 
α. Τους Προέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας,

του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β. τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
γ. τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών

Διοικητικών Δικαστηρίων, 
δ. τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ε. τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, 
στ. τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέ-

ων ή της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, οι οποίοι ορίζο-
νται εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία, 
ζ. τον Πρόεδρο της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουρ-

γών του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου ή της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι ορί-
ζονται εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία, 
η. ένα µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) από τη βαθµίδα του Καθηγητή των Νοµικών Σχο-
λών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών ή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης που ορίζεται µε
απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης εκ περιτροπής
µε ενιαύσια θητεία, και
θ. τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή

Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, εκ περιτροπής, µε ενιαύσια θη-
τεία.

3. Διευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Επο-
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πτείας Οικονοµικών Υποθέσεων τοποθετείται, µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Δικαστικού Συµβουλί-
ου, Σύµβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει
τουλάχιστον τριετή ενεργό υπηρεσία. Παύει αυτοδικαίως
να κατέχει τη θέση αυτή, αν προαχθεί ή µε οποιονδήποτε
τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζεται µε µερική
απασχόληση και µειωµένη άσκηση των καθηκόντων της
κύριας θέσης του για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρα-
τείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ανάληψη καθηκόντων από
τον αντικαταστάτη του. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιο-
σύνης.

4. Ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης τοποθε-
τούνται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου
Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου: α) ένας (1) Σύµβουλος
Επικρατείας για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύ-
νης, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται α-
πό τον Άρειο Πάγο, β) ένας (1) Αρεοπαγίτης για την κα-
τεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Ειρηνοδικών, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προ-
έρχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας και γ) ένας (1)
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την κατεύθυνση
των Εισαγγελέων, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής
προέρχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Αν ο Γενι-
κός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συµβούλιο
της Επικρατείας, Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρφω-
σης της Κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης ορίζε-
ται Πρόεδρος Εφετών που υπηρετεί στα διοικητικά δικα-
στήρια. Αν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται
από τον Άρειο Πάγο, Διευθυντής Κατάρτισης και Επιµόρ-
φωσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ει-
ρηνοδικών ορίζεται Πρόεδρος Εφετών των πολιτικών δικα-
στηρίων⋅ στην περίπτωση αυτή, Διευθυντής Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης στην κατεύθυνση των Εισαγγελέων, ορί-
ζεται Εισαγγελέας Εφετών από τις αντίστοιχες εισαγγε-
λίες της Χώρας. 

5. Κάθε Συµβούλιο Σπουδών αποτελείται από πέντε (5)
µέλη και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέ-
λος Μαΐου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός δια-
γωνισµός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για
τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης,
για την πλήρωση θέσεων δοκίµων δικαστικών λειτουργών:
αα) του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοι-
κητικών δικαστηρίων, αβ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την
πλήρωση θέσεων δοκίµων δικαστικών λειτουργών των πο-
λιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την
πλήρωση θέσεων δοκίµων εισαγγελικών παρέδρων και δ)
Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίµων Ειρηνοδι-
κών.

7. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός διενεργείται από επιτρο-
πή, η οποία συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, µε
την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, µε απόφαση του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως εντός του µηνός Ιουλίου. Κατ’ εξαίρεση,
η επιτροπή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής

Δικαιοσύνης και την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών είναι
κοινή.

8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δηµοσιεύο-
νται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το αργότερο µέ-
χρι την 30ή Ιουνίου οι εξεταστές των ξένων γλωσσών µε
τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο
γραµµατέας και ο αναπληρωτής του για τη διεξαγωγή της
εξέτασης της ξένης γλώσσας. Καθήκοντα γραµµατέα ανα-
τίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών.

9. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδε-
ται µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Σχολής, δύναται να µεταβάλλονται οι εξεταζόµενες ξένες
γλώσσες και θεµατικές που περιλαµβάνονται στα τρία (3)
στάδια του εισαγωγικού διαγωνισµού.

10. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκ-
δίδεται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση του
πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων, ο αριθµός των εγγρα-
φόµενων υπεράριθµων κατανέµεται στα προβλεπόµενα
τµήµατα των οικείων κατευθύνσεων. Εντός της προθε-
σµίας του πρώτου εδαφίου, αν ο αριθµός των επιτυχόντων
είναι µικρότερος από τον αριθµό των θέσεων, που προβλέ-
πονται στην προκήρυξη, γίνεται ανακατανοµή των θέσεων
της οικείας κατεύθυνσης.

11. Η εξεταστική επιτροπή για κάθε κατεύθυνση χωρι-
στά, προκειµένου δε για την κατεύθυνση της Διοικητικής
Δικαιοσύνης, που αποτελείται από δύο τµήµατα, για κάθε
τµήµα χωριστά, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως το αργότερο µέχρι την 20ή Οκτωβρίου. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραµµατέας κάθε επιτροπής
και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραµµατέα και ανα-
πληρωτή του ανατίθενται σε υπαλλήλους της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών.

12. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Συµβουλίου
Σπουδών και γνώµη του Προέδρου του οικείου δικαστηρί-
ου ή του Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης
του δικαστηρίου ή του διευθύνοντος την οικεία εισαγγε-
λία, µπορεί να χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς
ειδική άδεια για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα
κατάρτισης και επιµόρφωσης ειδικών για τη δικαστική
εκπαίδευση ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισµών, καθώς και
για την εκπροσώπηση της χώρας σε συνεδριάσεις των
οργανισµών αυτών. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής ά-
δειας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον µήνα, δεν κα-
ταβάλλονται στους συµµετέχοντες δικαστικούς λειτουρ-
γούς αποδοχές επιπλέον αυτών της οργανικής τους
θέσης, εκτός των δαπανών µετακίνησης, όπως προβλέπο-
νται από την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

13. Η απόσπαση, η ανανέωση ή η διακοπή της πραγµα-
τοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ο-
ποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µετά από εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή και αιτιολογηµένη απόφαση του οι-
κείου υπηρεσιακού συµβουλίου.

14. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής που αφορούν
στην κατάρτιση και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, καλύπτο-
νται σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα α-
πό εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µετά
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από πρόταση σε αυτό του Διευθυντή Οικονοµικού Προ-
γραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων, κα-
θορίζονται οι κάθε είδους αποζηµιώσεις, αµοιβές, και γενι-
κώς κάθε δαπάνη σχετική µε την κατάρτιση των εκπαιδευ-
οµένων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ενεργεία
δικαστικών λειτουργών που καταβάλλονται: α) Στον Γενικό
Διευθυντή, στον Διευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατι-
σµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων και στους Δι-
ευθυντές Κατάρτισης και Επιµόρφωσης, β) στον Πρόεδρο
και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των Συµβου-
λίων Σπουδών, γ) στο εν γένει διδακτικό προσωπικό της
Σχολής που αναλαµβάνει είτε την κατάρτιση των εκπαι-
δευοµένων είτε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εν ενερ-
γεία δικαστικών λειτουργών, δ) στους εν ενεργεία δικαστι-
κούς λειτουργούς που συµµετέχουν στα προγράµµατα ε-
πιµόρφωσης της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και ε) στα
µέλη των επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισµού και
των εξετάσεων αποφοίτησης, στους βαθµολογητές, στους
εξεταστές, στους επιτηρητές και στο λοιπό προσωπικό
που ασχολείται µε τη διεξαγωγή των παραπάνω διαγωνι-
σµών και εξετάσεων, καθώς και όλων των εξετάσεων που
διενεργούνται στη Σχολή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σης.

15. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, πραγ-
µατοποιείται εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής. Κατά
την εκκαθάριση των αρχείων καταστρέφονται έγγραφα τα
οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιµότητα ή ιστορική αξία.
Η εκκαθάριση των αρχείων πραγµατοποιείται από τριµελή
επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον προϊστάµενο Διεύ-
θυνσης και δύο υπαλλήλους της Σχολής και συγκροτείται
µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Η επιτροπή συντάσσει
αναλυτικό πρωτόκολλο.

16. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχο-
λής, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, καθορί-
ζονται οι αρµοδιότητες των οργανικών της µονάδων. Με ό-
µοια απόφαση συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται, συγχω-
νεύονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε βαθµού
και ειδικότητας µόνιµου ή µε οποιαδήποτε σχέση προσωπι-
κού και προσδιορίζονται ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλά-
δου ή ειδικότητας.     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54
Μεταβατικές διατάξεις

1. Προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις και κα-
νονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση
του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την
έκδοση των αντίστοιχων πράξεων που προβλέπονται στο
παρόν.

2. Η θητεία του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή λήγει
την 31η Ιουλίου 2022, αντί την 6η Ιουλίου 2022. Οι περ. α΄,
β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 τίθενται σε ισχύ µετά
από τη λήξη της θητείας των εν ενεργεία Διευθυντών Κα-
τάρτισης και Επιµόρφωσης όλων των κατευθύνσεων της
Σχολής. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 10 τίθεται σε ισχύ µε-
τά από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµι-
κών Υποθέσεων. 

3. Η παράταση της απόσπασης του διοικητικού προσωπι-
κού της Σχολής για τέσσερις (4) τριετίες, που προβλέπεται
στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 51, εκκινεί από
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, εκτός αν κατά τον χρόνο αυτόν κάποιος υπάλλη-
λος έχει συµπληρώσει συνολικά τέσσερις (4) τριετίες, ο-
πότε η απόσπαση του υπαλλήλου αυτού λήγει, όταν ολο-
κληρωθεί η τρέχουσα τριετία που αυτός διανύει, µε την ε-
πιφύλαξη της παρ. 3, του πέµπτου εδαφίου της παρ. 4 και
της παρ. 5 του άρθρου 51.

4. Για τους εισαγωγικούς διαγωνισµούς των ΚΘ΄ και ΚΙ΄
σειρών, κρίσιµος χρόνος για τη συµπλήρωση της άσκησης
διετούς δικηγορίας καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022 και
η 31η Οκτωβρίου 2023, αντίστοιχα.

5. Το ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών που
προβλέπει η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 δεν ισχύει
ως προς τους δύο (2) πρώτους εισαγωγικούς διαγωνι-
σµούς που θα διεξαχθούν µετά τη θέση σε ισχύ του νόµου.
Ως προς αυτούς ισχύει το ηλικιακό όριο των σαράντα πέ-
ντε (45) ετών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 3689/2008.

6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ο καθορι-
σµός των προγραµµάτων σπουδών, των διδασκόντων και
των εισηγητών όλων των κατευθύνσεων τόσο της προει-
σαγωγικής εκπαίδευσης όσο και της συνεχιζόµενης εκπαί-
δευσης πραγµατοποιείται από τα οικεία Συµβούλια Σπου-
δών κατά τον µήνα Δεκέµβριο και κατά το πρώτο δεκαπεν-
θήµερο του µηνός Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έ-
τους αντίστοιχα, οι αποφάσεις των οποίων τίθενται προς
έγκριση ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής
κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιανουαρίου
του αµέσως επόµενου έτους.

7. Ειδικώς, οι ΚΖ΄ και ΚΗ΄ εκπαιδευτικές σειρές συνεχί-
ζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3689/2008, µε ε-
ξαίρεση, ως προς την ΚΗ΄ εκπαιδευτική σειρά, του τρίτου
εδαφίου της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 43.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Ο ν. 3689/2008 (Α΄ 164), µε εξαίρεση τα άρθρα 47, 48,

49, 50, 51 και 52 και µε την επιφύλαξη της εξαίρεσης που
προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 54 του παρόντος, κα-
θώς και της περ. γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1,
β) κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή που

ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε
τον νόµο αυτόν.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 56
Επείγουσες ρυθµίσεις για τη λειτουργία 

των πολιτικών δικαστηρίων

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) στον
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πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη
συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο, ο Πρόεδρος του τµήµα-
τος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέµει χρονικά, ε-
ντός της αυτής ηµέρας, τις εγγεγραµµένες στο πινάκιο ή
έκθεµα υποθέσεις και ο καταµερισµός αυτός, µε πρωτο-
βουλία του γραµµατέα, γνωστοποιείται ακολούθως, και
πάντως το αργότερο την προηγούµενη της δικασίµου ερ-
γάσιµη ηµέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δι-
κηγόρους τους, µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος
στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εφόσον συµπερι-
λαµβάνονται υποθέσεις µε διάδικο το Ελληνικό Δηµόσιο,
και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
τους, εφόσον είναι γνωστή, ή µε ανάρτηση στην πύλη ψη-
φιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικα-
στήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστη-
µα. Η αναβολή µπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των
πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώ-
νηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεµα κατά
την ηµέρα της δικασίµου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυ-
πώσουν σχετικό αίτηµα µε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους
ή σχετικό κοινό αίτηµα µε αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώ-
σεις τους, οι οποίες υποβάλλονται στην οικεία γραµµατεία
του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγού-
µενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας.

2. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επι-
θυµούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων
µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµατεία του δι-
καστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης
της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκειµένου η συζήτηση
της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή του
εκθέµατος.

3. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου µπορούν να
ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδι-
κασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, του Κτηµατολογίου
και των ασφαλιστικών µέτρων, εφαρµοζοµένων, κατά τα
λοιπά, των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.

4. Το παρόν ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την
31η Μαρτίου 2022.

Άρθρο 57
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη 
και µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2022
έως και την 31η Μαρτίου 2022 η εκδίκαση υποθέσεων χο-
ρήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσηµείωσης υ-
ποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση
της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστα-
νται στο ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση, σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περ. α΄, που υπογράφεται από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτε-
ται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούµενη προ-
σηµείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, µε βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δι-
κηγόρο του καθ’ ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η
ασφαλιζόµενη µε την προσηµείωση απαίτηση και το ποσό

της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγ-
γραφή προσηµείωσης και περιγράφεται λεπτοµερώς το
προσηµειούµενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστηµα της παρ. 1, η ανάκληση, η
εξάλειψη και η µεταρρύθµιση συναινετικής προσηµείωσης
υποθήκης γίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1.
Η συναίνεση του προσηµειούχου δανειστή δίνεται εγγρά-
φως µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο του.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να
παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, πάντως όχι πέραν της
30ής Ιουνίου 2022.

Άρθρο 58
Ρυθµίσεις θεµάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας -

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ, της παρ. 4
του άρθρου 104Α ΠΚ και της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 81 του Ποινικού Κώδικα
(ν. 4619/2019, Α΄ 95 [ΠΚ]) απαλείφεται το τελευταίο εδά-
φιο, ως προς την υποχρεωτική κλήτευση του καταδικασθέ-
ντος στη συνεδρίαση του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής,
και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής: 

«5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικά-
στηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο ει-
σαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη
συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώ-
σεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθµό της υ-
παιτιότητάς του µπορεί, αφού προβεί σε έγγραφη προειδο-
ποίηση εκείνου που καταδικάστηκε: α) να παρατείνει την
προθεσµία για την εκτέλεση της εργασίας µέχρι ένα (1) ε-
πιπλέον έτος, β) να επιτρέψει την εκτέλεση της χρηµατι-
κής ποινής που είχε καθοριστεί σύµφωνα µε την προηγού-
µενη παράγραφο, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί
στην ήδη εκτιθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας,
καθορίζοντας για κάθε τέσσερις (4) ώρες εργασίας µία (1)
ηµερήσια µονάδα χρηµατικής ποινής.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 104Α ΠΚ προστίθεται τελευ-
ταίο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση
αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικά-
στηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο ει-
σαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη
συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώ-
σεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθµό της υ-
παιτιότητάς του, µπορεί να προβεί σε έγγραφη προειδο-
ποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υ-
πόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, και λαµβάνο-
ντας υπόψη το τµήµα της ποινής που εκτίθηκε, το δικαστή-
ριο εκτέλεσης της ποινής µπορεί να διατάξει την έκτιση
της φυλάκισης που επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτι-
θείσα ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργα-
σίας υπολογίζοντας αυτόν σύµφωνα µε την παρ. 1. Ο κα-
ταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση του-
λάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν και µπορεί να παραστεί
αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.» 

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ προστίθεται τελευ-
ταίο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση
αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικά-
στηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο ει-
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σαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη
συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώ-
σεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθµό της υ-
παιτιότητάς του, µπορεί να προβεί σε έγγραφη προειδο-
ποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υ-
πόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, και λαµβάνο-
ντας υπόψη το τµήµα της ποινής που εκτίθηκε, το δικαστή-
ριο εκτέλεσης της ποινής µπορεί να διατάξει την έκτιση
της φυλάκισης που επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτι-
θείσα ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργα-
σίας υπολογίζοντας αυτόν σύµφωνα µε την παρ. 2. Ο κα-
ταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση του-
λάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν και µπορεί να παραστεί
αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.»

Άρθρο 59
Απόλυση υπό όρο - Τροποποίηση της παρ. 6 

του άρθρου 129 ΠΚ

Στο άρθρο 129 ΠΚ: α) γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση
στην παρ. 5 µε την προσθήκη της λέξης «υποχρεώσεων»
µετά τις λέξεις «της παράβασης των», β) στην παρ. 6 απα-
λείφονται από τις προϋποθέσεις ανάκλησης της απόλυσης
υπό όρο του ανηλίκου καταδικασθέντος, οι λέξεις «ή
πληµµέληµα από δόλο σε ποινή άνω του ενός (1) έτους»
και οι παρ. 5 και 6 διαµορφώνονται ως εξής:

«5. Στον απολυόµενο µπορεί να επιβληθούν κατά τη
διάρκεια του χρόνου δοκιµασίας υποχρεώσεις που αφο-
ρούν στον τρόπο ζωής του και ιδίως στον τόπο διαµονής,
στη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση εγκεκριµένου
από τον νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης
από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο απολυόµενος παρα-
βιάσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, η απόλυση
µπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι ενόψει της
βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεων, του τρόπου
και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν
παρέχει ο ανήλικος την προσδοκία ότι στο µέλλον θα τη-
ρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο
χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολο-
γίζεται στην εκτιθείσα ποινή.

6. Αν ο απολυθείς κατά τον χρόνο της δοκιµασίας κατα-
δικασθεί για κακούργηµα, η απόλυση αίρεται και εφαρµό-
ζεται το άρθρο 132.» 

Άρθρο 60
Εµπρησµός - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 264 ΠΚ

Στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 264 ΠΚ προστίθεται
στην αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος εµπρησµού,
η λέξη «άλλου» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιµωρείται: α) µε φυλάκι-
ση, αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος
για ξένα πράγµατα, β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν α-
πό την πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γ) µε κάθειρξη, αν στην περίπτωση των περ. α΄ ή  β΄ η πρά-
ξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής
ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη
ανθρώπου, δ) µε ισόβια κάθειρξη, αν στην περίπτωση της
περ. β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο άλλου.» 

Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση της παρ. 3 του

άρθρου 463 ΠΚ και τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργη-
ση της παρ. 3 του άρθρου 465 ΠΚ

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 463 ΠΚ, οι
λέξεις «περ. γ΄» αντικαθίσταται από τις λέξεις «περ. δ΄»
και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται κάθειρξη έως
δέκα (10) έτη, επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο
83, περ. δ΄. Η πράξη διατηρεί τον κακουργηµατικό χαρα-
κτήρα της.
Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται ποινή κάθειρξης

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, επιβάλλεται ποινή κά-
θειρξης τουλάχιστον δέκα (10) ετών.»

2. Στο άρθρο 465 ΠΚ: α) στην παρ. 2 µετά τις λέξεις
«σύµφωνα µε», η λέξη «της» αντικαθίσταται µε τη λέξη
«τις», β) καταργείται η παρ. 3 και το άρθρο 465 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 465
1. Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για

τη µετατροπή της ποινής σε χρηµατική ποινή, την αναστο-
λή εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο εφαρ-
µόζονται για πράξεις που τελέστηκαν µέχρι τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόµενης
συρροής χρηµατικής ποινής του άρθρου 80 του προϊσχύο-
ντος Ποινικού Κώδικα µε χρηµατική ποινή του άρθρου 57
ΠΚ ή ειδικών ποινικών νόµων που εξακολουθούν να ισχύ-
ουν, σχηµατίζεται συνολική ποινή κατά το άρθρο 96 ΠΚ. 

2. Για τους µέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού
Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α΄ 95)] καταδικασθέντες αµετακλή-
τως σε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, για
τις οποίες καθορίστηκε, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 94 ΠΚ, συνολική ποινή υπερβαίνουσα τα είκοσι
(20) ή δεκαπέντε (15) έτη πρόσκαιρης κάθειρξης, καθώς
και τα οχτώ (8) ή πέντε (5) έτη φυλάκισης αντίστοιχα, ως
εκτιτέα ποινή για την απόλυση υπό όρο αυτών λογίζονται
τα είκοσι (20), δεκαπέντε (15), οχτώ (8) και πέντε (5) έτη,
αντίστοιχα. 

3. [Καταργείται].
4. Υποθέσεις, για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος

του παρόντος έχει γίνει επίδοση κλητήριου θεσπίσµατος ή
κλήσης στον κατηγορούµενο, εκδικάζονται από το δικα-
στήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί.»

Άρθρο 62
Αρµοδιότητα για την άρση κατάσχεσης - Δυνατότητα

προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης 
του εισαγγελέα ή του ανακριτή - Τροποποίηση της 

παρ. 3 του άρθρου 269 ΚΠΔ

Στην παρ. 3 του άρθρου 269 του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νοµίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96 [ΚΠΔ]) προστίθεται τελευταίο
εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συµβούλιο ή το δι-
καστήριο µπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν
είναι πιθανόν ότι από αυτόν τον λόγο θα δηµιουργηθούν
δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Κατά την προ-
καταρκτική εξέταση και την προανάκριση και στις περιπτώ-
σεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 και των παρ. 2 και 3

29



του άρθρου 51 η άρση της κατάσχεσης διατάσσεται µετά
την υποβολή αίτησης από τον κύριο των κατασχεθέντων,
από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και κατά την κύρια
ανάκριση από τον ανακριτή. Εναντίον της απορριπτικής
διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή επιτρέπεται προ-
σφυγή στο συµβούλιο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε
που κοινοποιήθηκε η διάταξη σε εκείνον που αιτήθηκε την
άρση της κατάσχεσης. Το ενδεχόµενο της δήµευσης των
πραγµάτων που κατασχέθηκαν δεν εµποδίζει την αλλαγή
του προσώπου του φύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης
από το δικαστικό συµβούλιο.»

Άρθρο 63
Προσωρινή κράτηση ανηλίκων - Τροποποίηση 

της παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ

Στην παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ µετά τις λέξεις «µπο-
ρεί να επιβάλει» προστίθενται οι λέξεις «περιοριστικούς ό-
ρους, µεταξύ των οποίων και» και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:

«2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για τον ενήλικο εί-
ναι κακούργηµα, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, ο α-
νακριτής µπορεί να επιβάλει περιοριστικούς όρους, µεταξύ
των οποίων και αναµορφωτικά µέτρα των περ. α΄ έως ια΄
της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ.»

Άρθρο 64
Περάτωση της κύριας ανάκρισης - Τροποποίηση 

της παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ

Στην παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ προστίθεται δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχε-
τική πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρµόδιο δικαστικό
συµβούλιο, έχει υποχρέωση να ενηµερώσει αµέσως, έστω
και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, προκειµένου να λάβουν
αντίγραφό της και να ασκήσουν το δικαίωµα ακρόασης, υ-
ποβάλλοντας υπόµνηµα µε τις απόψεις τους. Στην περί-
πτωση αυτή, η δικογραφία διαβιβάζεται στο δικαστικό συµ-
βούλιο, αφού παρέλθουν δέκα (10) ηµέρες από την ειδο-
ποίηση, η οποία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρµόδιου
γραµµατέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται στη δικο-
γραφία.»

Άρθρο 65
Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3

του άρθρου 116 του ν. 4842/2021

1. Στο άρθρο 116 του ν. 4842/2021 (Α΄190), στην περ. α)
της παρ. 1 βελτιώνεται νοµοτεχνικά η λέξη «άρθρου»,
στην περ. β) διορθώνεται η αναφορά στο άρθρο 424 και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η περ. 5
του άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου 119, το άρθρο 122Α,
η παρ. 3 του άρθρου 226, η παρ. 1 του άρθρου 237, το άρ-
θρο 238, η παρ. 2 του άρθρου 242, η περ. 1 του άρθρου
400, η περ. 1 του άρθρου 401, τα άρθρα 468 και 469 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε
τον παρόντα, εφαρµόζονται για τα ένδικα βοηθήµατα και
δικόγραφα, που πρόκειται να κατατεθούν µετά από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 του άρθρου 155, το δεύτερο ε-

δάφιο του άρθρου 179, το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 227, το άρθρο 232, οι παρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του άρ-
θρου 237, οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 254, η παρ. 4 του άρ-
θρου 260, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 308,
το άρθρο 421, η παρ. 3 του άρθρου 422, το άρθρο 424 και η
παρ. 2 του άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται και
στις εκκρεµείς υποθέσεις. Στις υποθέσεις που εκδικάζο-
νται µε τις ειδικές διαδικασίες, η παρ. 2 του άρθρου 260, ό-
πως τροποποιείται µε το άρθρο 16 του παρόντος, εφαρµό-
ζεται και στις εκκρεµείς υποθέσεις, εκτός εάν η συζήτηση
της αγωγής έχει ήδη µαταιωθεί, οπότε η προθεσµία των ε-
νενήντα (90) ηµερών αρχίζει από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.»

2. Στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 116 του
ν. 4842/2021 απαλείφονται οι λέξεις «του άρθρου 591, το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2», µετά τις λέξεις «παρ. 8» προ-
στίθενται οι λέξεις «του άρθρου 591, το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 2» και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2, η παρ. 4,
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 και η παρ. 8 του άρθρου 591,
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 633, καθώς και
το άρθρο 636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως
τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται και στις
εκκρεµείς υποθέσεις.
β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα Πολιτικής Δικο-

νοµίας, όπως προστίθεται µε το άρθρο 40 του παρόντος, ε-
φαρµόζεται για τις διαταγές πληρωµής που ακυρώνονται
τελεσίδικα µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, α-
νεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής τους.»

Άρθρο 66
Διαδικασία άρσης απορρήτου - Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του ν. 2225/1994 και της παρ. 3 
του άρθρου 37 ν. 4786/2021

1. Μετά την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (Α΄
121) προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Δηµιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρµα παράδοσης
της διάταξης του εισαγγελικού λειτουργού της παρ. 3 του
άρθρου 5 του ν. 3649/2008 για την άρση του απορρήτου
των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, η οποία
λειτουργεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.),
µε σκοπό την αποστολή και παράδοση αποσπασµάτων των
διατάξεων για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών
µε ηλεκτρονικό κρυπτογραφηµένο µήνυµα στους αποδέ-
κτες που ορίζονται στις περ. α΄ και β΄  της παρ. 4 και την
αποστολή και παράδοση ολόκληρου του κειµένου των δια-
τάξεων για την άρση του απορρήτου στην Α.Δ.Α.Ε.. Με α-
πόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται όλες οι τε-
χνικές και διαδικαστικές λεπτοµέρειες για τη θέση σε ε-
φαρµογή και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και
την εν γένει λειτουργία της διαδικασίας της παρ. 4 ως
προς την κατά τα ανωτέρω παράδοση των διατάξεων µε η-
λεκτρονικό κρυπτογραφηµένο µήνυµα.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:  

«3. Μέχρι τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, το από-
σπασµα της διάταξης που περιλαµβάνει το διατακτικό της
παραδίδεται µε απόδειξη µέσα σε κλειστό φάκελο:
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α) στον πρόεδρο ή το διοικητικό συµβούλιο ή τον γενικό
διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου στο ο-
ποίο υπάγεται το µέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε
περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασµα
παραδίδεται στον επιχειρηµατία, 
β) αν το νοµικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο ή την ε-

ποπτεία του κράτους, το ως άνω απόσπασµα παραδίδεται
και στον Υπουργό που εποπτεύει το νοµικό αυτό πρόσωπο
ή στον Υπουργό που προΐσταται της δηµόσιας υπηρεσίας
και 
γ) στην Α.Δ.Α.Ε. κατά τα ήδη οριζόµενα.
Η ανωτέρω διαδικασία τυγχάνει εφαρµογής και µέχρι

την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 13 του άρθρου
5 του ν. 2225/1994, ανεξαρτήτως της έναρξης ισχύος της
απόφασης της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994.» 

Άρθρο 67
Παρατάσεις ισχύος πινάκων διοριστέων µε βάση τις

1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

Η ισχύς των πινάκων διοριστέων µε σειρά προτεραιότη-
τας των υποψηφίων για την πλήρωση: α) εβδοµήντα εννέα
(79) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστη-
µιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ γραµµατέων που προ-
κηρύχθηκε µε την 1Κ/2017 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
(Α.Σ.Ε.Π. 10), β) τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπι-
κού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του κλάδου
ΤΕ Πληροφορικής που προκηρύχθηκε µε την 2Κ/2017 Προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 5) και γ) σαράντα πέντε θέ-
σεων (45) τακτικού προσωπικού κατηγορίας δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ Γραµµατέων και µιας (1)
θέσης κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης του κλάδου
ΥΕ Επιµελητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Δικαστήρια
και δικαστικές υπηρεσίες της Χώρας), που προκηρύχθηκε
µε την 8Κ/2017 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., παρατείνεται έως
την 31η.12.2022. 

Άρθρο 68
Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών 

συµφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 1
και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), δηλώσεις πε-
ριουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων,
αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την
1η.1.2021 έως και τη 16η.11.2021 και ετήσιες του έτους
2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται µέχρι και τη 16η.2.2022.

Άρθρο 69
Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων

περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών 
συµφερόντων στις περιπτώσεις µετόχων εταιρειών

που εξαιρούνται από την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης
- Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

και της περ. λθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 3213/2003

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30)
προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται
ως εξής:

«5. Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί µέτοχοι, τα µέλη
οργάνου διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών ε-
πιχειρήσεων, που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, υπο-

χρεούνται να υποβάλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής
κατάστασης, µέχρι και τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση
της εκτέλεσης της εκάστοτε συναπτόµενης δηµόσιας σύµ-
βασης. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για όλα ανεξαι-
ρέτως τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη µόνιµη κα-
τοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις
ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνά-
πτουν δηµόσιες συµβάσεις. Ειδικά για τα Πιστωτικά Ιδρύ-
µατα, που εκάστοτε ανακεφαλαιοποιούνται σύµφωνα µε
τον ν. 3864/2010 (Α΄ 119) και συνάπτουν δηµόσιες συµβά-
σεις, την ανωτέρω υποχρέωση έχουν τα φυσικά πρόσωπα
που φέρουν τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου και έχουν
µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα. Από την υποχρέωση του
πρώτου εδαφίου εξαιρούνται οι βασικοί µέτοχοι και οι µέ-
τοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί µέτοχοι αυτών εµπίπτουν
στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης
της παρ. 3.»

2. Η περ. λθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
(Α΄ 309) τροποποιείται µε την πρόβλεψη εξαιρέσεων στις
περιπτώσεις αντίστοιχων εξαιρέσεων από την υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης και διαµορφώνεται ως εξής:

«λθ. Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί µέτοχοι, τα εκτε-
λεστικά µέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέ-
χη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµ-
βάσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη
µόνιµη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήπο-
τε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον το αντικείµε-
νο τους υπερβαίνει τα αναφερόµενα στην περίπτωση ια΄
ποσά ανά περίπτωση, εξαιρουµένων των βασικών µετόχων
και των µετόχων επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες
συµβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί µέτοχοι αυτών
εµπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονοµαστι-
κοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
(Α΄ 30).»

Άρθρο 70
Ποινική ευθύνη µελών οργάνων επίλυσης 

φορολογικών διάφορων - Τροποποίηση της παρ. 9 
και προσθήκη παρ. 13 και 14 
στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020

1. Στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)
α) στο δεύτερο εδάφιο αναδιατυπώνονται οι προϋποθέ-
σεις της ευθύνης, β) προστίθενται επτά (7) νέα εδάφια στο
τέλος της παραγράφου και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«9. Ο γενικός προϊστάµενος, ο πρόεδρος και τα µέλη
των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα,
χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις. Μπορούν να παυ-
θούν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µόνο για
σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθη-
κόντων τους. O Γενικός Προϊστάµενος, ο Πρόεδρος και τα
µέλη των Επιτροπών δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και
δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολογηµένη
γνώµη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση
που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν
µε πρόθεση και µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό
τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλά-
ψουν το Δηµόσιο ή άλλον κατά τα οριζόµενα στις κείµενες
ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορ-
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ρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά
το άρθρο 17 του ν. 4174/2013. Για πράξεις ή παραλείψεις
του προηγουµένου εδαφίου, ποινική δίωξη ασκείται µόνο
ύστερα από αίτηση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας (Ε.Α.Δ.) στην οποία τεκµηριώνεται ειδικά και ε-
µπεριστατωµένα ότι οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις τε-
λέστηκαν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο ε-
δάφιο. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ε.Α.Δ. µπορεί να ζητά
στοιχεία ή να διαβιβάζει τις όποιες αναφορές ή καταγγε-
λίες κατά πράξεων ή παραλείψεων του Γενικού Προϊστα-
µένου, του Προέδρου και των µελών των ως άνω Επιτρο-
πών σε κάθε άλλη αρµόδια αρχή ή υπηρεσία, προκειµένου
να συνδράµει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, το έργο της Ε.Α.Δ.
Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω αρχές και υπηρεσίες υπο-
χρεούνται να απαντούν σε αιτήµατα της Ε.Α.Δ. ή να εξε-
τάζουν και να αποφαίνονται επί διαβιβασθεισών σε αυτές
καταγγελιών εντός τεσσάρων (4) µηνών από την παραλα-
βή τους. Για την υποβοήθηση του έργου της αρµόδιας ορ-
γανικής µονάδας της Ε.Α.Δ. αποσπώνται δύο (2) υπάλλη-
λοι της Α.Α.Δ.Ε. µε αποδεδειγµένη εµπειρία στα ως άνω
θέµατα ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές, µε κοινή απόφαση του
Διοικητή της Ε.Α.Δ. και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για χρο-
νικό διάστηµα δύο (2) ετών, που µπορεί να ανανεωθεί ά-
παξ, χωρίς να απαιτείται σχετική πρόσκληση ή γνώµη του
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος ή έως την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της πα-
ραγραφής του σχετικού εγκλήµατος αν αυτή επέρχεται
νωρίτερα, ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. µπορεί να υποβάλει γρα-
πτή αίτηση για τη συνέχιση εκκρεµών ποινικών διαδικα-
σιών κατά του Γενικού Προϊσταµένου, του Προέδρου και
των µελών των ως άνω Επιτροπών, υπό τους όρους της
παρούσας. Εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδα-
φίου, δεν εκδικάζονται οι σχετικές υποθέσεις και χορηγεί-
ται αυτεπαγγέλτως αναβολή. Εφόσον δεν υποβληθεί αίτη-
ση, παύει η ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρ-
χείο.»

2.  Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 προστίθε-
νται παρ. 13 και 14 ως εξής: 

«13. Με εξαίρεση τα αναφερόµενα στα δύο πρώτα εδά-
φια, η παρ. 9 καταλαµβάνει τον Προέδρο και τα µέλη της
Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διάφορων
του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), σε σχέση µε
τις γνώµες που διατύπωσαν ή τις αποφάσεις που εξέδω-
σαν ή τις παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, για το χρονικό διάστηµα συµµετοχής τους στην πα-
ραπάνω επιτροπή.

14. Με εξαίρεση τα αναφερόµενα στα δύο πρώτα εδά-
φια, η παρ. 9 καταλαµβάνει και τους υπαλλήλους και τους
προϊσταµένους  της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, σε σχέση µε τις
γνώµες ή εισηγήσεις που διατυπώνουν ή τις αποφάσεις
που εκδίδουν ή τις παραλείψεις κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους.»

MEΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 71
Επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών - 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), το
πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την εξαίρεση από

την επιχορήγηση των ζηµιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζηµιές που προκλή-
θηκαν από θεοµηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξο-
πλισµός, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα, φορτηγά αυτοκίνητα
δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα ε-
παγγελµατικής χρήσης, µέσα παραγωγής, συµπεριλαµβα-
νοµένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευµέ-
νων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραµµέ-
να, πλην των ζηµιών σε κτίρια.»

2. Το παρόν ισχύει για ζηµιές που προκλήθηκαν από θεο-
µηνίες που εκδηλώθηκαν από την 26η.9.2021 και µετά.

Άρθρο 72
Ενίσχυση πρώτης αρωγής  -

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 
του ν. 4797/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροπο-
ποιείται ως προς τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής
της και διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Στις επιχειρήσεις και τους µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα φορείς που πλήττονται από θεοµηνίες και βρίσκο-
νται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έ-
χουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξειδι-
κεύονται µε την κοινή απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 9,
δύναται να χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώ-
τη αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για την αντιµετώπιση
ζηµιών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
9.»

Άρθρο 73
Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων -
Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021

Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροπο-
ποιείται ως προς το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής
που αφαιρείται από το ποσό που τελικώς καταβάλλεται και
διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών της παρ. 5, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Διεύθυνση Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία
προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωµή στους δικαιού-
χους, αφαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής και της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης που έ-
χουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 6.»

Άρθρο 74
Προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων και 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων - 
Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021

Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροπο-
ποιείται ως προς το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής
που αφαιρείται από το ποσό που τελικώς καταβάλλεται και
διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών της παρ. 4, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο µε τις καταστάσεις της
παρ. 1 και τα σχετικά έγγραφα, χωρίς τα δικαιολογητικά
της παρ. 5 του άρθρου 7, στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία
προβαίνει στην καταβολή στους δικαιούχους της προκατα-
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βολής, αφαιρουµένου του ποσού της ενίσχυσης πρώτης α-
ρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου 6 που έχει χορη-
γηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 9.»

Άρθρο 75
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής - 

Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4797/2021

Το άρθρο 9 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 9
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής

1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 6 καθορίζε-
ται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των υλικών ζηµιών σε
στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης ή του µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα φορέα, µε την κοινή απόφαση της παρ. 8.

2. Για την καταβολή των ενισχύσεων πρώτης αρωγής
του άρθρου 6, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση µέσω της η-
λεκτρονικής πλατφόρµας του άρθρου 10, η οποία συνιστά
και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς το
αληθές και ακριβές περιεχόµενό της. 

3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής στους δι-
καιούχους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, στον λογα-
ριασµό ΙΒΑΝ (International Bank Account Number), όπως
αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και βαρύνει τον Προϋπολογισµό
Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 6 καταβάλλε-
ται έναντι της επιχορήγησης για την αντιµετώπιση ζηµιών
και αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή της επι-
χορήγησης του άρθρου 4. 

5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης πρώτης αρωγής,
καθώς και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται έλεγ-
χοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής
δηλώσεων µε ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που
τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κα-
τάσταση των επιχειρήσεων µε σκοπό την υπαγωγή στον
παρόντα, τα αρµόδια όργανα ελέγχου και πληρωµής δύνα-
νται να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δια-
σφάλιση της διαδικασίας, όπως µη έγκριση προσωρινά της
αίτησης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενηµέρωση συ-
ναρµόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους
σκοπούς των ελέγχων οι συναρµόδιες υπηρεσίες απο-
στέλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στα αρµόδια όργανα ε-
λέγχου.

6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηµα ή πλήρης φά-
κελος ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή διασταύρωσης
στοιχείων, ότι η επιχείρηση ή ο φορέας δεν δικαιούται επι-
χορήγηση, ή το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, βάσει της εκτι-
µώµενης ζηµίας, που προσδιορίζεται από τις αρµόδιες επι-
τροπές κρατικής αρωγής, είναι µικρότερο από το ποσό που
έλαβε ο δικαιούχος ως πρώτη αρωγή έναντι αποζηµίωσης,
τότε το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή το
ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούµενης επιχορή-
γησης, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέν, εντόκως, από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση
του δικαιούχου και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του,
µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.

2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση
της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και
προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90 [ΚΕ-
ΔΕ]).

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που,
κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί µη τήρηση των όρων για τη
χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή
την επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών, πέραν των κυ-
ρώσεων που προβλέπονται, το ποσό που χορηγήθηκε ως
πρώτη αρωγή αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαι-
ούχου και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του, µε βάση
το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2008/C 14/02
ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου
καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης,
κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του ΚΕΔΕ. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13,
καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του
άρθρου 6, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των ζηµιών και εξει-
δικεύονται οι πληγείσες περιοχές στις οποίες αφορά. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χο-

ρήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι τεχνικές λεπτοµέρει-
ες και τα ειδικότερα ζητήµατα για το περιεχόµενο και την
υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρω-
µής, καθώς και την εφαρµογή του ν. 4624/2019 (Α΄ 137)
και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενι-
κός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα, L 119), οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγ-
χου, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 76
Επιχορήγηση αγροτών - Τροποποίηση του άρθρου 12 

του ν. 4797/2021

1. Στο άρθρο 12 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), το δεύτερο ε-
δάφιο της παρ. 1 καταργείται, προστίθενται παρ. 2 και 3
και το άρθρο 12 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Επιχορήγηση αγροτών

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται ση-
µαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται να παρέχεται επιχορή-
γηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό
(50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται µε την απόφαση
της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν εί-
ναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται
στην κείµενη νοµοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις, τηρουµένων των λοιπών όρων και προϋποθέ-
σεων των άρθρων 4 και 7. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται ση-
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µαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, σε
φυτικά µέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες
ή αµπέλια, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται να παρέ-
χεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα
τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται µε
την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β, σε φυσικά πρό-
σωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, όπως
αυτοί ορίζονται στη νοµοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές
εκµεταλλεύσεις, τηρουµένων των λοιπών όρων, προϋπο-
θέσεων και διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β. 

3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν υ-
ποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης
στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και να
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωρ-
γικών Ασφαλίσεων.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 77
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων

για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής - 
Προσθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4797/2021

1. Στον ν. 4797/2021 (Α΄ 66) προστίθεται άρθρο 12Β ως
εξής:

«Άρθρο 12Β
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων

για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής

1. Σε περίπτωση αγροτικών εκµεταλλεύσεων που επλή-
γησαν από θεοµηνία, ειδικά για τις ζηµιές που έχουν υπο-
στεί σε φυτικά µέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλ-
λιέργειες ή αµπέλια, κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8
και εφόσον δεν καλύπτονται από τους κανονισµούς του
Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι
εκδίδονται σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010 (Α΄ 160),  σχετι-
κά µε την επιχορήγηση για την αντιµετώπιση των εν λόγω
ζηµιών, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.

2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες
που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ο-
λοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκ-
πληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλι-
στικής εισφοράς στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.

3. Οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις απευθύνονται στον α-
νταποκριτή του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων, ο οποίος τους ενηµερώνει για τις απαραίτητες ε-
νέργειες για την εκτίµηση και καταγραφή των ζηµιών.

4. Αρµόδιοι για την εκτίµηση και καταγραφή των ζηµιών
σε φυτικά µέσα παραγωγής των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων
στοιχείων είναι οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισµού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται ση-
µαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, σε
φυτικά µέσα παραγωγής, µπορεί να παρέχεται προκαταβο-
λή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, µετά α-
πό αιτιολογηµένο αίτηµα του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη
και εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού

Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, µε τη διαδικασία των
παρ. 6 έως και 9.

6. Στην περίπτωση που ασκείται η διακριτική ευχέρεια
της παρ. 5, µετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιο-
χής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζηµιών, ο Οργανι-
σµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρή-
σεων που υπέστησαν ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής
και της αρχικής εκτίµησης των ζηµιών, υπογεγραµµένη α-
πό τους αρµόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανι-
σµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

7. Η αρχική εκτίµηση των ζηµιών πραγµατοποιείται βά-
σει επισηµάνσεων και ψηφιακών δεδοµένων που έχει στη
διάθεσή του ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων, καθώς και βάσει αρχικής τιµής εκτίµησης, ανά είδος
πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται µετά από
εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων. Η αρχική εκτίµηση εξειδικεύεται ανά αγροτική
εκµετάλλευση µε βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί
στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν γνώµης της αρ-
µόδιας για την εναρµόνιση µε τους κανόνες κρατικών ενι-
σχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και εισήγησης
της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβου-
λίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής, ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις καταβολής της, τα απαιτούµενα στοιχεία, η
διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής, καθώς και κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια ή ό-
µοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδι-
κασία της προκαταβολής.

9. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8, ο Ορ-
γανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει
στον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων και διαβιβάζει
καταστάσεις δικαιούχων µε τα απαραίτητα στοιχεία στη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και
πληρωµή στους δικαιούχους, της προκαταβολής, κοινοποι-
ώντας στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον Οργανι-
σµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

10. Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν της οριοθέτη-
σης της πληγείσας περιοχής και της διαπίστωσης της έ-
κτασης των ζηµιών, ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
του Υπουργείου Οικονοµικών, συγκεντρωτική κατάσταση
των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές σε
φυτικά µέσα παραγωγής και της τελικής εκτιµώµενης ζη-
µιάς, υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους γεωτεχνικούς
υπαλλήλους του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων. 

11. Η τελική εκτίµηση των ζηµιών ανά αγροτική εκµετάλ-
λευση πραγµατοποιείται βάσει των αυτοψιών και εκτιµή-
σεων του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
καθώς και βάσει τελικής τιµής εκτίµησης, ανά είδος πολυε-
τούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζηµιάς, όπως αυ-
τή καθορίζεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρ-
θρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. 
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12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν λήψης της
γνώµης της αρµόδιας για την εναρµόνιση µε τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και
εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της
ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβο-
λής της, τα απαιτούµενα στοιχεία, η διαδικασία και ο τρό-
πος πληρωµής, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή του παρόντος. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται
να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγη-
σης.

13. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 12, ο
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει
στον έλεγχο των στοιχείων και διαβιβάζει καταστάσεις τε-
λικών δικαιούχων µε τα απαραίτητα στοιχεία στη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωµή
στους δικαιούχους, αφαιρουµένου του ποσού της προκα-
ταβολής του παρόντος άρθρου, της ενίσχυσης πρώτης α-
ρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έ-
ναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από
13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,  η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄143), κοινο-
ποιώντας στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον Οργανι-
σµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων
από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φο-
ρέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση των όρων του
παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και το ποσό
της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται ως α-
χρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέ-
θηκε στη διάθεση του δικαιούχου και µέχρι την πραγµατική
επιστροφή του, µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα
µε την Ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση
της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και
προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρµοζο-
µένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 78
Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής -
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4797/2021

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 4797/2021
(Α΄ 66) τροποποιείται ως προς τη συµπλήρωση της απο-
στολής της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και
το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ε-
φεξής Επιτροπή), σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4622/
2019 (Α΄ 133). Η Επιτροπή αποτελεί τον µηχανισµό που
συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίη-
ση του θεσµικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, την απο-

κατάσταση και ανασυγκρότηση έργων και υποδοµών του
Δηµοσίου, µετά από θεοµηνίες.»

Άρθρο 79
Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής - 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 15 
του  ν. 4797/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) προ-
στίθεται περ. δ) και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής εί-
ναι αρµόδιος για:
α) τον συντονισµό της διαδικασίας εκτίµησης και κατα-

γραφής των ζηµιών από τις αρµόδιες επιτροπές κρατικής
αρωγής του άρθρου 16,
β) την πληροφόρηση των πολιτών, σχετικά µε τα θέµατα

αρµοδιότητας της περιφέρειας για τη διαδικασία αντιµετώ-
πισης ζηµιών από θεοµηνία και τη συνδροµή µέχρι τη συ-
γκρότηση των επιτροπών κρατικής αρωγής ως προς τη συ-
γκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το
στάδιο εκτίµησης και καταγραφής των ζηµιών,
γ) τη µέριµνα για την έκδοση των αποφάσεων συγκρό-

τησης των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τη διεκ-
περαίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την έκ-
δοση των ως άνω αποφάσεων και
δ) τον συντονισµό της διαδικασίας εκτίµησης και κατα-

γραφής των ζηµιών στις δηµόσιες υποδοµές από θεοµη-
νίες.»

Άρθρο 80
Επιτροπές Κρατικής Αρωγής - Προσθήκη παρ. 9 

στο άρθρο 16 του ν. 4797/2021

Στο άρθρο 16 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) προστίθεται παρ.
9, ως εξής:

«9. Επιτροπές κρατικής αρωγής, δύνανται να συστήνο-
νται και µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
του άρθρου 13, σε περιπτώσεις σηµαντικών και εκτεταµέ-
νων ζηµιών σε αριθµό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε µέγε-
θος καταστροφής, καθώς και σε περιπτώσεις µη επάρκειας
των επιτροπών κρατικής αρωγής, που συστήνονται µε την
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της παρ. 1. Στις επιτρο-
πές του πρώτου εδαφίου δύναται να συµµετέχουν  και υ-
πάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών.»

Άρθρο 81
Ηλεκτρονική πλατφόρµα κρατικής αρωγής και υλικές
ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Τροποποίηση

της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 24 
του ν. 4797/2021

1. Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), τροποποιείται
η παρ. 4 µε την προσθήκη δευτέρου εδαφίου, προστίθεται
παρ. 9 και οι παρ. 4 και 9 διαµορφώνονται ως εξής:

«4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του
συστήµατος της ηλεκτρονικής πλατφόρµας κρατικής αρω-
γής, όπως αυτή καθορίζεται µε την κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της
περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 10, η διαβίβαση των εγγρά-
φων πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας και σε φυσική µορφή. Σε έκτακτες περιπτώσεις θεο-
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µηνιών, κατά τις οποίες παρατηρούνται σηµαντικές και ε-
κτεταµένες ζηµίες σε µέγεθος καταστροφής και µέχρι την
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας κρατικής αρωγής του άρθρου
10, στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιµε-
τώπιση των συνεπειών από θεοµηνίες δύναται να χρησιµο-
ποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρµα µε την ονοµασία «aro-
gi.gov.gr», η οποία δηµιουργήθηκε δυνάµει του άρθρου έ-
νατου της από 13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4824/2021 (Α΄ 156), και η οποία είναι προσβάσιµη µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δηµόσιας διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).»

«9. Υλικές ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες
έχουν καταγραφεί και εκτιµηθεί από τις επιτροπές κρατι-
κής αρωγής, στο πλαίσιο εκτίµησης και καταγραφής ζη-
µιών από θεοµηνίες που έχουν εκδηλωθεί πριν την
26η.9.2021, δύναται να καλύπτονται από την επιχορήγηση
για αντιµετώπιση ζηµιών, η οποία και καταβάλλεται στους
δικαιούχους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7.»

Άρθρο 82
Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδροµής

Στον ν. 4797/2021 (Α΄ 66) µετά το Κεφάλαιο ΣΤ΄ του
Μέρους Α΄, προστίθεται Κεφάλαιο Ζ΄ µε τίτλο «ΠΡΩΤΗ Α-
ΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»  ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ».

Άρθρο 83
Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι 

στεγαστικής συνδροµής

1. Στον ν. 4797/2021 (Α΄ 66), µετά το άρθρο 24, προστί-
θεται άρθρο 24Α ως εξής:

«Άρθρο 24Α
Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι 

στεγαστικής συνδροµής

1. Σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες
που πλήττονται από θεοµηνίες και είναι ιδιοκτήτες κατά
πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιο-
χές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυ-
χθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξειδικεύονται
µε την κοινή απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 24Β, δύναται
να χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24Β, ως πρώτη αρωγή,
έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδροµής,
όπως καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οι-
κονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και
Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για
την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί και τη χορή-
γηση στεγαστικής συνδροµής.

2. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιο-
ποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέ-
λος ή εισφορά, αποκλειοµένης και της ειδικής εισφοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο, τους δή-
µους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτι-
κά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.10.2020.

Άρθρο 84
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι 

στεγαστικής συνδροµής

1. Στον ν. 4797/2021 (Α΄ 66), µετά το άρθρο 24Α, προ-
στίθεται άρθρο 24Β ως εξής:

«Άρθρο 24Β
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι 

στεγαστικής συνδροµής

1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καθορί-
ζεται ανάλογα µε τη σοβαρότητα των βλαβών στα κτίρια
µε την κοινή απόφαση της παρ. 8. Η πρώτη αρωγή του άρ-
θρου 24Α παρέχεται για ζηµιές σε ιδιοκτησίες φυσικών
προσώπων, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ό-
πως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιου-
σιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερ-
βαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριό-
τητα αξίας του κτιρίου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ε-
νιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), µη λαµβανο-
µένης υπόψη της παλαιότητας αυτού, µε βάση το ποσοστό
συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, µε
βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότη-
τας.

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του
άρθρου 24Α ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, µέσω της η-
λεκτρονικής πλατφόρµας του άρθρου 10, η οποία συνιστά
και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς το
αληθές και ακριβές περιεχόµενό της. 

3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρ-
θρου 24Α στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, στον λογαριασµό ΙΒΑΝ (International Bank Ac-
count Number), όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιού-
χο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση
του άρθρου 24Α βαρύνει τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων (ΠΔΕ).

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καταβάλ-
λεται έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συν-
δροµής για την αποκατάσταση των κτιρίων και αφαιρείται
από το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστι-
κής συνδροµής για την αποκατάσταση των κτιρίων, όπως
αυτή καθορίζεται µετά την υποβολή φακέλου, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και
Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για
την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση
στεγαστικής συνδροµής.

5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης και εκ των υστέ-
ρων δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις
στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων µε ψευδή ή
ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν απο-
τυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση των επιχειρή-
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σεων µε σκοπό την υπαγωγή στον παρόντα, τα αρµόδια
όργανα ελέγχου και πληρωµής δύνανται να προβαίνουν
στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της διαδι-
κασίας, όπως, ενδεικτικά, µη έγκριση προσωρινά της αίτη-
σης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενηµέρωση συναρµό-
διων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους σκοπούς
των ελέγχων, οι συναρµόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα
απαραίτητα στοιχεία στα αρµόδια όργανα ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και πλήρης
φάκελος για τη χορήγηση κρατικής αρωγής στεγαστικής
συνδροµής ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος µετά την εξέ-
ταση του φακέλου από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών ή το ποσό κρατικής αρω-
γής στεγαστικής συνδροµής, όπως αυτό καθορίζεται από
αυτήν, είναι µικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιού-
χος, ως πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής στεγαστι-
κής συνδροµής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το πο-
σό που υπερβαίνει το ποσό της κρατικής αρωγής στεγαστι-
κής συνδροµής, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεω-
στήτως καταβληθέν, εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90 [ΚΕΔΕ]). Ειδι-
κά στην περίπτωση επιχειρήσεων, αναζητείται ως αχρεω-
στήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε
στη διάθεση του δικαιούχου και µέχρι την επιστροφή του,
µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
2008/C 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά µε την αναθεώρη-
ση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και
προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του ΚΕΔΕ.

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που,
κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί µη τήρηση των όρων για τη
χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α
ή για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής
συνδροµής, πέραν  των κυρώσεων που προβλέπονται, το
χορηγηθέν εφάπαξ ποσό πρώτης αρωγής αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρµοζοµένου του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Ειδικά στην περίπτωση επι-
χειρήσεων αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ε-
ντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαι-
ούχου και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του, µε βάση
το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2008/C 14/02
ανακοίνωσή της, σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου
καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης,
κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του ΚΕΔΕ. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, µετά από εισήγηση της Κυβερ-
νητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, καθο-
ρίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρ-
θρου 24Α, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των βλαβών και ε-
ξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές στις οποίες αφορά.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορή-
γησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι τεχνικές λεπτοµέρει-
ες και τα ειδικότερα ζητήµατα για το περιεχόµενο και την
υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρω-
µής, καθώς και την εφαρµογή του ν. 4624/2019 (Α΄ 137)
και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενι-
κός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα, L 119), οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγ-

χων, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
και δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.10.2020.

Άρθρο 85
Παράταση της προθεσµίας εξέτασης αιτήσεων για 

την απόδειξη ύπαρξης διαδόχων και για την 
παραχώρηση σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν 

στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου και ευρίσκονται
εντός του εγκεκριµένου µε το β.δ. της 29ης.7.1894 

ρυµοτοµικού σχεδίου στις θέσεις 
«Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας

- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 
του ν. 4778/2021

Στο άρθρο 28 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26), τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο της παρ. 2 ως προς την καταληκτική ηµερο-
µηνία της προθεσµίας εξέτασης των αιτήσεων, στο πλαίσιο
διαδικασίας αποκατάστασης σεισµοπαθών και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισµο-
παθών της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή, η οποία θα εξετά-
σει, έως τις 31.1.2022, αιτήσεις ιδιωτών, προκειµένου να
αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους διαδόχους των αρχι-
κώς αποκατασταθέντων και θα γνωµοδοτήσει για την πα-
ραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς παραχωρηθεισών εκτά-
σεων.
Η επιτροπή είναι πενταµελής, συγκροτείται µε απόφαση

του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικής Πολιτικής και Δηµό-
σιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και αποτε-
λείται από:

α) τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτι-
δας, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και µέ-
λη,

β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος του Δήµου Λοκρών, µε τον νόµιµο αναπλη-
ρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λα-
µίας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται α-
πό τον Πρόεδρο αυτού,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Α-
νατολικής Στερεάς Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του, οι ο-
ποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και

ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυ-
ξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη.
Ως Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται µε την απόφαση

του δευτέρου εδαφίου υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρε-
σίας Φθιώτιδας. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του
Δήµου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων γίνεται

από τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινω-
φελών Περιουσιών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της επιτρο-
πής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζο-
νται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βάσει των ο-
ποίων η επιτροπή εξετάζει τα αιτήµατα, οι όροι της παρα-
χώρησης, κάθε ειδικότερη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
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Άρθρο 86
Προθεσµία µετατροπής των Κέντρων Διά Βίου

Μάθησης - Προθεσµία υποβολής προγραµµάτων των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για πιστοποίηση - 

Τροποποίηση των περ. α) και β) της παρ. 17 
του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254), στην οποία περιέχονται µεταβατι-
κές διατάξεις, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τρο-
ποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς την καταληκτική η-
µεροµηνία της προθεσµίας εντός της οποίας τα Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) δύνανται
να µετατραπούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του
ν. 4763/2020, µε τροποποίηση των αδειών λειτουργίας
τους, λόγω προσαρµογής στις διατάξεις του άρθρου 53
του ιδίου νόµου, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως
προς την ηµεροµηνία µετά την παρέλευση της οποίας ανα-
καλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επι-
πέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρµόστηκαν στις
εν λόγω διατάξεις, και η περ. α) της παρ. 17 του άρθρου
169 διαµορφώνεται ως εξής:

«17. α) Η µετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης ε-
πιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 53, δύναται να πραγµατοποιηθεί για
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος, µε τροποποίηση των αδειών
λειτουργίας τους, λόγω προσαρµογής τους στις διατάξεις
του άρθρου 53, έως τις 31.3.2022. Ύστερα από τις
31.3.2022 ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρµό-
στηκαν στις εν λόγω διατάξεις.»

2. Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020, τροποποιείται, ως προς την ηµεροµηνία από
την οποία τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που υποχρεούνται
να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράµµατά τους,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 57 του ιδίου νόµου, υ-
ποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα,
και η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 διαµορφώνεται
ως εξής:

«β) Από 31.3.2022, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υ-
ποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράµµατά τους, σύµ-
φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να πα-
ρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα.»

3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος ισχύουν από την
30ή.11.2021.

Άρθρο 87
Δυνατότητα παράτασης συµβάσεων καθαριότητας, 

απολύµανσης και φύλαξης των κτιρίων 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και
φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
µάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του
άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και λήγουν έως την
31η.12.2021, δύνανται να παρατείνονται, µε απόφαση του
Πρυτανικού Συµβουλίου του Α.Ε.Ι., από τη λήξη τους έως
την 31η.3.2022.

Άρθρο 88
Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, 

στο δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο - 
Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 

του άρθρου 2 του ν. 1566/1985

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167), περί της εποπτείας της φοίτησης
στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο
από όποιον έχει την επιµέλεια του ανηλίκου, τροποποιεί-
ται, ώστε η παράλειψη εποπτείας να αφορά και όποιον έ-
χει την πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου και να τιµωρεί-
ται µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) έτη και χρηµατική
ποινή, και η παρ. 3 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:    

«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο
δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο, εφόσον ο µαθητής
δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει
την επιµέλεια ή την πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου και
παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη
φοίτηση τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) έτη
και χρηµατική ποινή.»

ΜΕΡΟΣ  Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο  89
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιµέ-
ρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. 
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