
26 

 

πριν από τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί δημιουργίας Μητρώου 

Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29.». 

 

Άρθρο 36 

Αρμόδια αρχή για τον διορισμό διαμεσολαβητών στη νομική βοήθεια – Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του ν. 3226/2004 

Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24), προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Αρμόδια Αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε υποθέσεις 

αστικού και εμπορικού χαρακτήρα είναι ο Ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η 

δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, ο Ειρηνοδίκης της κατοικίας 

του αιτούντος. Στις πράξεις που είναι άσχετες με δίκη συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις που 

συντάσσονται από συμβολαιογράφο σχετικά με υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου. H Αρχή 

του πρώτου εδαφίου είναι αρμόδια και για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής 

βοήθειας στις υποθέσεις που υπάγονται στον ν. 4640/2019 (Α΄ 190).». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 

Άρθρο 37 

Διασκέψεις εξ αποστάσεως 

Οι διασκέψεις σε όλα τα δικαστήρια της Χώρας μπορούν να γίνονται και εξ αποστάσεως με 

τη χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον δεν είναι εφικτή η φυσική συμμετοχή ενός ή 

περισσοτέρων δικαστών σε αυτές. 

 

Άρθρο 38  

Κατάργηση απόσπασης Εφέτη στη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων 

Η παρ. 2 του άρθρου 361 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) καταργείται από τότε που ίσχυσε. 

 

 

Άρθρο 39  

Αύξηση θέσεων υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και 

δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη 

υπαλλήλων στο ΣτΕ, τη Γενική Επιτροπεία των ΤΔΔ και στα ΤΔΔ 

 

 1. Συστήνονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας είκοσι (20) θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του 

κλάδου πληροφορικής, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες και ειδικότητες: 

 α. Κατηγορία ΠΕ κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, με ειδικότητες επιστήμης υπολογιστών και 

μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής,,δικτύων και συστημάτων πέντε ( 5) θέσεις. 
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 β. Κατηγορία ΤΕ κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, με ειδικότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής και Πολυμέσων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, 

δέκα (10) θέσεις.  

 γ. Κατηγορία ΔΕ κλάδος ΔΕ Πληροφορικής, Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ή ΔΕ 

Πληροφορικής), πέντε (5) θέσεις.  

2. Η πλήρωση των συνιστώμενων και των υφισταμένων κενών θέσεων δικαστικών 

υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας γίνεται είτε με 

διορισμό μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2812/2000 (Κώδικα 

Δικαστικών Υπαλλήλων), είτε με την τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 3 και 4. 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2812/2000, του ν. 4440/2016 και κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου η 

πλήρωση κενών θέσεων και με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και 

των νπδδ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο αξιολογεί και τα προσόντα των υποψηφίων. Το αρμόδιο όργανο του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει και διαβιβάζει σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, στους 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νπδδ σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για τη μετάταξη, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ανακοίνωση καθορίζονται ο 

αριθμός των θέσεων, οι κατηγορίες και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, η προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων, η αρμόδια υπηρεσία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι φορείς στους 

οποίους διαβιβάζεται η πρόσκληση-ανακοίνωση υποχρεούνται να τη γνωστοποιούν στους 

υπαλλήλους του κλάδου πληροφορικής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η μετάταξη 

πραγματοποιείται μετά από απλή γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο 

υπάγεται ο υπάλληλος και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Συμβουλίου 

της Επικρατείας με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

του οικείου Υπουργείου. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν και 

πάντως μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης.  

4. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις παρ. 2 και 3 και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 

διάταξης, επιτρέπεται η κάλυψη των αναγκών κενών θέσεων και μέχρι 2 θέσεων της περ. α΄, 

μέχρι 6 θέσεων της περ. β΄ και μέχρι 2 θέσεων της περ. γ΄ της παρ. 1 με μεταφορά 

αντίστοιχων θέσεων υπαλλήλων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και υπηρετούν με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού, σε νπδδ ή νπιδ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει αναοριοθετηθεί 

με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101). Η μεταφορά των θέσεων και των υπαλλήλων 

πραγματοποιείται με την ίδια σχέση και τους αυτούς όρους εργασίας με τους οποίους 

υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της 

Συμβουλίου της Επικρατείας, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργού. Η δαπάνη μισθοδοσίας και εν γένει όλες οι 

οφειλόμενες εισφορές και κρατήσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει και διαβιβάζει σε όλες 

τις υπηρεσίες του Δημοσίου, στους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, τα νπδδ και τα νπιδ του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, όπως έχει αναοριοθετηθεί με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990, σχετική 

ανακοίνωση-πρόσκληση για τη μετάταξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

airetos.gr
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Κυβερνήσεως. Με την ανακοίνωση καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων, οι κατηγορίες και 

τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η αρμόδια 

υπηρεσία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι φορείς στους οποίους διαβιβάζεται η πρόσκληση-

ανακοίνωση υποχρεούνται να τη γνωστοποιούν στους υπαλλήλους του κλάδου 

πληροφορικής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η ανακοίνωση-πρόσκληση της παρούσας 

παραγράφου μπορεί να είναι ενιαία με την ανακοίνωση της παρ. 3. 

Σε περίπτωση εφαρμογής της παρούσας και μέχρι την αποχώρηση καθ'οιονδήποτε τρόπο 

του προσωπικού που έχει μεταφερθεί δεν επιτρέπεται η κάλυψη οργανικών θέσεων με 

μόνιμο προσωπικό σε αριθμό ίσο προς τον αριθμό του προσωπικού που έχει μεταφερθεί. 

Με την αποχώρηση του προσωπικού που μεταφέρεται, οι θέσεις του προσωπικού ΙΔΑΧ οι 

οποίες έχουν μεταφερθεί καταργούνται.  

5. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και για την κάλυψη, με πρόσληψη, μετάταξη 

ή μεταφορά, υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου 

πληροφορικής της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των ΤΔΔ και των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, όπου στις παρ. 3 και 4 

αναφέρεται το υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του οικείου Διοικητικού Εφετείου. Ως προς 

τη μεταφορά θέσεων και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου επιτρέπεται η 

κάλυψη μέχρι το ήμισυ κάθε κατηγορίας των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, μπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5 του 

παρόντος άρθρου καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, να εξειδικεύονται 

ή να συμπληρώνονται τα προσόντα των υποψηφίων ή να τροποποιούνται οι προϋποθέσεις, 

οι όροι και η διαδικασία για την πρόσληψη, μετάταξη ή τη μεταφορά των υπαλλήλων των 

παραγράφων 3, 4 και 5.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να μεταφέρονται κενές θέσεις του 

κλάδου πληροφορικής των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στη Γενική Επιτροπεία της 

Επικρατείας των ΤΔΔ. 

 

 

Άρθρο 40 

Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών και λοιπών προσώπων σε ομάδες εργασίας για έργα 

πληροφορικής της Δικαιοσύνης  

 

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δύναται να συστήνονται ομάδες εργασίας για την υλοποίηση 

έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο πλαίσιο προγραμμάτων και 

δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Οι ομάδες αυτές 

συγκροτούνται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ψηφιακής 

διακυβέρνησης και του εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, ως μέλη δε αυτών μπορεί 

να ορίζονται δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ανήκοντες στον κλάδο της δικαιοσύνης τον 

οποίο αφορούν οι υλοποιούμενες δράσεις, δικαστικοί υπάλληλοι, μέλη Διδακτικού - 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), δικηγόροι, ειδικοί πληροφορικής και ηλεκτρονικών 


