
 

 

Σπόπορ επιλογήρ ηηρ 

ηγεζίαρ ηηρ 

Γικαιοζύνηρ  

(άπθπο 90 παπ.5) 

ΠΡΟΣΑΗ Α΄ 

□ Σηάδην πξνεπηινγήο κε κπζηηθή ςεθνθνξία από ην Γηθαζηηθό Σώκα. Τειηθή επηινγή 

από ηε Βνπιή κε απόιπηε πιεηνςεθία. 

_____________________________________________ 

ΠΡΟΣΑΗ Β΄ 

□ Αιιαγή ηεο πθηζηάκελεο δηάηαμεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε λα κελ ππάξρεη 

θπβεξλεηηθή παξέκβαζε. Δηδηθόηεξα, επηινγή από εηδηθή θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ή 

ηνλ ΠηΓ, πξνεπηινγή από εθιεθηνξηθό ζώκα Γηθαζηώλ ή Οινκέιεηα Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ.  

Καηά ηελ δηαδηθαζία ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο θαη κεηά από επηζηεκνληθό 

δηάινγν ε δηαηύπσζε ηεο ηειηθήο ζέζεο ηεο ΔΓΔ λα γίλεη από         

□ ΓΣ                     □ ΓΣ 

 

Όπια 

ζςνηαξιοδόηηζηρ 

(άπθπο 88 παπ. 5) 

ΠΡΟΣΑΗ Α΄ 

□ Κακία αιιαγή ζηα πθηζηάκελα ζπληαγκαηηθά όξηα 

_______________________________________________ 

ΠΡΟΣΑΗ Β΄ 

□ Αιιαγή ηεο πθηζηάκελεο δηάηαμεο  πξνο ηελ θαηεύζπλζε, νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί 

έσο θαη ην βαζκό ηνπ εθέηε ή ηνπ αληεηζαγγειέα εθεηώλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο κε 

απηνύο βαζκνύο , λα απνρσξνύλ από ηελ ππεξεζία κόιηο ζπκπιεξώζνπλ ην εμεθνζηό 

πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη όινη όζνη έρνπλ βαζκνύο αλώηεξνπο από απηνύο ή 

ηνπο αληίζηνηρνπο κε απηνύο, λα απνρσξνύλ από ηελ ππεξεζία κόιηο ζπκπιεξώζνπλ ην 

εμεθνζηό έβδνκν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δηθαηνύκελνη ηηο αλώηαηεο ζπληάμηκεο απνδνρέο 

σο λόκνο νξίδεη. Καη΄εμαίξεζε θαη κόλνλ όζνη επηζπκνύλ κπνξνύλ λα παξακείλνπλ 

κέρξη δύν θαη ηξία επηπιένλ έηε αληίζηνηρα ζηελ ππεξεζία, ε δε νξγαληθή ηνπο ζέζε ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ινγίδεηαη σο θελή πξνο πιήξσζε.    

Καηά ηελ δηαδηθαζία ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο θαη κεηά από επηζηεκνληθό 

δηάινγν ε δηαηύπσζε ηεο ηειηθήο ζέζεο ηεο ΔΓΔ λα γίλεη από  

  □ ΓΣ                          □ ΓΣ 

 

 

Απαγόπεςζη 

ζςμμεηοσήρ  

ζςνηαξιούσων 

δικαζηικών ζε άλλερ 

θέζειρ επί 2εηία μεηά 

ηην αποσώπηζη 

  

ΠΡΟΣΑΗ Α΄ 
□ Κακία πνιηηηθή ζέζε, θακία δεκόζηα ζέζε, νύηε θαη ζε Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

____________________________________________ 
ΠΡΟΣΑΗ Β΄ 

□ Αιιαγή ηνπ άξζξνπ  89 κε ηελ θαηεύζπλζε απαγόξεπζεο ζπκκεηνρήο Γηθαζηηθώλ 
Λεηηνπξγώλ ππό πξνππνζέζεηο : 
1) ζε πνιηηηθέο ζέζεηο θαζώο θαη ζε Αλεμάξηεηεο Αξρέο    □ 
2) ζε ζέζε έκκεζνπ νξγάλνπ ηνπ Κξάηνπο ακεηβόκελε ακέζσο ή εκκέζσο από ηνλ 
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, κε εμαίξεζε ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην 
Σύληαγκα □ 
Καηά ηελ δηαδηθαζία ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο θαη κεηά από επηζηεκνληθό 
δηάινγν ε δηαηύπσζε ηεο ηειηθήο ηειηθήο ζέζεο ηεο ΔΓΔ λα γίλεη από   
□  ΓΣ                            □ ΓΣ 

_______________________________________________ 
ΠΡΟΣΑΗ Γ΄ 

□ Να κελ ξπζκηζηεί ζην Σύληαγκα. Απνηειεί δήηεκα ηνπ θνηλνύ λνκνζέηε 

Κάθε δικαζηική 

απόθαζη ππέπει να 

είναι ειδικά και 

εμπεπιζηαηωμένα 

αιηιολογημένη και 

απαγγέλλεηαι ζε 

δημόζια ζςνεδπίαζη 

(άπθπο 93 παπ.3) 

 
ΠΡΟΣΑΗ Α΄ 

□ Σπκθσλώ λα δηαηεξεζεί ε δηάηαμε 
________________________________________________ 

 
ΠΡΟΣΑΗ Β΄ 

□ Γε ζπκθσλώ κε ηελ δηαηήξεζε ηεο δηάηαμεο σο έρεη. Να πξνζηεζεί ζην ηέινο ε 
θξάζε :  «σο λόκνο νξίδεη. Η ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 
ησλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δηθαηνδνηηθνύ έξγνπ είλαη δπλαηή, εθόζνλ δελ 
πξνζθξνύεη ζηελ έλλνηα ηεο δίθαηεο δίθεο». 
 



 

Δπιηπεπηό ηηρ 

απεπγίαρ και ζηοςρ 

δικαζηικούρ 

λειηοςπγούρ  

(άπθπο 23 παπ.2) 

 

 

ΠΡΟΣΑΗ Α΄ 

□ Σπκθσλώ 

_________________________________________________ 

ΠΡΟΣΑΗ Β΄ 

□ Γελ ζπκθσλώ 

_________________________________________________ 

ΠΡΟΣΑΗ Γ΄ 

□ Δηζαγσγή δηάηαμεο: Η δηαθνπή ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γηθαζηεξίσλ σο κνξθή 

ζπιινγηθήο δηακαξηπξίαο ησλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ δελ ζπληζηά απεξγία. 

 

Καηάπγηζη 

Μιζθοδικείος. 

Απμοδιόηηηα 

επίλςζηρ διαθοπών 

από ηο Α.Δ.Γ. 

 

ΠΡΟΣΑΗ Α΄ 

□ Σπκθσλώ 

________________________________________________ 

ΠΡΟΣΑΗ Β΄ 

□ Γελ ζπκθσλώ 

 

Καηάπγηζη ηος 

διάσςηος 

ςνηαγμαηικού 

ελέγσος ηων νόμων 

 

ΠΡΟΣΑΗ Α΄ 

□ Σπκθσλώ 

_________________________________________________ 

ΠΡΟΣΑΗ Β΄ 

□ Γελ ζπκθσλώ 

Ρςθμίζειρ για ηην 

επιηάσςνζη. Διζαγωγή 

ηλεκηπονικών 

ηεσνολογιών. Καηά 

πποηεπαιόηηηα 

εκδίκαζη ςποθέζεων. 

Δκδίκαζη εθέζεων 

μόνο από ηα πολςμελή 

δικαζηήπια. 

ΠΡΟΣΑΗ Α΄ 

□ Γελ απνηεινύλ ζέκαηα ζπληαγκαηηθήο αλαζεώξεζεο. Να ξπζκηζηνύλ από ηνλ θνηλό 

λνκνζέηε 

________________________________________________ 

ΠΡΟΣΑΗ Β΄ 

□ Απαηηνύλ ζπληαγκαηηθή ξύζκηζε 

 

Έκθπαζη γνώμηρ από 

ηοςρ Γικηγοπικούρ 

ςλλόγοςρ ενώπιον 

ηος Α.Γ.. για ηην 

ςπηπεζιακή 

καηάζηαζη ηων 

Γικαζηικών 

Λειηοςπγών 

 

□ Σπκθσλώ                       □ Γελ ζπκθσλώ 

 

Καηάπγηζη ηηρ 

παπέμβαζηρ ηος 

Τποςπγού 

Γικαιοζύνηρ ζηιρ 

πποαγωγέρ και ζηα 

πειθαπσικά ηων 

δικαζηικών 

 

□ Σπκθσλώ                     □ Γελ ζπκθσλώ 

Καηάπγηζη ηηρ 

ζηπαηιωηικήρ 

δικαιοζύνηρ 

□ Σπκθσλώ                         □ Γελ ζπκθσλώ 

 

 


