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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ (6) 
Κοινοποίηση στους συναδέλφους της Ελλάδας   

        Συνάδελφοι, 

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

   

Πρόταση:17    Άρθρο 22 παρ.3 (το άρθρο σήµερα έχει ως εξής):…………….. 
 

«Το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας 
συγκροτείται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο, ως πρόεδρο, τέσσερις 
συµβούλους Επικρατείας και δύο δικαστικούς υπαλλήλους, ως µέλη, όταν 
η κρίση του συµβουλίου αφορά σε υπάλληλο του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. Το ίδιο συµβούλιο συγκροτείται από τον αρχαιότερο 
αντιπρόεδρο, ως πρόεδρο, τους τρεις πρώτους συµβούλους Επικρατείας 
που αναδείχθηκαν κατά την κλήρωση, τον αρχαιότερο αντεπίτροπο της 
Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δύο 
δικαστικούς υπαλλήλους της γραµµατείας των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων, ως µέλη, όταν η κρίση του συµβουλίου αφορά σε υπάλληλο 
της Γενικής Επιτροπείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.». 
Το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Αρείου Πάγου συγκροτείται από 
τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο, δύο αρεοπαγίτες, δύο 
αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και δύο δικαστικούς υπαλλήλους ως 
µέλη. 
Το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
συγκροτείται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο, τρεις 
συµβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναν αντεπίτροπο Επικρατείας και 
δύο δικαστικούς υπαλλήλους ως µέλη. 
 

  

  Πρόταση: Στο άρθρο αυτό , πρέπει να  αλλάξει ο αριθµός των δικαστικών 
υπαλλήλων από δύο (2) σε τρείς (3) µε ταυτόχρονη µείωση των 
συµβούλων επικρατείας από 3 σε 2, για το Συµβούλιο της επικρατείας, των 
Αρεοπαγιτών και Αντεισαγγελέων του Αρείου  Πάγου από 2 σε 1 αντίστοιχα 
και   από 3 σε 2 των Συµβούλων του Ελεγκτικού συνεδρίου, για να υπάρχει 
µεγαλύτερη αναλογικότητα. Η εφαρµογή της διάταξης αυτής να αρχίσει  
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από την επόµενη της ψήφισης του Κώδικα διετία. Και την εκλογή των 
επόµενων αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων. 

 

 Πρόταση:18. Άρθρο 82 παρ.1  (το άρθρο σήµερα έχει ως εξής): «1. 
Επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου στη γραµµατεία άλλου 
δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή σε υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή στη 
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, 
καθώς και στα υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία της χώρας για 
την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Η απόσπαση διενεργείται 
µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, µετά από σύµφωνη γνώµη του 
υπηρεσιακού συµβουλίου, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο 
δικαστικός υπάλληλος. Αν η γραµµατεία ή η υπηρεσία, στην οποία 
πρόκειται να αποσπασθεί ο δικαστικός υπάλληλος, υπάγεται στην 
αρµοδιότητα άλλου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται και σύµφωνη 
γνώµη του συµβουλίου αυτού». 
  Το  άρθρο αυτό πρέπει να συµπληρωθεί  ως εξής: «…….υπάγεται στην 
αρµοδιότητα άλλου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται και σύµφωνη 
γνώµη του συµβουλίου αυτού, σε περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε 
υπηρεσία εκτός της έδρας της υπηρεσίας του υπαλλήλου, καταβάλλονται 
έξοδα µετακίνησης, όπως αυτά ορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις περί 
µετακίνησης δηµοσίων υπαλλήλων ».  
{ όπου η έννοια των εξόδων κίνησης,   περιλαµβάνει, α.   το αντίτιµο των εισιτηρίων των µέσων 
µαζικής µεταφοράς ή της κάρτας απεριορίστων διαδροµών, β. τη δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης 
λόγω χρησιµοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκινήτου ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου στις 
περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση του. Επισηµαίνεται ότι ο υπολογισµός των χιλιοµετρικών 
αποστάσεων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον επίσηµο Οδηγό Χιλιοµετρικών Αποστάσεων Οδικού 
∆ικτύου της Χώρας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, γ. τη δαπάνη διοδίων, δ. το ναύλο 
οχήµατος στην περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς, ε. τη µίσθωση οχήµατος στις 
περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση του.} 

 Πρόταση:19    Άρθρο 74 (το άρθρο σήµερα έχει ως εξής):  1. Η κατανοµή 
των δικαστικών υπαλλήλων στις οργανικές µονάδες της γραµµατείας ή 
υπηρεσίας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενεργείται, κατά περίπτωση, 
µε απόφαση του προϊσταµένου ή του τριµελούς συµβουλίου διοίκησης του 
δικαστηρίου της εισαγγελίας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 
προϊσταµένου της γραµµατείας. 
2. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν επιτρέπεται να µετακινηθεί πριν 
συµπληρώσει δύο (2) έτη στην οργανική µονάδα στην οποία υπηρετεί, Η 
µετακίνηση είναι υποχρεωτική όταν ο δικαστικός υπάλληλος συµπληρώσει 
τέσσερα (4) έτη στην ίδια οργανική µονάδα. 
3. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ο δικαστικός υπάλληλος µπορεί να 
µετακινηθεί και πριν τη συµπλήρωση διετίας, µε ειδικώς αιτιολογηµένη 
απόφαση. 
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Το άρθρο αυτό, στην παράγραφο 3 πρέπει να συµπληρωθεί:  Κατά της 
απόφασης µετακίνησης  ο δικαστικός υπάλληλος µπορεί να προσφύγει 
ενώπιον του αρµοδίου υπηρεσιακού συµβουλίου , η προσφυγή  ασκείται 
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.. 

  
 

  
  

    
  

 
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 . 

 

  ∆ΑΚΕ   

 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

  


