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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ (3)
Κοινοποίηση στους συναδέλφους της Ελλάδας
Συνάδελφοι,
Συνεχίζουµε την παρουσίαση των προτάσεων µας για την τροποποίηση
άρθρων του Κώδικά µας.

Πρόταση:10. Άρθρο 44 παρ.1

(το άρθρο σήµερα έχει ως εξής):1. Σε

δικαστικό υπάλληλο που φοιτά σε σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της δευτεροβάθµιας ή
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης χορηγείται, ύστερα από αίτησή του, άδεια έως είκοσι (20)
εργάσιµων ηµερών, κάθε ηµερολογιακό έτος, µε πλήρεις αποδοχές, για τη συµµετοχή του σε
εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά τη διάρκεια των
εξεταστικών περιόδων για όσα έτη απαιτούνται κατά σχολή για τη λήψη του οικείου τίτλου
σπουδών και για τρεις (3) ακόµη εξεταστικές περιόδους.
Ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας αναφέρει: «2. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή
τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόµενος. Οι άδειες
εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και µέχρι δύο το πολύ εξάµηνα
µετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ηµέρα
εξετάσεων χορηγείται άδεια µίας (1) ηµέρας.»

Το άρθρο αυτό πρέπει Α). Να παραµείνει ως προς τον αριθµό των ηµερών ,
αν είναι δυνατόν το ίδιο και Β) Να συµπληρωθεί: Ειδικά για του φοιτητές
του ΕΑΠ, επειδή τα εξεταζόµενα µαθήµατα αποτελούν ενότητες, χορηγείται
άδεια : Α1) (αν παραµείνουν οι 20 ηµέρες του Κώδικά µας,) συνεχώς ή
τµηµατικώς κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και Α2) αν
υπάρξει εναρµόνιση µε το ∆Υ Κώδικα: συνεχώς κι έως 5 ηµέρες ανά
ενότητα, κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.
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Πρόταση:11

Άρθρο 36 (το άρθρο σήµερα έχει ως εξής):

1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο ή την
ειδικότητά τους, έχουν δικαίωµα επιµόρφωσης κατά το διάστηµα της σταδιοδροµίας τους, πέρα από τα προγράµµατα τα οποία παρακολουθούν κατά τη
δοκιµαστική υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65. 2. Η υπηρεσία
είναι υποχρεωµένη να µεριµνά για την επιµόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων. Η
συµµετοχή των δικαστικών υπαλλήλων σε προγράµµατα επιµόρφωσης µπορεί να
ορίζεται και ως υποχρεωτική. 3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Ο.∆.Υ.Ε. και
του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου, ορίζεται το περιεχόµενο των
προγραµµάτων επιµόρφωσης. η διάρκειά τους, ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός
χαρακτήρας της παρακολούθησης, τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η επιµόρφωση. τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των δικαστικών
υπαλλήλων για την παρακολούθηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, ο τρόπος
ελέγχου της παρακολούθησης από τους δικαστικούς υπαλλήλους των προγραµµάτων και της επίδοσής τους, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη παρακολούθησης ή
ελλιπούς παρακολούθησης και κάθε σχετικό θέµα.

Πρόταση: Για την επιµόρφωση Α) ήδη έχουµε καταθέσει πρόταση η οποία
λέει, πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη των άρθρων 1,2 του Π∆ 37/1994
(ΦΕΚ 30 Α/94), που αποτελεί αποτέλεσµα των διατάξεων του Ν. 1943/91,
που αφορά την επιµόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων και να οριστεί ότι
η επιµόρφωση µας, σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα των δικαστικών
υπηρεσιών κι όχι µόνο, µπορεί να γίνεται από όλους τους αρµόδιους φορείς
επιµόρφωσης πχ. Ι∆Ε . Επίσης θα πρέπει το Υπουργείο Σας να αναζητήσει
λύσεις, για να υπάρξει η δυνατότητα επιµόρφωσης όλων των ∆ικαστικών
Υπαλλήλων µέσα από τις δοµές της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών, όπου ένα
τέτοιο ενδεχόµενο θα περιορίσει σηµαντικά τα τυχόν έξοδα οργάνωσης
επιµορφωτικών σεµιναρίων (εισαγωγικών ή διαρκούς εκπαίδευσης).Τα
ανωτέρω µετά από συζήτηση στα αρµόδια όργανα του κλάδου να λάβουν
τη µορφή άρθρου για την επιµόρφωση. Και Β) Να καθοριστεί ως
υποχρεωτική η παρακολούθηση σεµιναρίων επιµόρφωσης των υποψηφίων
δικαστικών υπαλλήλων σε Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης που θα
δηµιουργηθεί σε συνεργασία Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, Ο∆ΥΕ και Εθνικής
Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών στα πρότυπα του ΕΚΑΒ, όπου όλοι όσοι
υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής σε διαγωνισµούς του ΕΚΑΒ, πρέπει πρώτα
να έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια του ΚΕΚ ΕΚΑΒ.
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

