
Ιδρυτικός νόμος ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ 
ΝΔ 1017/1971 (ΦΕΚ Ά 209 /1971) – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο :1  Σύσταση 
       1.   Συνιστάται  Νομικόν  Πρόσωπον  Δημοσίου  Δικαίου  υπό   την  επωνυμίαν  "Ταμείον  
Χρηματοδοτήσεως  Δικαστικών Κτιρίων" με έδραν τας  Αθήνας, αναφερόμενον εφεξής εν τω 
παρόντι διά της λέξεως "Ταμείον". 

      2. Εν τη εννοία του όρου "Δικαστικά  Κτίρια"  περιλαμβάνονται  τα  Δικαστικά  Μέγαρα 
και Καταστήματα, αι Φυλακαί, τα Σωφρονιστήρια και τα Αναμορφωτήρια. 

      3. Διά Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του  Πρωθυπουργού  και των  Υπουργών  
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να υπάγωνται εις τας διατάξεις  
του  παρόντος  και  τα  κτίρια  εις ά στεγάζονται  ή πρόκειται να στεγασθούν υπηρεσίαι καθ` 
οιονδήποτε τρόπον υπαγόμεναι εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 

Άρθρο :2 Σκοπός. 
1. Σκοπός του Ταμείου είναι: 

       1) Η χρηματοδότησις 

α) διά την ανέγερσιν δικαστικών κτιρίων  μετά  των  πάσης  φύσεως  συγχρόνως 
εγκαταστάσεων αυτών, ως και διά την επισκευήν και συντήρησιν  τούτων, και για την αγορά 
κτιρίων, κατάλληλων να χρησιμοποιηθούνως  δικαστήρια. 

       β)  διά  τας  κτιριακάς μεταρρυθμίσεις υφισταμένων ήδη δικαστικών κτιρίων, ως και 
διά την επισκευήν και συντήρησιν αυτών, 

       1γ) για τη διαμόρφωση και τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος τα δικαστικά 
καταστήματα χώρου, συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών και κοινοτικών οδών και 
πλατειών, καθώς και για τον εφοδιασμό των δικαστικών υπηρεσιών και υποθηκοφυλακείων 
του Κράτους με τα απαραίτητα έντυπα, προμήθεια χάρτου, γραφική ύλη, αναλώσιμα υλικά 
για την εξυπηρέτηση του μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού".  

       δ) διά τον εξοπλισμόν των δικαστικών κτιρίων διά των  απαραιτήτων  εδρών,   
επίπλων,   οργάνων,   σκευών,   μηχανημάτων,   μηχανολογικών,  ηλεκτρολογικών και λοιπών 
εν γένει εγκαταστάσεων  και  τον  εφοδιασμόν  των  εις  ταύτα  στεγαζομένων  υπηρεσιών 
διά νομικών και επιστημονικών  βιβλίων,  συγγραμμάτων   και   περιοδικών,   
συμπεριλαμβανομένης   της  βιβλιοδετήσεως αυτών και των διατηρητέων αρχείων. 

χρηματοδότηση για την εκτύπωση εντύπων, την προμήθεια υλικού για την εκτέλεση κάθε 
είδους μηχανογραφικών εργασιών και προγραμμάτων πληροφορικής για τις δικαστικές και 
άλλες υπηρεσίες, καθώς και για την μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών 
των δικαστηρίων, ως και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

ε)για την αντιμετώπιση των δαπανών μεταστέγασης των δικαστικών υπηρεσιών, 
μεταφοράς υλικού των δικαστικών υπηρεσιών, των δαπανών ανάθεσης σε ιδιώτες του έργου 



καθαριότητας, των μέτρων φύλαξης και ασφάλειας των δικαστικών κτιρίων και για την 
αποκομιδή των βοθρολυμάτων των κτιρίων των δικαστικών υπηρεσιών και φυλακών, καθώς 
και το βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων αυτών. 

 Η ανάθεση του έργου της καθαριότητας επιτρέπεται να γίνει με σύμβαση έργου ή σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών και για τη σύναψή της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 
6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α )̀, οι διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α )̀ και του Π.δ. 
394/1996 (ΦΕΚ 266 Α )̀ για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα, καθώς και του Π.δ. 346/1998 
(ΦΕΚ 230 Α )̀. Κατά την ανάθεση των ανωτέρω συμβάσεων δεν εφαρμόζεται, για τρία έτη από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α )̀. Η 
προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

 Συμβάσεις έργου, με τις οποίες ανατέθηκε για τα έτη 2004 και 2005 το έργο της 
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται υπηρεσίες αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εφόσον βεβαιούται από τις αρμόδιες επιτροπές η εκτέλεση 
του έργου, θεωρούνται νόμιμες, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. 

    1στ) α) για τη μεταβίβαση πιστώσεων με τη μορφή επιχορήγησης στο Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. για έργα που εκτελούνται και εμπίπτουν στους σκοπούς αυτού του 
νομοθετικού διατάγματος και β) για την αντιμετώπιση των δαπανών εξοπλισμού με πάσης 
φύσεως αναγκαίο υλικό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Ν.Π.Δ.Δ. και τη 
συντήρηση των κτιρίων αυτών. 

  Ιθ) για τις δαπάνες στέγασης και λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου «Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου» εποπτευομένου από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ ετησίως. 

     ζ) για τις κτιριακές μεταρρυθμίσεις, καθώς και την επισκευή και  συντήρηση 
μισθωμένων κτιρίων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες  αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης. 

    η) για την κατάρτιση, επεξεργασία και ανάλυση προγραμμάτων  αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

   θ) για την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, φυσικών ή νομικών προσώπων σε 
θέματα οργανώσεως και πληροφορικής ή τεχνικών μελετών και εκτελέσεως έργων για τις 
ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ. με σύμβαση έργου ιδιωτικού 
δικαίου. 

   ι) για αμοιβές μελών νομοπαρασκευαστικών και ειδικών επιτροπών, καθώς και 
ομάδων εργασίας, το συνολικό ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ  ̀έτος το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων 
(30.000.000) δραχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. "Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς 
των πάσης φύσεως νομοπαρασκευαστικών και ειδικών επιτροπών, καθώς και ομάδων 
εργασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, καταβάλλεται αποζημίωση που ορίζεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων των άρθρων  18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν.1810/1988". 



 

   ια) για τα έξοδα κινήσεως των άμισθων επικουρικών Επιμελητών Κοινωνικής 
Αρωγής. 

ιβ) για την προμήθεια μηχανοκίνητων μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Δικαστικών Υπηρεσιών, καθώς και για τη μίσθωση 
κατάλληλων χώρων για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των δικαστικών λειτουργών των 
δικαστηρίων της χώρας. 

Ιγ) επιτροπών και ομάδων εργασίας για την επιλογή προσωπικού αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών 
καθορίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αποζημίωση που καταβάλλεται στα 
μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων. 

ιστ) για την αντιμετώπιση άμεσων και πιεστικών αναγκών των καταστημάτων 
κράτησης των εταιρειών προστασίας ανηλίκων και του Ιδρύματος αγωγής ανηλίκων αρρένων 
Βόλου, σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, πετρελαίου 
κίνησης και θέρμανσης, καθώς και την αρτοτροφοδοσία, όπως επίσης και για την 
αντιμετώπιση, με τη μορφή της επιχορήγησης στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Επάνοδος», των δαπανών στέγασης, σίτισης, 
ημερήσιας οικονομικής αρωγής, μετακινήσεων αποφυλακισθέντων, καθώς και των κάθε 
είδους δαπανών λειτουργίας αυτού. 

Το ποσό της πληρωμής της σχετικής δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ανώτατο 
όριο ποσού που ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. 

ιζ) για τις αμοιβές των δικηγόρων και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας. 

ιη) για τον ατομικό εξοπλισμό των υπαλλήλων της εξωτερικής φρούρησης των 
καταστημάτων κράτησης και για την εφαρμογή του όρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης 
υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια κατά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας του 
συστήματος. 

      2) Η χρηματοδότησιν διά την καθ  ̀οιονδήποτε τρόπον πρόσκτησιν των  απαιτουμένων  
γηπέδων  επί  τω  τέλει  ανεγέρσεως  επ̀ αυτών δικαστικών  κτιρίων. 

      2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος και οι μισθώσεις κατάλληλων κτιρίων για την επέκταση σε αυτά ειδικά οριζομένων 
υπηρεσιών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

      3. Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους 
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, επιτρέπεται να αποκτά, να 
μεταβιβάζει, να μισθώνει, να εκμισθώνει και να παραχωρεί κατά χρήση, χωρίς διαγωνισμό 
και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α )̀, ακίνητα από και προς 
το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και τους φορείς του δημόσιου τομέα. Το τίμημα ή το μίσθωμα 
καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας των μερών, ύστερα από έγγραφη γνώμη της οικείας Δ.Ο.Υ. 



περί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, με την επιφύλαξη, ως προς τα ανταλλάξιμα ακίνητα, 
των διατάξεων του ν. 357/1976 (ΦΕΚ 156 Α )̀, όπως ισχύει. 

  

Άρθρο :3 
       1. Εις το διά του παρόντος συνιστώμενον Ταμείον  χρηματοδοτήσεως  Δικαστικών   
Κτιρίων   συγχωνεύονται  τα  κάτωθι  Νομικά  Πρόσωπα  και  Λογαριασμοί: 

       α) ο Οργανισμός Ανεγέρσεως Δικαστικού Μεγάρου  Αθηνών,  συσταθείς διά του Νόμου 
4281/1962, 

       β)   ο  Οργανισμός  Ανεγέρσεως  Δικαστικού  Μεγάρου  Θεσσαλονίκης  συσταθείς διά του 
Ν.Δ.3535/1956, 

       γ) άπαντα τα Ειδικά  Ταμεία  Ανεγέρσεως  Δικαστικών  Μεγάρων  και  Φυλακών, τα  
συσταθέντα  διά του από 19/21 Νοεμβρίου 1935 Αναγκαστικού  Νόμου, ούτινος αι διατάξεις 
επεξετάθησαν εις τα λοιπά πρωτοδικεία  του  Κράτους διά Β. Διαταγμάτων, 

      δ)  ο  συσταθείς  διά  του  Ν.Δ. 555/1970 "Λογαριασμός Ανεγέρσεως  Δικαστικών 
Καταστημάτων, 

       ε)  ο  συσταθείς  διά  του  άρθρου  2  του  Νόμου  3308/1955   ως  συνεπληρώθη  
μεταγενεστέρως "Ειδικός Λογαριασμός Ανεγέρσεως Δικαστικού  Συγκροτήματος εν Αθήναις", 

      στ) ο υπ̀ αριθ. 26632 "Λογαριασμός Προμηθείας Ενσήμων των  Ειδικών  Ταμείων, παρά 
τη Τραπέζη  της Ελλάδος",  

      ζ)  ο  υπ̀ αριθ.  541048  υπολογαριασμός των Κ.Ε.Κ. παρά τη Εθνική  Τραπέζη της Ελλάδος 
υπό τον τίτλον "Κεφάλαια  Εργασίας  Κρατουμένων  -  Δαπάναι Ανεγέρσεως Νέων Φυλακών". 

      2.  Εις το κατά την παρ.1 Ταμείον περιέρχονται αυτοδικαίως άπαντα  τα περιουσιακά 
στοιχεία, εν οις τα δικαιώματα και αι  υποχρεώσεις  των  κατά  την  προηγουμένην  
παράγραφον συγχωνευομένων Οργανισμών, Ταμείων  και Λογαριασμών, ιδία δε τα 
κεφάλαια αυτών,  αι  παρά  ταις  Τραπέζαις  καταθέσεις   και   αι  καθ`  οιουδήποτε  νομικού  
ή  φυσικού  προσώπου  απαιτήσεις αυτών, αι αναληφθείσαι παρ̀  αυτών έναντι οιουδήποτε  
τρίτου  νομικού  ή  φυσικού  προσώπου  υποχρεώσεις,  το αρχείον, ως και παν εν  γένει  
περιουσιακόν  στοιχείον  τούτων.  Προκειμένου   περί   ακινήτων  μεταγράφεται  εις  τα  οικεία  
βιβλία  μεταγραφών  πράξις του Υπουργού  Δικαιοσύνης   εκδιδομένη   κατ̀  εφαρμογήν   της   
παρούσης   διατάξεως,  περιέχουσα  περιγραφήν του ακινήτου, ως και πάντα τα κατά τας 
κειμένας  περί μεταγραφών διατάξεις στοιχεία. 

 

Άρθρο :4    Διοίκηση του Ταμείου. 
    «1. Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από: 

   α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,  

   β) έναν Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον 
οικείο Πρόεδρο, ως Αντιπρόεδρο, 



   γ) έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι τουλάχιστον Προϊστάμενος Διεύθυνσης, 
αναπληρούμενος από Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης, ή ένα υπηρεσιακό στέλεχος 
εποπτευόμενου, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
φορέα, 

   δ) έναν Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό ή της Εταιρίας 
Ακινήτων του Δημοσίου, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, 

   ε) τρεις Δικηγόρους, ένας δε από αυτούς από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 

 2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, και η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται για τριετή θητεία τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους. 

Ο ορισμός μέλους μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε. Με όμοια απόφαση μπορεί να 
μεταβιβάζονται στον Αντιπρόεδρο αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

      3.   Αι   αποφάσεις   του   Διοικητικού   Συμβουλίου  λαμβάνονται  κατ̀  απόλυτον 
πλειοψηφίαν του όλου αριθμού των μελών αυτού.  

      4. Καθήκοντα  γραμματέως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  εκτελεί,  κατόπιν  αποφάσεως 
αυτού, υπάλληλος του Ταμείου και εν ελλείψει τούτου  υπάλληλος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, όστις επιμελείται  της  τηρήσεως  των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

    5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήφου, ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού.   

 

Άρθρο :5  Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί το Ταμείον, διαχειρίζεται  την  περιουσίαν αυτού, 
συντάσσει τον ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογισμόν  διχειρίσεως, επιμελείται της 
εισπράξεως των εσόδων, συνάπτει συμβάσεις  περί  απ`ευθείας  αναθέσεως  μελετών 
τεχνικών έργων, κατά τας κειμένας  διατάξεις, συνάπτει δάνεια, επιμελείται της 
εκμισθώσεως  ή  εκποιήσεως  των  εις  το Ταμείον ανηκόντων καθ`οιονδήποτε τρόπον 
ακινήτων, παρέχει  τα ανγκαιούντα διά την πραγματοποίησιν των εν  άρθρω  2  του  παρόντος  
σκοπού χρηματικά ποσά, πάντοτε μετά πρότασιν του Υπουργού Δικαιοσύνης,  και  γενικώς  
προέρχεται  εις πάσας τας προς εκπλήρωσιν των σκοπών του  Ταμείου ενδεδειγμένας 
ενεργείας.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων 
αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή σε δικαστικούς λειτουργούς ή σε 
Προϊσταμένους Υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Ταμείου και να 
εξουσιοδοτεί αυτούς προς ενέργεια ορισμένων πράξεων. 

 



Άρθρο :6  Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον πόσης 
Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους του 
Ταμείου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις 
συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί την εφαρμογή των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που μεταβιβάζονται από αυτό. Επίσης, ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται του προσωπικού του Ταμείου, διευθύνει το έργο 
των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του, υπογράφει τις νόμιμες 
εντολές πληρωμής και υπογράφει κάθε έγγραφο του Ταμείου.  

   Αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο 
αυτού και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
ορίζεται από αυτό.  

   Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Ταμείου να 
υπογράφει, κατά περίπτωση «με εντολή Προέδρου» όλες τις αποφάσεις, έγγραφα, εντολές 
ή άλλες πράξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες του Προέδρου. Επίσης, μπορεί να 
μεταβιβάζει στον Διευθυντή του Ταμείου και τον νόμιμο αναπληρωτή του την αρμοδιότητα 
υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή άλλων τίτλων πληρωμής του Ταμείου, 
μέχρι ορισμένου ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 

 

Άρθρο :7  Προσωπικό - Διεξαγωγή Υπηρεσίας. 
       1. Το Προσωπικό του Ταμείου  αποτελείται  εξ  ενός  Διευθυντού,  επτά υπαλλήλων, ενός 
κλητήρος και μιάς καθαριστρίας.  

      2.  Τα  προσόντα,  οι  βαθμοί,  οι  κλάδοι  και αι κατηγορίαι του  Προσωπικού του  Ταμείου  
καθορίζονται  διά  Β.Διατάγματος  εκδιδομένου  προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης.  

      3.  Αι  κατά  τας  προηγουμένας παραγράφους θέσεις πληρούνται διά  μετατάξεως των 
ήδη  υπηρετούντων  εις  τον  συγχωνευόμενον  Οργανισμόν  Ανεγέρσεως  Δικαστικού  
Μεγάρου Αθηνών κατ̀ εφαρμογήν του άρθρου 21 του  παρόντος. Αι απομένουσαι  κεναί  
θέσεις  πληρούνται  διά  διορισμού  ή  δὶ αποσπάσεως.  Κατά  παρέκκλισιν  των  ισχυουσών  
γενικών  ή  ειδικών  διατάξεων είναι δυνατή η επί ωρισμένον  ή  αόριστον  χρόνον  απόσπασις  
παρά  τω  Ταμείω  υπαλλήλων  των Υπηρεσιών αρμοδιότητος του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, 
κατόπιν αποφάσεως  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης.  Κατά  τον  αυτόν τρόπον ενεργείται η 
ανάκλησις της αποσπάσεως. 

      4.  Οι παρά τω Ταμείω αποσπώμενοι μισθοδοτούνται εκ της υπηρεσίας  εις  ην  οργανικώς  
ανήκουν,  η  δε  παρ̀ αυτώ  υπηρεσία  θεωρείται  ως  διανυθείσα  παρά  ταις  υπηρεσίαις,  εις  
ας  οργανικώς ανήκουν και ως  τοιαύτην υπολογίζεται διά την προαγωγήν ή πάσαν  άλλην  
μεταβολήν  της  υπηρεσιακής  καταστάσεως  αυτών.  Αι περί των απεσπασμένων 
υπηρεσιακαί  εκθέσεις  και  προτάσεις  προς  τα  αρμόδια   κατά   νόμον   συμβούλια  
συντάσσονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 

      5. Η υπηρεσία του Ταμείου μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων  του Διοικητικού 
Συμβουλίου, διεξάγει την τρέχουσαν υπηρεσίαν και τηρεί  τα απαιτούμενα διοικητικά και 
λογιστικά βιβλία του Ταμείου.   



 

Άρθρο :8  Νομική και Δικαστική Υπηρεσία. 
     1. Η  νομική και δικαστική εν γένει υπηρεσία του Ταμείου διεξάγεται  υπό του παρά τω 
Υπουργείω Δικαιοσύνης Γραφείου του  Νομικού  Συμβούλου  του  Κράτους.  Εις  ειδικάς 
περιπτώσεις και προς υποβοήθησιν του έργου  του Νομικού Συμβούλου δύναται το ταμείον 
να προσλαμβάνη δικηγόρους δὶ   αποφάσεως του Προέδρου του Διοικητικού  Συμβουλίου,  
εγκρινόμενης  υπό  του Υπουργού Δικαιοσύνης. 

    2. Σε δίκες ενώπιον των  δικαστηρίων  των  επαρχιών,  η  εκπροσώπηση  και η δικαστική 
υπηρεσία του ταμείου, ανατίθεται στα κατά  τόπους δικαστικά γραφεία του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους,  όπου  δε  δεν  υπάρχουν τέτοια, σε δικηγόρους, που ορίζονται από 
τον πρόεδρο του  Ταμείου, μετά από πρόταση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους 

 

Άρθρο :9  Εποπτεία και Έλεγχος. 
       1.  Το  Ταμείον  τελεί  υπό  την  εποπτείαν  και τον έλεγχον του  Υπουργού Δικαιοσύνης, 
όστις ιδία: 

α) Εγκρίνει  τον  ετήσιον  προϋπολογισμόν  προ  πάσης  εκτελέσεως  αυτού.  

β) Εγκρίνει τον ετήσιον απολογισμόν διαχειρίσεως. 

γ) Διατάσσει την ενέργειαν ελέγχου επί της εν γένει διαχειρίσεως. 

δ)  Εγκρίνει  προ  πάσης αναλήψεως υποχρεώσεως την σύναψιν παντός  δανείου και τους 
όρους αυτού. 

ε) Διατάσσει τον  προσήκοντα  έλεγχον  και  επιθεώρησιν  επί  των  υποχρέων προς είσπραξιν 
και απόδοσιν των εσόδων του Ταμείου, ως και εν  γένει των υποχρέων διά την τήρησιν των 
περί πόρων αυτού διατάξεων και 

στ)  Ασκεί  την εν γένει εποπτείαν διά την εκπλήρωσιν των διά του  παρόντος επιδιωκομένων 
σκοπών. 

      2. Τα δικαιολογητικά της διαχειρίσεως  των  δαπανών  του  Ταμείου  εκκαθαριζόμενα,  
υποβάλλονται  εις  το  τέλος  εκάστης  χρήσεως εις το  Υπουργείον Δικαιοσύνης προς έλεγχον 
και αποστέλλονται υπό  τούτου  εις  το Ελεγκτικόν Συνέδριον προς τελικόν έλεγχον. 

 

Άρθρο :10  Πόροι του Ταμείου. 
       1.   Διά   την   πραγματοποίησιν   της   αποστολής  του  ταμείου  καθορίζονται οι εξής 
πόροι: 

       Α) Υποχρεωτικοί εισφοραί, υπολογιζόμεναι ως ακολούθως: 

α) ευρώ 4 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή 
Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική 
και σε κάθε αγωγή, παρέμβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, προτάσεις ή 
σημειώματα ή δικόγραφα ενδίκων μέσων, αιτήσεις ή προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και 
Αρχές, 



 β) ευρώ 6 για τις ίδιες ανάγκες στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν 
δικάζουν κατ̀  έφεση ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ̀  εφέτες Αρχής, 

 γ) ευρώ 18 για τις ίδιες πράξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, 

 δ) ευρώ 3 για τις ίδιες πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο ή παρ̀  αυτά δικαστικής 
Αρχής, 

 ε) ευρώ 3 σε κάθε μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο 
Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόμνημα κάθε 
τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς ή Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους 
ή Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών 
Ποινικού Μητρώου. Οι αιτήσεις και τα υπομνήματα των απόρων κρατουμένων 
υποβάλλονται ατελώς, 

 στ) ευρώ 1 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια 
τέλη, ευρώ 4 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται 
αναλογικά τέλη και ευρώ 2 για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών,  

 ζ) ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική 
Αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συμβολαιογραφικούς 
Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού 
Μητρώου. 

   η) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλομένου εκάστοτε ποσού λόγω 
δικαστικού ενσήμου, αγωγής ή άλλου δικογράφου, υποβαλλομένου ενώπιον πάντων των 
δικαστηρίων του Κράτους, υποκειμένου δε σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις. 
Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται το ποσοστό του 
προηγουμένου εδαφίου, με σκοπό την αναπροσαρμογή των πόρων του ταμείου για τη 
διασφάλιση της πραγματοποίησης της αποστολής του ταμείου. 

      θ)  Ποσοστόν  είκοσιν  επί  τοις  εκατόν  (20%) επί του ποσού της  επιβαλλομένης  
χρηματικής  ποινής,  ή  προστίμου,  ως  και   επί   των  καταλογιζομένων δικαστικών εξόδων 
και τελών, των προβλεπομένων υπό των  εκάστοτε   ισχυόντων   περί  αυτών  νόμων,  παρά  
του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας, παρά του Αρείου  Πάγου,  παρ̀   Εφετείου,  Μικτού  
Ορκωτού  Δικαστηρίου,    Πλημμελειοδικείου,    Πταισματοδικείου,   Στρατιωτικών  
Δικαστηρίων  ή  των  τακτικών  φορολογικών   δικαστηρίων,   οιουδήποτε  δικαστηρίου  
φορολογικών  παραβάσεων  ή  φορολογικών  επιτροπών και εν  γένει δικαστηρίου ή 
δικαστού, και 

       ι) Ποσοστόν είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) επί του  καταβαλλομένου  ποσού  μετατροπής  
στερητικής  της  ελευθερίας  ποινής  εις χρηματικήν  τοιαύτην 

ια) το παράβολο που κατατίθεται από τον διάδικο ενώπιον κάθε δικαστηρίου κατά την 
υποβολή αιτήματος αναβολής, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ειδικές 
διατάξεις όπου αυτό προβλέπεται. 

       



Β) Αι πρόσοδοι εκ της εκμισθώσεως, ως και  το  προϊόν  της  τυχόν  εκποιήσεως των ανηκόντων 
εις το Ταμείον, ως και των εν τω άρθρω 17 του  παρόντος οριζομένων ακινήτων. 

Γ) Το προϊόν της τυχόν εκποιήσεως των εν τω άρθρω 18 του παρόντος  οριζομένων ακινήτων. 

Δ) Το προϊόν της εκποιήσεως οιουδήποτε υλικού προερχομένου εκ της  μεταρρυθμίσεως   και  
ανακαινίσεως  των  κτιρίων,  εις  α  στεγάζονται  δικαστικαί υπηρεσίαι, φυλακαί, 
αναμορφωτήρια και σωφρονιστήρια ή άλλου  αχρήστου υλικού των ως άνω υπηρεσιών. 

Ε) Δωρεαί και Κληροδοτήματα. 

ΣΤ) Τα μισθώματα των τυχόν διαθεσίμων χώρων, των  ανεγερθησομένων κτιρίων  προς  
στέγασιν  των Δικαστηρίων του Κράτους, ως επίσης και τα μισθώματα  των  διαθεσίμων  
διαμερισμάτων  των  υπαρχόντων  δικαστικών μεγάρων. 

Ζ)  Εισφοραί  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων εις τας περιφερείας των οποίων ανεγείρονται 
δικαστικά κτίρια. 

Η) Πρόσοδοι εκ της  τυχόν  διαρυθμίσεως  και  εκμεταλλεύσεως  του περιβάλλοντος  το  
ανεγερθησόμενον Δικαστικόν Μέγαρον Αθηνών χώρου και του υπεδάφους. 

Θ)   Δάνεια   τοκοχρεωλυτικά   παρεχόμενα   μετ̀    έγκρισιν   της Νομισματικής  Επιτροπής  
υπό  την  εγγύησιν  του  Κράτους παρά Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξυπηρετούμενα διά των τακτικών πόρων του Ταμείου. 

  Ι.  Το  Ταμείο  Χρηματοδοτήσεως  Δικαστικών Κτιρίων  επιχορηγείται από το Δημόσιο δια 
της χορηγήσεως πιστώσεων του Κρατικού προϋπολογισμού από το πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων  για  την εκτέλεση  του  προγράμματος  μελετών,  αγορά  οικοπέδων,  ανέγερση 
και επισκευή κτιρίων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, περιλαμβανομένων φυλακών 
και αναμορφωτηρίων. Η διαχείριση και διάθεση της  επιχορήγησης αυτής  γίνεται  από  το  
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,  για  έργα  και  μελέτες  που  θα επιλέγονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, βάσει  
του  προγράμματος  που υποβάλλεται κατ̀  έτος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας". 

      2.  Η καταβολή των εν εδαφίοις ὰ , β ,̀ γ̀  και δ  ̀της παραγράφου 1 στοιχ.  Α  ̀ του  παρόντος  
άρθρου  προβλεπομένων  πόρων  βαρύνει  τους δικηγόρους και δικολάβους. 

      3.  Η  καταβολή  των  εν  εδαφίοις  ὲ  στ̀ , ζ̀ , ὴ , θ  ̀και ὶ  της παραγράφου 1 στοιχείον Α  ̀ 
του  παρόντος  άρθρου  προβλεπομένων  πόρων βαρύνει τους συμβαλλομένους, τους 
διαδίκους και τους καταδικαζομένους. 

       4.  Η  παράλειψις  εκπληρώσεως των εν τοις εδαφίοις ὰ  έως και ὶ  της  παραγράφου  1  
στοιχείων  Α  ̀ του  παρόντος  άρθρου   υποχρεώσεων συνεπάγεται την πειθαρχικήν δίωξιν 
του παραλείποντος υπαλλήλου και των υποχρέων  εις  την  καταβολήν  δικηγόρου, δικολάβου 
ή συμβολαιογράφου, προκειμένου δε περί των εν τοις εδαφίοις  ὰ   έως  και  ὲ   της  αυτής 
παραγράφου  υποχρεώσεων  και  το  απαράδεκτον  των εις τα εδάφια ταύτα αναφερομένων 
πράξεων. 

      Από 1ης Ιανουαρίου 1973 διπλασιάζονται οι εν τοις εδαφίοις ὰ  έως και ζ̀  της 
παραγράφου 1 στοιχείον Α  ̀ του παρόντος άρθρου προβλεπόμενοι πόροι. Διά κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών  και  Δικαιοσύνης δύναται να αναστέλλεται ο κατά 
το προηγούμενον  εδάφιον διπλασσιασμός κατά περιφερείας πρωτοδικείων. 

 



Άρθρο :11 
       1.  Η  είσπραξις  των  εις  τα  εδάφια  ὰ  έως ζ̀  της παραγράφου στοιχείον  Α  ̀  του   άρθρου   
10   αναφερομένων   πόρων,   ενεργείται δὶ επικολλήσεως ειδικού ενσήμου, ούτινος η 
διαχείρισις γίνεται διά των Δημοσίων  Ταμείων,  υπό  των  οποίων  κατατίθεται εις το τέλος 
εκάστου μηνός και μέχρι της 5ης του επομένου μηνός  το  εκ  της  πωλήσεως  του ενσήμου 
προϊόν διά λογαριασμόν του Ταμείου εις την Τράπεζαν Ελλάδος. 

      Ο  τρόπος  της προμηθείας των ενσήμων, ο τύπος, ο τρόπος χρήσεως, διαθέσεως και 
διαχειρίσεως αυτών, ο τρόπος της ακυρώσεως και εν  γένει πάσα λεπτομέρεια, καθορίζονται 
διά πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένων   διά  κοινών  αποφάσεων  των  
Υπουργών  Οικονομικών  και Δικαιοσύνης και δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως. 

      2. Η είσπραξις του εις το εδάφιον ὴ  της παραγράφου 1  στοιχ.  Α  ̀του  άρθρου  10 
αναφερομένου πόρου, ενεργείται μέχρι μεν του ποσού των δραχμών εκατόν 
δὶ επικολλήσεως ειδικού ενσήμου, πέραν δε  των  δραχμών εκατόν  δὶ εκδόσεως  διπλοτύπου  
εισπράξεως του Δημοσίου Ταμείου, ομού μετά του δικαστικού ενσήμου, εάν συντρέχη  
τοιαύτη  περίπτωσις,  άλλως δὶ αυτοτελούς γραμματίου. 

      3.  Η  είσπραξις  των εν τοις εδαφίοις θ  ̀και ὶ  της παραγράφου 1 στοιχ. Α  ̀του  άρθρου  10  
αναφερομένων  πόρων,  ενεργείται  παρά  των οργάνων   των   ενεργούντων   τας  κυρίας  
εισπράξεις  των  προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εσόδων και τελών. Τα ούτως 
εισπραττόμενα ποσά, μη  εισαγόμενα  εις  τον  Κρατικόν  προϋπολογισμόν,  αποδίδονται 
μερίμνη  των  Δημοσίων Ταμείων μέχρι της 5ης του επομένου μηνός εις το Ταμείον, 
κατατιθέμενα αμελλητί εις την Τράπεζαν της Ελλάδος. 

      4. `Απαντα τα κατά το παρόν εισπραττόμενα υπέρ του Ταμείου  έσοδα κατατίθενται εις 
ίδιον λογαριασμόν παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος. 

      5.  Πάσα  εξ  οιασδήποτε αιτίας απαίτησις του Ταμείου κατά τρίτου εισπράττεται  κατά  
τας  περί  εισπράξεως  δημοσίων  εσόδων   εκάστοτε ισχύουσας  διατάξεις.  Νόμιμον τίτλον 
διά την βεβαίωσιν αποτελεί η υπό των Επιθεωρητών του Ταμείου βεβαίωσις, εν  εκθέσει  
επιθεωρήσεως,  των οφειλομένων  πάσης φύσεως εσόδων, ισχυουσών κατά τα λοιπά και των 
περί νομίμων τίτλων διατάξεων του Νόμου περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.  

  

Άρθρο :12  Δαπάνες 
       1. Πάσα πληρωμή οιασδήποτε δαπάνης του  Ταμείου  ενεργείται  υπό της Τραπέζης  της  
Ελλάδος,  κατά τας διατάξεις του Ν.Δ.754/1970 "περί πληρωμής δὶ επιταγών των δαπανών 
των Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.", επί τη βάσει  του εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  και  κατόπιν εντολής 
εκδιδομένης υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Για κάθε δαπάνη αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο μπορεί με 
απόφαση του να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή μέλος αυτού, να 
αποφασίζει για δαπάνες ύψους μέχρι του ποσού που εκάστοτε ισχύει για την προμήθεια 
υλικών με απευθείας ανάθεση. 

Πάσα δαπάνη του Ταμείου αναγομένη εις προμηθείας ενεργείται κατά τας διατάξεις των 
άρθρων 84 και 86 του Ν.Δ.321/1969 "περί Δημοσίου Λογιστικού".  Αι δαπάναι του Ταμείου 



υπόκεινται εις τον προληπτικόν έλεγχον, κατά τας περί τούτου κειμένας διατάξεις, του παρά 
τω Υπουργείω Δικαιοσύνης Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

      2.  Ουδεμία  δαπάνη δύναται να πραγματοποιηθή εφ̀  όσον δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψις 
εις τον προϋπολογισμόν του Ταμείου.  

 

Άρθρο :13  Γενικές οικοδομικές διατάξεις. 
       1. Οι όροι δομήσεως των δικαστικών  κτιρίων  και  η  πολεοδομική ρύθμισις  
δὶ επεκτάσεως  ή  τροποποιήσεως των σχεδίων πόλεων και κωμών του  περιβάλλοντος  
χώρου,  μετά  των  δημοτικών  οδών  και  πλατειών, δύνανται  να διενεργώνται κατά 
παρέκκλισιν των ισχυουσών διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους 
και των λοιπών πολεοδομικών διατάξεων ή των αντιστοίχων προς αυτάς ειδικών διά  την  
περιοχήν  του κτιρίου  διατάξεων,  δὶ   αποφάσεως  του Υπουργού Δημοσίων Εργων ή του 
οικείου Νομάρχου, κατά τας κειμένας διατάξεις, δημοσιευομένης διά  της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως, και άνευ άλλης διαδικασίας. 

      2. Κατά την διαδικασίαν της προηγουμένης παραγράφου κυρούνται και τα αντίστοιχα 
ρυμοτομικά σχέδια των οικείων των πόλεων. 

      3.  Το Υπουργείον Δικαιοσύνης δύναται να ζητή την γνωμάτευσιν του Συμβουλίου 
Δημοσίων Εργων επί οιουδήποτε αντικειμένου του παρόντος. 

 

Άρθρο :14  Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί. 
       1. Διά την ανάδειξιν αρχιτεκτονικών  προσχεδίων  των  δικαστικών κτιρίων,  δύνανται  ο  
Υπουργός  Δικαιοσύνης  να  ενεργή  πανελληνίους αρχιτεκτονικούς    διαγωνισμούς    μεταξύ    
Ελλήνων     αρχιτεκτόνων, διπλωματούχων  του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή και ετέρων κατά νόμον ισοτίμων 
Σχολών ημεδαπής  και  αλλοδαπής,  μελών  του  Τεχνικού  Επιμμελητηρίου Ελλάδος. 

      2.  Οι  όροι  διενεργείας  του διαγωνισμού και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
καθορίζονται δὶ  αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Εργων. 

   

Άρθρο :15  Απαλλαγές και προνόμια. 
       1.  Το  Ταμείον   απαλλάσσεται   παντός   δημοσίου,   δημοτικού, κοινοτικού,  λιμενικού  
ή άλλου φόρου, αμέσου ή εμμέσου, παντός τέλους και χαρτοσήμου και πάσης υπέρ τρίτων 
εισφοράς  ή  κρατήσεως,  απολαύον και  των εκ της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί 
δημοσίων επενδύσεων θεσπιζομένων απαλλαγών. 

      2.  Το  Ταμείον  απολαύει  όλων  των  διοικητικών,   οικονομικών, δασμολογικών   και   
δικαστικών   ατελειών,  ως  και  δικονομικού  και ουσιαστικού δικαίου προνομίων, ως εάν 
είναι αυτό το Δημόσιον. 

     3. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κανονιστικού Διατάγματος της 26Ιουνίου/ 10 Ιουλίου 
1944 (ΦΕΚ 139 Α )̀ "περί Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου" ισχύει και ως προς το 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

 



Άρθρο :16  Απαλλοτριώσεις. 
       1. Επιτρέπεται η  υπέρ  και  δαπάναις  του  Ταμείου  αναγκαστική απαλλοτρίωσις   
αστικών   ή   αγροτικών  ακινήτων  κατά  τας  κειμένας διατάξεις,  διά  την  απόκτησιν,   
συμπλήρωσιν   ή   ολοκλήρωσιν   των απαιτουμένων   γηπέδων   προς   ανέγερσιν   δικαστικών   
κτιρίων,  την διαμόρφωσιν  των  εις  εξυπηρέτησιν  τούτων  πέριξ   χώρων   και   την 
δημιουργίαν  των  περιβαλλουσών  ταύτα  οδών  και  πλατειών, του έργου τούτου 
λογιζομένου ως δημοσίας ωφελείας. 

      2.  Επιτρέπεται  ωσαύτως  η  απαλλοτρίωσις   ακινήτων   διά   την εγκατάστασιν  και  
λειτουργίαν  μονίμων θερινών κατασκηνώσεων ανηλίκων των Αναμορφωτικών 
Καταστημάτων,  του  έργου  λογιζομένου  ως  δημοσίας ωφελείας.  

  

Άρθρο :17  Περιουσιακά στοιχεία περιερχόμενα στο Ταμείο. Εκμετάλλευση και 
εκποίηση αυτών. 
       1.   Το  εν  Αθήναις  και  επί  των  οδών  Τσώρτσιλ,  Σανταρόζα, Ελευθερίου Βενιζέλου και  
Αρσάκη  ακίνητον  του  Δημοσίου  περιέρχεται δυνάμει του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα 
εις το Ταμείον. 

      2.   Εις  το  Ταμείον  περιέρχονται  ωσαύτως  άπαντα  τα  εις  τα συγχωνευόμενα Νομικά 
Πρόσωπα ανήκοντα γήπεδα ή κτίρια κατά τα εν άρθρω 3 παρ. 2 οριζόμενα, ως και τα εκ 
δωρεών των πάσης  φύσεως  Ν.Π.Δ.Δ.  ή Ν.Π.Ι.Δ.  και  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως 
προερχόμενα ακίνητα προς εκπλήρωσιν των εν άρθρω 2 του παρόντος οριζομένων σκοπών. 

      3. Η παράγραφος 2 εδαφ. β  ̀του άρθρου 3 του παρόντος  εφαρμόζεται αναλόγως και εν 
προκειμένω.  

  

Άρθρο :18  Εκποίηση ακινήτων. 
Τα ακίνητα, που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στο ΤΑ.Χ.Δ.Ι.Κ.ή ανήκουν στο 
Δημόσιο και χρησιμοποιούνται για καταστήματα κρατήσεως ήστεγάσεως δικαστικών 
υπηρεσιών, εφόσον δεν καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει το σκοπό τους, μπορούν να 
εκποιούνται ή να ανταλλάσσονται με άλλα κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Οικονομικών και το προϊόν της εκποιήσεως αποτελεί πόρο του ΤΑ.Χ.Ι.Κ.. 

   Η χρήση του ακινήτου, που βρίσκεται στην Αθήνα και μεταξύ  των οδών  Παν/μίου,  
Σανταρόζα,  Σταδίου  και  Αρσάκη,  που  περιήλθε  στην κυριότητα του Ταμείου 
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων με την παρ.  1 του άρθρου 17 αυτού του νόμου, 
μπορεί να παραχωρηθεί στο Δήμο  Αθηναίων δίχως  κανένα  αντάλλαγμα  για  να  
χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά για τη δημιουργία πλατείας αφιερωμένης στην Ελληνική 
Δικαιοσύνη  και  πράσινου στη  διάθεση  του κοινού, εφόσον κριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ότι το  ακίνητο  αυτό  είναι 
ακατάλληλο  ή  μη  αναγκαίο  για  τη  στέγαση  δικαστηρίων  και  γενικά δικαστικών 
υπηρεσιών. 

       Για την παραχώρηση αυτή  του  ακινήτου  απαιτείται  απόφαση  του Διοικητικού  
Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, που εγκρίνεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 



       Οι δαπάνες για την κατεδάφιση των κτισμάτων που  υφίστανται  και τη  διαμόρφωση  
όλου  του  χώρου  θα  βαρύνουν  εκείνον  στον οποίον θα παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου. 

Η   χρήση   του  τυχόν  διατηρητέου  κτιρίου  όπως  και  του  τυχόν δημιουργηθησόμενου  
υπόγειου   χώρου   στάθμευσης   αυτοκινήτων   κλπ. παραμένει στο ΤΑΧΔΙΚ. 

2. Επιτρέπεται με  απόφαση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης  ύστερα  από απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ, η δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση: 

    α)  στο  ΥΠ.Π.   του τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Β. 
Κωνσταντίνου, Σκουζέ, Λεωσθένους και Φιλελλήνων της πόλης  του Πειραιά,  το οποίο 
χαρακτηρίσθηκε αρχαιολογικός χώρος με τις αποφάσεις ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ 2/30333/1023/  
19.7.1984  και  ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ  2/43859/ 1626/ 9.8.1985 του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Επιστημών και 

    β)  του  υπόλοιπου  χώρου  του  ίδιου Ο.Τ. στο Δήμο Πειραιά, για τη δημιουργία, με δαπάνη 
του, περιβάλλοντος χώρου πρασίνου για το κοινό. 

 

Άρθρο :19 `Ενσημα των συγχωνευομένων Ταμείων. 
       Τα   υπό  των  συγχωνευομένω  Οργανισμών  Ανεγέρσεως  Δικαστικών Μεγάρων  Αθηνών  
και  Θεσσαλονίκης  και  Ειδικών  Ταμείων   Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών, 
χρησιμοποιούμενα διά την είσπραξιν των πόρων  αυτών  ένσημα,  τα υπάρχοντα κατά την 
δημοσίευσιν του παρόντος, θέλουν χρησιμοποιηθή μέχρις εξαντλήσεως ή αντικαταστάσεώς 
των. 

 

Άρθρο :20  Συντήρηση και καθαρισμός κτιρίων. 
       1. Προς αντιμετώπισιν συμπληρωματικών  αναγκών  συντηρήσεως  και καθαρισμού  των 
μετά την ισχύν του παρόντος αποπερατωθησομένων κτιρίων και  των  εγκαταστάσεων  
αυτών,  ως  και  του   περιβάλλοντος   χώρου, συνιστώνται    αι    κάτωθι   θέσεις,   πληρούμεναι   
διά   προσωπικού προσλαμβανομένου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου. 

      α) Μέχρι δέκα (10) θέσεις εμμίσθων συντηρητών. 

      β)  Μέχρις  εκατόν  (100)   θέσεις   ημερομισθίων   εργατών   και συντηρητών. 

      Η  κατανομή  των  θέσεων τούτων κατά υπηρεσίας ενεργείται κατόπιν αποφάσεως του 
Υπουργού Δικαιοσύνης μετά γνώμην του Δ.Σ. του Ταμείου. 

      2. Τα  της  προσλήψεως  και  του  καθορισμού  των  προσόντων  και αποδοχών  του εν 
παραγράφω 1 του παρόντος προσωπικού διέπονται υπό των διατάξεων του άρθρου 3 του 
Ν.Δ.385/1969  "περί  προσλήψεως  προσωπικού επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου εις Δημοσίας 
Υπηρεσίας και ν.π.δ.δ.. 

      3.  Πάσα  δαπάνης  της  κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου συντηρήσεως και 
καθαρισμού βαρύνει το Ταμείον. 

      4. Προκειμένου περί κτιρίων της παραγράφου 1 κειμένων  εκτός  της έδρας  του  
Πρωτοδικείου  Αθηνών  δύναται  δὶ αποφάσεως  του  Δ.Σ. του Ταμείου εγκρινομένης υπό του 
Υπουργού Δικαιοσύνης να  καθορισθή  παγία κατά μήνα επιχορήγησις διά την συντήρησιν 
και καθαρισμόν αυτών.  



  

Άρθρο :21  Προσωπικό συγχωνευομένου Οργανισμού Ανεγέρσεως Δικαστικού 
Μεγάρου Αθηνών. 
      1.  Οι  υπηρετούντες  παρά  τω καταργουμένω Οργανισμώ Ανεγέρσεως Δικαστικού   
Μεγάρου   Αθηνών,   μόνιμοι   υπάλληλοι,    καταλαμβάνουν αντιστοίχους   τακτικάς   θέσεις  
του  διά  του  παρόντος  Νομοθετικού Διατάγματος συνιστωμένου Ταμείου με τον ον 
κέκτηνται  βαθμόν.  Οι  επί συμβάσει   ιδιωτικού   δικαίου   υπηρετούντες   υπάλληλοι   
συνεχίζουν προσφέροντες  τας  υπηρεσίας  των  υφ̀ ους   όρους   και   προϋποθέσεις 
προσέφερον  ταύτας  εις τον διά του παρόντος συγχωνευόμενον Οργανισμόν Ανεγέρσεως 
Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών. 

      2. Το προσωπικόν,  περί  ου  η  προηγουμένη  παράγραφος,  δύναται δὶ αποφάσεως  του  
Υπουργού  Δικαιοσύνης να χρησιμοποιήται εν όλω ή εν μέρει διά τας ανάγκας του Ταμείου ή 
να αποσπάται εις τας διοικητικάς ή τεχνικάς υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 

Άρθρο :22  Τελικές Διατάξεις. 
       Αι λεπτομέρειαι της ασκήσεως εποπτείας, ελέγχου και επιθεωρήσεως επί του Ταμείου 
και των υποχρέων προς είσπραξιν και απόδοσιν των πόρων αυτού, ως και πάσα άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια  διά  την  εφαρμογήν  του παρόντος καθορίζονται διά Β.Διαταγμάτων, 
εκδιδομένων εκάστοτε προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 

 

Άρθρο :23 
       Πάσαι  αι  διατάξεις,  αίτινες δεν αντίκεινται εις τον παρόν, αι αφορώσαι εις τα 
συγχωνευόμενα  Ταμεία  και  Οργανισμούς,  εφαρμόζονται αναλόγως  και επί των 
περιπτώσεων του παρόντος , και ιδία αι διατάξεις του  Ν.4281/1962  "περί  συστάσεως  
Οργανισμού  Ανεγέρσεως  Δικαστικού Μεγάρου  Αθηνών  κλπ.", ως τροποποιηθείσαι 
ισχύουσιν, ως και της παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3535/1956 "περί ιδρύσεως Οργανισμού  
Ανεγέρσεως Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης". 

 

Άρθρο :24 
       Η  ισχύς του παρόντος άρχεται μετά ένα μήνα από της δημοσιεύσεως αυτού διά της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των διατάξεων  των άρθρων  3,  10,  17,  19,  και  21  
αυτού  ών  η ισχύς άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1972. 


