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Πειραιάς, 31 Οκτώβριοί) 201!

Προς:
Εκτελεστική Γραμματεία Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας
Θέμα: Προτάσεις τροποποιήσεων του Ν. 2318/95 «Κώδικας Δικαστικών
Επιμελητών»

Τροποποιήσεις ν. 2318/1995
Αρθρο 4
Οι παράγραφοι β'και γ ' του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
β) Έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη (η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων
προϋποθέτει καταδίκη για κακούργημα ή για σοβαρό πλημμέλημα που προδίδει

ηθική διαστροφή χαρακτήρα και γι! αυτόν τον λόγο το σχετικό κώλυμα πρέπει να
είναι διαρκές).
γ) Καταδικάστηκε αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη εκβίαση πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, απιστία, απιστία
σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ψευδορκία, ψευδή καταμήνοση,
δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία, ύπεξαγωγή εγγράφων, λαθρεμπορία, ανυποταξία,
λιποταξία, πράξεις εμπορίας ναρκωτικών, πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και πράξεις των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού
Κώδικα.
Άρθρο 7

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την περιφέρεια
οποιουδήποτε Ηρωτοδικείου της χώρας επιθυμεί, ανεξάρτητα από το σύλλογο στον

οποίο έχει εγγράφει ως ασκούμενος.

Αιτιολογία:

Η εμπειρία

των δεκαοκτώ ετών εφαρμογής της

διατάξεως «περί

δευτέρας επιλογής» δεν λειτούργησε στην κατεύθυνση της θέλησης του νομοθέτη
κατά την σύνταξη του νόμου αλλά λειτούργησε στην κατεύθυνση της δημιουργίας
ενός «δούρειου ίππου» κατάληψης οργανικής θέσης σε μεγάλο πρωτοδικείο και
κυρίως Αθήνα και Πειραιά.
Άρθρο 34
Στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: «Μετά την πάροδο ενός
ημερολογιακού έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης τα πιο πάνω αναφερόμενα βιβλία αντικαθίστανται από ηλεκτρονικά
όμοια. Στα αρχεία αυτά εκτός του δικαστικού επιμελητή πρόσβαση έχουν ο οικείος

σύλλογος δικαστικών επιμελητών, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
του Υπουργείου Οικονομικών. Στα ηλεκτρονικά αυτά αρχεία, εκτός των στοιχείων
που περιλαμβάνουν τα υπάρχοντα βιβλία θα περιλαμβάνονται επίσης το όνομα του
εντολέα δικηγόρου, το Α.Φ.Μ. του, to Α.Φ.Μ. και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των διαδίκων,
καθώς και το κόστος χρέωσης της πράςεως αυτής. Τα έντυπα βιβλία διατηρούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος.
Αιτιολογία: Με την αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται η μετάβαση στην απαίτηση των
καιρών περί «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης» καθώς και ο έλεγχος σε ό,τι αφορά τον
αθέμιτο ανταγωνισμό.

!

Άρθρο 42

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί με γνώμη των αρμοδίων συλλόγων δικαστικών

επιμελητών, να μεταθέσει δικαστικό επιμελητή μετά από αίτησή του σε κενή
οργανική θέση άλλου πρωτοδικείου, αν'το επιβάλουν σοβαροί λόγοι και εφόσον
αυτός έχει συμπληρώσει επταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο πρωτοδικείο που
υπηρετεί.
«Οι αιτήσεις μεταθέσεων υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης - επί ποινή
απαραδέκτου- κατά τον μήνα Σεπτέμβριο έκαστου έτους. Επί των αιτήσείον
μεταθέσεων αποφασίζουν τα Διοικητικά συμβούλια των οικείων Συλλόγων

Δικαστικών Επιμελητών το αργότερο μέχρι τέλους Νοεμβρίου του ίδιου έτους,
ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τους οικείους συλλόγους, το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εκάστου
έτους.»
Μπορεί, επίσης, να μεταθέσει αμοιβαία με αίτησή τους δικαστικούς επιμελητές,
εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επταετή υπηρεσία δικαστικού επιμελητή στο
πρωτοδικείο που υπηρετούν.
Αιτιολογία: Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα σταματήσει η «βιομηχανία» της
- εκ του πλαγίου- καταλήψεως οργανικής θέσης στις μεγαλουπόλεις κυρίως Αθήνα,
Πειραιά, Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 59
Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 59 αντικαθίστανται ως εξής:
Ι.Τα πειθαρχικά αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. β του άρθρου 54
παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη και τα λοιπά παραγράφονται μετά τρία (3) έτη
από την τέλεση τους.
3. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται από την κοινοποίηση της πειθαρχικής
αγωγής μέχρι την ,έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, αλλά
χρονικό

όχι για

διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών για πειθαρχικά αδικήματα που

επισύρουν ποινή οριστικής παύσης και ενός (1) έτους για τα λοιπά.
Αρθρο 63
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου δικαστικών επιμελητών υποχρεούται είτε ,
αυτεπάγγελτα ή μετά από αναφορά οποιουδήποτε πολίτη, να αναθέσει σε μέλος του
την

έρευνα

για

διαπίστωση

στοιχείων

που

δικαιολογούν

την

ενέργεια

προκαταρκτικής εξετάσεως, μετά το πέρας της οποίας ο φάκελος της σχετικής
έρευνας διαβιβάζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Εισαγγελέα με διαβιβαστικό του
συλλόγου των δικαστικών επιμελητών. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ενήργησε τέτοια έρευνα, αποκλείεται να συμμετάσχει στο πειθαρχικό συμβούλιο που
θα κρίνει την υπόθεση αυτή.
Αρθρο 80
Η παράγραφος I του άρθρου 80 αντικαθίσταται ως εξής:
Ι.Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την απόλυση
δικαστικού επιμελητή από την υπηρεσία του: α) Αν μέσα σε μία πενταετία
καταδικαστεί τελεσίδικα σε τρεις
τουλάχιστον είναι ποινή

πειθαρχικές ποινές, από τις οποίες η μία

προσωρινής

παύσης και οι λοιπές

είναι τουλάχιστον

ποινές προστίμου, β) Για σοβαρούς λόγους υγείας κατά τη διάταξη της παραγράφου
2 του άρθρου 28 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται άσκηση
έφεσης, (η στέρηση του δικαιώματος έφεσης είναι αμφίβολο αν είναι συνταγματική
και σκόταμη)..
Με Τιμή
Διονύσιος Κριάρης

