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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ (5) 
Κοινοποίηση στους συναδέλφους της Ελλάδας   

        Συνάδελφοι, 

   Συνεχίζουµε την παρουσίαση των προτάσεων µας για την τροποποίηση 
άρθρων του Κώδικά µας.  

  Στην ενότητα αυτή αγγίζουµε,τα άτοµα µε βεβαιωµένες αναπηρίες, 
όσους ήρθαν στις δικαστικές υπηρεσίες και κάποιες διοικήσεις, δεν 
προχώρησαν σε ορκωµοσία τους καθώς και το µεγάλο θέµα της 
ανάθεσης καθηκόντων άλλης κατηγορίας ή κλάδου, ειδικά για την 
ανάθεση καθηκόντων ανώτερης κατηγορίας εισάγουµε για πρώτη 
φορά την υποχρέωση καταβολής και των  αντίστοιχων µε την 
κατηγορία αποδοχών.   . 

 Πρόταση:14. Άρθρο 44 παρ.4   (το άρθρο σήµερα έχει ως εξής): «4. 
∆ικαστικός υπάλληλος ο οποίος πάσχει ή έχει σύζυγο ή τέκνο που πάσχει 
από νόσηµα για το οποίο απαιτούνται τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή 
αιµοκαθάρσεις ή από νόσηµα που χρειάζεται περιοδική νοσηλεία  δικαιούται 
επιπλέον άδειας έως είκοσι εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, µε 
πλήρεις αποδοχές». Το  άρθρο αυτό πρέπει να συµπληρωθεί  ως εξής: «4. 
∆ικαστικός υπάλληλος ο οποίος πάσχει ή έχει σύζυγο ή τέκνο που πάσχει 
από νόσηµα για το οποίο απαιτούνται τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή 
αιµοκαθάρσεις ή από νόσηµα που χρειάζεται περιοδική νοσηλεία δικαιούται 
επιπλέον άδειας έως είκοσι εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, µε 
πλήρεις αποδοχές. Αν πάσχει από ανίατη ή δυσίατη νόσο και έχει ποσοστό 
αναπηρίας ανώτερο του 50%   δικαιούται επιπλέον άδειας έως δέκα 
εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, µε πλήρεις αποδοχές, αν το 
ποσοστό αναπηρίας είναι ανώτερο του 67% τότε οι ηµέρες αδείας 
διπλασιάζονται » 

 Πρόταση:15    Άρθρο 13 (το άρθρο σήµερα έχει ως εξής):  1. ∆εν 
επιτρέπεται η ανάληψη υπηρεσίας πριν την ορκωµοσία. 
2. Οι υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους ορκίζονται 
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ενώπιον του οικείου δικαστηρίου, σε δηµόσια συνεδρίαση. Οι υπάλληλοι 
της γραµµατείας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια ορκίζονται ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 
3. Η ορκωµοσία βεβαιώνεται µε πρακτικό. Η ανάληψη υπηρεσίας 
πιστοποιείται µε έκθεση που συντάσσει ο γραµµατέας του δικαστηρίου ή 
της εισαγγελίας ή ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην οποία τοποθετείται 
ο δικαστικός υπάλληλος. 
Το άρθρο αυτό πρέπει να συµπληρωθεί: 4. Όσοι έχουν αναλάβει υπηρεσία 
και υπηρετούν σε δικαστικές υπηρεσίες από µετάταξη ή κινητικότητα και 
δεν έχουν ορκιστεί, κατά την έναρξη εφαρµογής του παρόντος Κώδικα, 
ορκίζονται και βεβαιώνεται αυτό µε πρακτικό.  
 
Πρόταση:16. Άρθρο : 30 παρ. 2.(το άρθρο σήµερα έχει ως εξής): «2. Σε 
περίπτωση επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν µπορούν να 
καλυφθούν µε άλλο τρόπο, επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικό υπάλληλο 
καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Η ανάθεση γίνεται µε απόφαση 
του Προϊσταµένου του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας για χρονικό 
διάστηµα έως έξι µήνες, µε δυνατότητα παράτασης για έξι ακόµη µήνες, 
µε όµοια απόφαση. Ο χρόνος ανάθεσης µπορεί να παραταθεί συνολικά 
έως δύο έτη, µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, µετά από σύµφωνη 
γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου». Το  άρθρο αυτό πρέπει 
να συµπληρωθεί  ως εξής: « …… µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου 
υπηρεσιακού συµβουλίου , κατά το διάστηµα που εκτελεί καθήκοντα 
ανώτερης κατηγορίας καταβάλλονται σ΄αυτόν  οι αποδοχές της   κατη-
γορίας, του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία του έχει γίνει ανάθεση 
καθηκόντων. » 

 

  
  
Συνεχίζουµε και µε άλλες προτάσεις, περιµένουµε και τους άλλους να 
κάνουν το ίδιο  για να τις επεξεργαστούν οι συνάδελφοι και οι 
πρωτοβάθµιου σύλλογοι µε την άνεσή τους και το σχηµατισµό της 
καλύτερης δυνατής άποψης και θέσης , πέρα από σκοπιµότητες . 
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