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Μέρος 2ο 
  
  
Συνεχίζοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση του 
Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων  παρουσιάζουµε σήµερα τις 
παρακάτω τροποποιήσεις άρθρων, που αφορούν τις 
άδειες: 

………………………………………………………………… 

  

Στο άρθρο 38:Κανονικές Άδειες 

  
Το άρθρο που έχει ως εξής: 

1.«Ο δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος έχει συµπληρώσει 
πραγµατική υπηρεσία ενός (1) έτους, δικαιούται σε κάθε 
ηµερολογιακό έτος κανονική άδεια απουσίας είκοσι πέντε 
(25) εργάσιµων ηµερών. 
2.Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης µπορεί να 
προσαυξάνεται έως πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες η διάρκεια 
της κανονικής άδειας για τους δικαστικούς υπαλλήλους 
που υπηρετούν στις παραµεθόριες περιοχές. 
3.Η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικώς στο 
δικαστικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού 
έτους. 
4.Με αιτιολογηµένη πράξη, που εκδίδεται κατά τη 
διαδικασία της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου, 
επιτρέπεται να µη χορηγείται, να περιορίζεται ή να 
ανακαλείται η κανονική άδεια, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας. 
5. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρµογή της 
προηγούµενης παραγράφου χορηγείται υποχρεωτικά το 
επόµενο έτος. 



6.Από το χρόνο της κανονικής άδειας αφαιρείται ο χρόνος 
κάθε αδικαιολόγητης απουσίας». 
  προτείνεται να αντικατασταθεί, κατά την 
φιλοσοφία του άρθρου 48 του 
Ν.3528/2007(ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007:Κύρωση του 
Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών  και 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.),  όπως παρακάτω: 
 

«1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια µε 
αποδοχές δύο (2) µήνες µετά το διορισµό τους. Η άδεια 
που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο 
(2) ηµέρες για κάθε µήνα υπηρεσίας και δεν µπορεί να 
υπερβεί συνολικά τον αριθµό των ηµερών κανονικής 
άδειας που δικαιούνται µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους 
δηµόσιας πραγµατικής υπηρεσίας. 
  
2. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, µετά τη συµπλήρωση ενός (1) 
έτους πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, δικαιούνται 
κανονική άδεια απουσίας µε αποδοχές, η διάρκεια της 
οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες αν 
ακολουθούν εβδοµάδα πέντε (5) εργασίµων ηµερών και 
είκοσι τέσσερις (24) εργάσιµες ηµέρες αν ακολουθούν 
εβδοµάδα έξι (6) εργασίµων ηµερών. Ο χρόνος της 
κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά µία (1) εργάσιµη ηµέρα 
για κάθε έτος απασχόλησης και µέχρι τη συµπλήρωση του 
ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) 
εργασίµων ηµερών προκειµένου για πενθήµερη ή 
εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας, αντίστοιχα. 
  
 3.Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µπορεί να προσαυξάνεται ως 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες ο αριθµός των ηµερών 
κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 
παραµεθόριες περιοχές. 
  
 4.Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν 
εφαρµόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείµενες διατάξεις 
διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί µπορούν, εφόσον 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική 
άδεια µε αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κατ' 
έτος. 



5.Η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικώς στο 
δικαστικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού 
έτους. 
6.Με αιτιολογηµένη πράξη, που εκδίδεται κατά τη 
διαδικασία της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου, 
επιτρέπεται να µη χορηγείται, να περιορίζεται ή να 
ανακαλείται η κανονική άδεια, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας. Η άδεια 
που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρµογή της προηγούµενης 
παραγράφου χορηγείται υποχρεωτικά καθ΄ όλη την 
διάρκεια του εποµένου ηµερολογιακού έτους. 
  
7.Από το χρόνο της κανονικής άδειας αφαιρείται ο χρόνος 
κάθε αδικαιολόγητης απουσίας.» 

  

Στο άρθρο 39  : Απουσία κατά την 
περίοδο των δικαστικών διακοπών 

  
Το άρθρο που έχει ως εξής: «Οι δικαστικοί υπάλληλοι 
που υπηρετούν στις γραµµατείες των δικαστηρίων και 
εισαγγελιών έχουν κατά την περίοδο των δικαστικών 
διακοπών δικαίωµα απουσίας από την εργασία δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες. Η απουσία εγκρίνεται µε βάση τις 
ανάγκες της υπηρεσίας και κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 37». 
προτείνεται να αντικατασταθεί, κατά την 
φιλοσοφία του άρθρου 53 του 
Ν.3528/2007(ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007:Κύρωση του 
Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών  και 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.),  σε συνδυασµό µε την 
τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 6 του 
Ν.42190(ΦΕΚ 254 Α΄/2013), όπως παρακάτω: 

 «Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις 
Γραµµατείες των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών, καθώς και 
στα Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία έχουν, κατά την περίοδο 
των δικαστικών διακοπών(1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεµβρίου), 
καθώς και των εορτών Χριστουγέννων( 23 ∆εκεµβρίου έως 
7 Ιανουαρίου του εποµένου έτους) και Πάσχα(από Μεγάλη 
∆ευτέρα έως Κυριακή του Θωµά), δικαίωµα απουσίας από 



την εργασία δέκα συνολικά (10) εργασίµων ηµερών, εκ 
των οποίων τουλάχιστον οι (5) πρέπει να είναι κατά την 
περίοδο των δικαστικών διακοπών(1 Ιουλίου έως 15 
Σεπτεµβρίου). Η απουσία εγκρίνεται µε βάση τις ανάγκες 
της υπηρεσίας και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 37.» 
  

  

Στο άρθρο 41: Γονικές Άδειες 

Το άρθρο που έχει ως εξής: «Στο γονέα δικαστικό 
υπάλληλο που έχει τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών 
χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτηση του, γονική 
άδεια ανατροφής του τέκνου έως δύο (2) έτη, χωρίς 
αποδοχές. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί χρόνο 
πραγµατικής υπηρεσίας, ∆εν δικαιούται γονική άδεια ο 
δικαστικός υπάλληλος, αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται ή 
κάνει χρήση γονικής άδειας. Επίσης δεν χορηγείται η άδεια 
αυτή, αν ο δικαστικός υπάλληλος στερείται της επιµέλειας 
του τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται µετά τη λήξη της 
άδειας µητρότητας κατά τις παραγράφους 1 και 5 του 
άρθρου 40. 
2. Ο δικαστικός υπάλληλος, εφόσον έχει τέκνα που 
παρακολουθούν µαθήµατα πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δικαιούται, ύστερα από 
αίτηση του που εγκρίνεται από τον άµεσο προϊστάµενο 
του, να απουσιάσει έως πέντε (5) ηµέρες κάθε σχολικό 
έτος, για την παρακολούθηση της σχολικής τους 
επίδοσης.» 

προτείνεται να αντικατασταθεί, κατά την 
φιλοσοφία του άρθρου 53 του Ν.3528/2007(ΦΕΚ 
26Α΄/9-2-2007:Κύρωση του Κώδικα ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών  και Υπαλλήλων 
Ν.Π.∆.∆.),  όπως παρακάτω: 

«1.Στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα ∆ικαστικό 
Υπάλληλο, χορηγείται  υποχρεωτικά, άδεια ανατροφής 
τέκνου διάρκειας έως δύο (2) ετών , άνευ 
αποδοχών,  χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν 
πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) 
ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών. 



∆ιάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε 
πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) 
παιδιού και άνω. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί 
χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας, ∆εν δικαιούται γονική άδεια 
ο δικαστικός υπάλληλος, αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται 
ή κάνει χρήση γονικής άδειας. Επίσης δεν χορηγείται η 
άδεια αυτή, αν ο δικαστικός υπάλληλος στερείται της 
επιµέλειας του τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται µετά τη 
λήξη της άδειας µητρότητας κατά τις παραγράφους 1 και 5 
του άρθρου 40. 
2.Ο χρόνος εργασίας του γονέα δικαστικού υπαλλήλου 
µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα 
ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον 
έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. 
Ο γονέας δικαστικός  υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) 
µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον 
δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούµενο εδάφιο 
µειωµένου ωραρίου. 
Για το γονέα δικαστικό υπάλληλο που είναι άγαµος ή χήρος 
ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά µία 
ώρα µειωµένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του 
προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) µήνες 
ή ένα (1) µήνα αντίστοιχα. 
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το µειωµένο 
ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόµα έτη. 
Σε περίπτωση γέννησης διδύµων, τριδύµων κλπ. τέκνων 
χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας 
έξι (6) µηνών µε αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός. 

Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους 
δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται 
ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του µειωµένου 
ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν µε την 
ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά 
διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε 
διαδοχικώς και µέσα στα χρονικά όρια της προηγούµενης 
παραγράφου. 
Αν η σύζυγος του δικαστικού υπαλλήλου ή ο σύζυγος της 
δικαστικής υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, 
εφόσον δικαιούται όµοιων ολικώς ή µερικώς 
διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος 



δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της 
παραγράφου 2 κατά το µέρος που η σύζυγος αυτού ή ο 
σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των 
δικών του δικαιωµάτων ή κατά το µέρος που αυτά 
υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2. 
(Αν η σύζυγος του δικαστικού υπαλλήλου δεν εργάζεται ή 
δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα, ο σύζυγος δεν 
δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της 
παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης 
κριθεί ανίκανη να αντιµετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του 
παιδιού, σύµφωνα µε βεβαίωση της ∆ευτεροβάθµιας 
Υγειονοµικής Επιτροπής στην αρµοδιότητα της οποίας 
υπάγεται ο υπάλληλος.) 

Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του 
παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των 
διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο 
διάστηµα. 
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης 
τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 
και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια. 
3..Οι δικαστικές υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν 
τους δικαστικούς  υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία 
παρακολουθούν µαθήµατα πρωτοβάθµιας 
(νηπιαγωγείο,δηµοτικό) ή δευτεροβάθµιας (γυµνάσιο, 
λύκειο, επαλ) εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το 
σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση 
της σχολικής τους επίδοσης. Ύστερα από αίτηση του 
υπαλλήλου που εγκρίνεται από τον άµεσο προϊστάµενο 
του, ο δικαστικός υπάλληλος µπορεί  να απουσιάσει έως 
πέντε (5) ηµέρες κάθε σχολικό έτος, για την 
παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η άδεια αυτή 
προσαυξάνεται κατά µία(1) ηµέρα, εφόσον ο γονέας 
δικαστικός υπάλληλος έχει τέκνα που φοιτούν σε δύο 
διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης» 

  

Στο άρθρο 42: Εκπαιδευτικές Άδειες 

Το άρθρο που έχει ως εξής: 



1.«Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια 
µετεκπαίδευσης έως ένα (1) έτος, που µπορεί να παραταθεί 
έως έξι (6) µήνες. Η µετεκπαίδευση µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί, µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα, σε 
δικαστήρια, υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλους 
φορείς ή οργανισµούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς, στην 
Ελλάδα η το εξωτερικό. 
2.Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται επίσης να ζητήσει 
άδεια για την παρακολούθηση µεταπτυχιακών σπουδών σε 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
Η άδεια αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, 
αν ο κύκλος σπουδών είναι ενός (1) έτους, ή τα τρία (3) 
έτη, αν η διάρκεια του είναι δύο (2) ετών. 
3.Εκπαιδευτική άδεια κατά τις προηγούµενες παραγράφους 
χορηγείται σε δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν 
συµπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία και δεν έχουν 
υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας τους. 
4.Οι παραπάνω εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται µε 
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ύστερα από αίτηση 
του δικαστικού υπαλλήλου και σύµφωνη γνώµη του 
δικαστικού (υπηρεσιακού) συµβουλίου, το οποίο λαµβάνει 
υπόψη τη συνάφεια του περιεχοµένου της µετεκπαίδευσης 
ή των µεταπτυχιακών σπουδών µε το αντικείµενο της 
υπηρεσίας του δικαστικού υπαλλήλου, την υπηρεσιακή 
επίδοση, τις γνώσεις, τα τυπικά προσόντα και την ηλικία 
του, καθώς και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ειδικά για τη 
χορήγηση άδειας για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακές 
σπουδές σε χώρα του εξωτερικού, απαιτείται πολύ καλή 
γνώση της γλώσσας της χώρας αυτής. 
5.Εκπαιδευτική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, αν ο 
δικαστικός υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυµα 
Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία που έχει χορηγηθεί στο 
δικαστικό υπάλληλο από άλλο ίδρυµα ή οργανισµό, 
ελληνικό, διεθνή ή αλλοδαπό, ή από αλλοδαπή κυβέρνηση, 
συνεκτιµάται από το δικαστικό (υπηρεσιακό) συµβούλιο για 
τη χορήγηση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η άρνηση 
χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. 
6.Ο δικαστικός υπάλληλος, στον οποίο χορηγείται 
εκπαιδευτική άδεια για µετεκπαίδευση ή  µεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στο εσωτερικό, λαµβάνει πλήρεις  τις αποδοχές 
του προσαυξηµένες   



κατά 15%.  Αν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας 
ο δικαστικός υπάλληλος υποχρεώνεται να παραµένει εκτός 
της έδρας της υπηρεσίας του, η προσαύξηση των 
αποδοχών του µπορεί να ανέλθει έως 75%, ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη του δικαστικού  (υπηρεσιακού) 
συµβουλίου. Κατά τον καθορισµό του ύψους της 
προσαύξησης λαµβάνεται ιδίως υπόψη ο αριθµός των 
µελών της οικογένειας του. 
7.Στο δικαστικό υπάλληλο, στον οποίο χορηγείται 
εκπαιδευτική άδεια για µετεκπαίδευση ή 
µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, καταβάλλονται οι 
αποδοχές του αυξηµένες στο διπλάσιο. 
8.Οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους προσαυξήσεις 
των αποδοχών µειώνονται κατά το µέρος που καλύπτονται 
από υποτροφία ή άλλου είδους σχετική χρηµατική αµοιβή ή 
αποζηµίωση, που τυχόν χορηγείται στο δικαστικό 
υπάλληλο. 
9.Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται οδοιπορικά έξοδα για 
την αρχική µετάβαση του και την επιστροφή του µετά τη 
λήξη της άδειας. 
10.Η εκπαιδευτική άδεια µπορεί να ανακαλείται µε 
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ύστερα από 
σύµφωνη, ειδικώς αιτιολογηµένη, γνώµη του δικαστικού 
(υπηρεσιακού ) συµβουλίου, για λόγους που σχετίζονται µε 
την επίδοση του κατά τη µετεκπαίδευση ή τις 
µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και για ενέργειες που δεν 
συµβιβάζονται µε την ιδιότητα του ως δικαστικού 
υπαλλήλου και θίγουν το κύρος της υπηρεσίας του. 
11.Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο δικαστικός 
υπάλληλος έχει υποχρέωση να παραµείνει στην υπηρεσία 
για χρονικό διάστηµα τριπλάσιο της διάρκειας της άδειας. 
Αν δεν εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή, ο δικαστικός 
υπάλληλος οφείλει να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε 
κατά το χρόνο της άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος 
της άδειας δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας. 
12.Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης µπορούν να 
καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του δικαστικού 
υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας, ο 
τρόπος ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών και 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορεί να 



καθοριστεί και η διαδικασία για τη διαπίστωση της γνώσης 
της ξένης γλώσσας που απαιτείται κατά την παράγραφο 4. 
 προτείνεται να αντικατασταθεί, κατά την 
φιλοσοφία του άρθρου 58 του Ν.3528/2007(ΦΕΚ 
26Α΄/9-2-2007:Κύρωση του Κώδικα ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών  και Υπαλλήλων 
Ν.Π.∆.∆.),σε συνδυασµό µε την τροποποίηση που 
επέφερε το άρθρο 4 του Ν.4210/2013(ΦΕΚ254 
Α΄/2013),  όπως παρακάτω: 

«1.Για τη συµµετοχή του δικαστικού υπαλλήλου σε 
προγράµµατα µετεκπαίδευσης και προγράµµατα ή 
κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος 
δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος 
υπηρεσίας του υπαλλήλου που αποµένει µετά το 
πέρας της άδειας είναι µικρότερος του τετραπλάσιου 
της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω 
άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει 
συµπληρώσει τη δοκιµαστική υπηρεσία. 
2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από 
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων  ύστερα από αίτηση του 
υπαλλήλου και µετά από σύµφωνη γνώµη του 
υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο ελέγχει τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και 
συνεκτιµά τη συνάφεια της µετεκπαίδευσης ή της 
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης µε το αντικείµενο της 
υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδοση και τις 
γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειµένου περί 
εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ 
καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία 
πρόκειται να µεταβεί ο υπάλληλος. 
3. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος 
έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυµα ή 
οργανισµό ηµεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή 
κυβέρνηση για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή 
εκπαίδευση σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της 
υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιµάται για τη 



χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της 
άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. 
4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν µπορεί να 
υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε 
προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών 
διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν 
µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) 
χρόνια αντίστοιχα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν µπορεί να χορηγηθεί 
σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των 
πέντε (5) ετών. 
5. Ο δικαστικός υπάλληλος στον οποίο χορηγείται 
άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαµβάνει τις 
αποδοχές του. Στους υπαλλήλους που χορηγείται 
άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση 
στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξηµένες κατά 
20%. Αν η µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή 
εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήµου 
που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, µπορεί να 
ορίζεται προσαύξηση έως και 40% µε απόφαση του 
υπηρεσιακού συµβουλίου. 
«Σε περίπτωση τµηµατικής χορήγησης της άδειας για 
µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 
εσωτερικό παρέχονται, για το χρονικό διάστηµα της 
εκπαιδευτικής άδειας, αποδοχές αυξηµένες κατά 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η µετεκπαίδευση ή 
µεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό 
ίδρυµα το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του 
∆ήµου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, 
µπορεί να ορίζεται προσαύξηση αποδοχών έως και 
τριάντα τοις εκατό (30%) µε απόφαση του 
υπηρεσιακού συµβουλίου.» 

Στους δικαστικούς υπαλλήλους που χορηγείται άδεια 
για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 
εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξηµένες στο 
διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών µειώνεται 
κατά το µέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή 
άλλου είδους χρηµατική αµοιβή ή αποζηµίωση που 
τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το 



εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης 
οδοιπορικά έξοδα µετάβασης και επιστροφής. 
6. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µπορεί να 
ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν 
στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην 
επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του 
χρόνου της λήξης της µε πράξη του αρµόδιου για τη 
χορήγηση της οργάνου, η οποία εκδίδεται µετά από 
σύµφωνη και ειδικώς αιτιολογηµένη γνώµη του 
υπηρεσιακού συµβουλίου. 
7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο 
δικαστικός υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει σε 
∆ικαστική Υπηρεσία για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση 
αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος 
υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε 
κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται 
στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας. 
8. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης , 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
καθορίζονται οι υποχρεώσεις των 
δικαστικών  υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της άδειας 
του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια. 

9.. Άδειες µικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται 
υποχρεωτικά, µετά από αίτησή τους, σε 
δικαστικούς  υπαλλήλους που µετέχουν σε 
διαγωνισµούς για να πάρουν υποτροφία ή να 
εισαχθούν στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) ή για να επιλεγούν για 
φοίτηση σε κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών, σε 
αντικείµενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία. 
10. Όµοιες άδειες µπορεί να χορηγούνται για 
συµµετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεµινάρια 
και κάθε είδους συναντήσεις επιστηµονικού 
χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η 
συµµετοχή κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία. 



11. Οι άδειες των προηγούµενων παραγράφων 
χορηγούνται από Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατά περίπτωση, µετά 
από γνώµη του άµεσου προϊσταµένου του δικαστικού 
υπαλλήλου, µε αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον 
οποίο υπάλληλος µετέχει στο διαγωνισµό ή τις λοιπές 
δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι 
ηµέρες που είναι αναγκαίες για τη µετάβαση και την 
επιστροφή του υπαλλήλου. 
12.Στους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους που είναι 
µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή 
µεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύµατα και των 
τριών βαθµίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια 
εξετάσεων µε αποδοχές. 
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.» 

  
  

Στο άρθρο 43: Αναρρωτικές  Άδειες 

  
Το άρθρο που έχει ως εξής:  «1. Ο δικαστικός 
υπάλληλος που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει 
δικαιούται αναρρωτική άδεια µε πλήρεις αποδοχές 
διάρκειας τόσων µηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας 
του, µετ’ αφαίρεση του συνόλου των αναρρωτικών αδειών 
που τυχόν έχει λάβει κατά την προηγούµενη πενταετία. 
∆ικαστικός υπάλληλος µε υπηρεσία µικρότερη από τρία (3) 
έτη δικαιούται αναρρωτική άδεια τριών (3) µηνών εφόσον 
συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Για την εφαρµογή 
του παρόντος άρθρου χρόνος υπηρεσίας έξι (6) µηνών 
θεωρείται ως πλήρες έτος. 
2. Αναρρωτική άδεια χορηγούµενη χωρίς διακοπή δεν 
µπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες. 



3. Στις περιπτώσεις δυσίατων νοσηµάτων η διάρκεια της 
αναρρωτικής άδειας, την οποία δικαιούται ο δικαστικός 
υπάλληλος, είναι διπλάσια από τα όρια που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 2. 
4. Στο χρόνο της αναρρωτικής άδειας συνυπολογίζονται 
και οι ηµέρες απουσίας λόγω ασθενείας του δικαστικού 
υπαλλήλου, που προηγήθηκαν της άδειας. 
5. Ως προς τη διαδικασία διαπίστωσης της ασθένειας, τον 
τρόπο χορήγησης της αναρρωτικής άδειας και τον 
καθορισµό των δυσίατων νοσηµάτων, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους 
δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους» 
  

  
προτείνεται να αντικατασταθεί, κατά την 
φιλοσοφία των άρθρων 54, 55 και 56 του 
Ν.3528/2007(ΦΕΚ 26Α΄/9-2-2007:Κύρωση του 
Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών  και 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.),σε συνδυασµό µε την 
τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 4 του 
Ν.4210/2013(ΦΕΚ254 Α΄/2013),  όπως 
παρακάτω: 

 

«1. Στον δικαστικό υπάλληλο που είναι ασθενής ή 
χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική 
άδεια µε αποδοχές τόσων µηνών όσα είναι τα έτη της 
υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο 
των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει µέσα 
στην προηγούµενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια 
χορηγούµενη χωρίς διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί 
τους δώδεκα (12) µήνες. Χρόνος υπηρεσίας 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών θεωρείται ως πλήρες 
έτος. «Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει 
χρόνο υπηρεσίας έξι (6) µηνών, δικαιούται να λάβει 
τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που 
προβλέπονται. Μετά την εξάντλησή τους, ο 
υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.» 

2. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι 
ηµέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν 
της άδειας. 



3. Στον δικαστικό υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο 
νόσηµα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η 
διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών 
των προηγούµενων παραγράφων. 
4. Τα δυσίατα νοσήµατα καθορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Κεντρικού 
Συµβουλίου Υγείας. 
5. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά µήνα µε 
εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσηµάτων 
όπως αυτά ορίζονται µε την απόφαση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά 
εξάµηνο κατ` ανώτατο όριο. 
6. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται µε 
γνωµάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ηµέρες 
κατ` έτος. ∆ύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόµενες, 
µπορούν να χορηγούνται µόνο µε υπεύθυνη δήλωση 
του υπαλλήλου. 
7. Ο δικαστικός  υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί 
την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. 
 8.Η αποστολή ιατρού για έλεγχο του δικαστικού 
υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων 
αναρρωτικών αδειών κατ΄ επανάληψη, είναι 
υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν 
παράλειψη της συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα του 
αρµοδίου προϊσταµένου της διεύθυνσης». 

Ως προς τη διαδικασία χορήγησης των αναρρωτικών 
αδειών, ισχύουν τα εξής: 

1. Ο δικαστικός υπάλληλος που κωλύεται να 
προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας 
ενηµερώνει την υπηρεσία για την αδυναµία αυτή την 
ίδια ηµέρα. 
2. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα 
από αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου. Η αίτηση για 
αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) 
ηµερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω 
ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους 
ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της 
αναρρωτικής άδειας µε ευθύνη του οργάνου που 



είναι αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης 
χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές 
περιπτώσεις µπορεί να κινεί τη διαδικασία 
χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. 
3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ηµερών 
κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωµάτευση της 
οικείας υγειονοµικής επιτροπής, µε εξαίρεση την 
περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει 
γνωµάτευσης του διευθυντή κλινικής δηµοσίου 
νοσοκοµείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία 
επτά (7) ηµερών τουλάχιστο ή κατόπιν χειρουργικής 
επέµβασης.» 

4. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) µηνός για 
ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί 
νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Παράταση της ή 
χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, 
συνολικώς ή τµηµατικώς, τον έναν (1) µήνα µέσα 
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από 
αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση 
εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το 
περιεχόµενο των οποίων καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση 
ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν 
σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
5. Το αρµόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής 
άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που 
προτείνει η πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή ή, 
εάν κρίνει τη γνωµάτευση της ως αναιτιολόγητη, 
παραπέµπει τον ενδιαφερόµενο για εξέταση στη 
δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή. Ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωµάτευσης της 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής να ζητήσει µε 
ένσταση του νέα εξέταση από την οικεία 
δευτεροβάθµια επιτροπή, όταν η πρωτοβάθµια έχει 
απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το 
ήµισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια 



που προτείνεται από τη δευτεροβάθµια υγειονοµική 
επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά. 
6. ∆ικαίωµα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθµιας ή 
της ειδικής υγειονοµικής επιτροπής έχουν η 
υπηρεσία και ο δικαστικός υπάλληλος για την κατ’ 
εξαίρεση χορήγηση άδειας σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου αυτού. 
7. Η αίτηση του δικαστικού  υπαλλήλου για 
παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το 
αργότερο µέσα στο τελευταίο δεκαπενθήµερο του 
χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί. 
8. Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και µετά τη λήξη 
του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, 
οι υγειονοµικές επιτροπές γνωµοδοτούν εάν η νόσος 
είναι ιάσιµη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού 
η γνωµάτευση γίνει οριστική, ο δικαστικός 
υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
153. Οι προϊστάµενες αρχές της οικείας υπηρεσίας 
µπορούν να παραπέµπουν και αυτεπαγγέλτως 
δικαστικούς υπαλλήλους στις δευτεροβάθµιες 
υγειονοµικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν 
κρίνουν ότι δεν µπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα 
τους λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας 
και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή µετά τη λήξη 
αναρρωτικής άδειας. 
9. Κατά της γνωµοδότησης αρµόδιας υγειονοµικής 
επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω 
ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να ασκήσει 
προσφυγή σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της 
υγειονοµικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής 
προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή 
µπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της 
γνωµάτευσης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής 
µε την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας. 

  

Στο άρθρο 44: Ειδικές  Άδειες 

  
Στο άρθρο που έχει ως εξής:   



«1.Σε δικαστικό υπάλληλο που φοιτά σε σχολείο ή 
εκπαιδευτικό ίδρυµα της δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης χορηγείται, ύστερα από αίτηση 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. 
2.Χορηγείται άδεια έως δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ανά 
διετία, µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από αίτηση του, σε 
δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος λαµβάνει µέρος σε 
διαγωνισµό ή εξετάσεις για να λάβει υποτροφία ή για να 
επιλεγεί για φοίτηση σε κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών 
σε θέµατα που σχετίζονται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας 
του, καθώς και σε εκείνον, ο οποίος συµµετέχει σε 
συνέδρια, σεµινάρια και κάθε είδους συναντήσεις 
επιστηµονικού χαρακτήρα, εφόσον η συµµετοχή του 
κρίνεται επωφελής για την υπηρεσία. 
3.Χορηγείται στο δικαστικό υπάλληλο άδεια απουσίας, µε 
πλήρεις αποδοχές, τριών (3) εργάσιµων ηµερών όταν 
συνάπτει γάµο, δύο (2) εργάσιµων ηµερών όταν αποκτά 
τέκνο και τριών (3) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση 
θανάτου συζύγου, ή συγγενούς, εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας, έως και δεύτερου βαθµού. 
4.∆ικαστικός υπάλληλος, ο οποίος πάσχει ή έχει σύζυγο ή 
τέκνο που πάσχει από νόσηµα, για το οποίο απαιτούνται 
τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή αιµοκαθάρσεις, δικαιούται 
άδεια έως είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, κάθε 
ηµερολογιακό έτος, µε πλήρεις αποδοχές. 
5.Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται άδεια έως τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών, µε πλήρεις αποδοχές, για τη 
συµµετοχή σε δίκη, για την ο ποία απαιτείται η 
αυτοπρόσωπη παρουσία του. 
6.∆ιατάξεις, µε τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση άλλων 
ειδικών αδειών στους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους, 
ισχύουν και για τους δικαστικούς υπαλλήλους.» 

προτείνεται να καταργηθούν οι παράγραφοι 
1,2(επειδή οι προβλεπόµενες σ΄αυτές διατάξεις, 
έχουν περιληφθεί στην προτεινόµενη 



τροποποίηση του άρθρου 42) και να 
τροποποιηθεί η διατύπωση της παραγράφου 
6(που παίρνει τον αριθµό 4), οπότε το άρθρο 
διαµορφώνεται όπως παρακάτω: 

  
«1.Χορηγείται στο δικαστικό υπάλληλο άδεια 
απουσίας, µε πλήρεις αποδοχές, τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών όταν συνάπτει γάµο, δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών όταν αποκτά τέκνο και τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, ή 
συγγενούς, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έως και 
δεύτερου βαθµού. 
2.∆ικαστικός υπάλληλος, ο οποίος πάσχει ή έχει 
σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα, για το οποίο 
απαιτούνται τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή 
αιµοκαθάρσεις, δικαιούται άδεια έως είκοσι (20) 
εργάσιµων ηµερών, κάθε ηµερολογιακό έτος, µε 
πλήρεις αποδοχές. 
3.Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται άδεια έως 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών, µε πλήρεις αποδοχές, 
για τη συµµετοχή σε δίκη, για την ο ποία απαιτείται η 
αυτοπρόσωπη παρουσία του. 
4.∆ιατάξεις, µε τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση 
άλλων ειδικών αδειών στους δηµόσιους διοικητικούς 
υπαλλήλους, ισχύουν και για τους δικαστικούς 
υπαλλήλους. Ειδικότερα και προκειµένου για άδειες 
αιµοδοσίας, χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών κάθε 
φορά, σε δικαστικό υπάλληλο που δίνει αίµα σε 
εθελοντική αιµοδοσία ή για την αντιµετώπιση 
επείγουσας ιατρικής περίπτωσης. Το σύνολο των 
ηµερών για άδεια αιµοδοσίας δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις (4) ηµέρες στη διάρκεια του 
ηµερολογιακού έτους». 

  
  

Στο άρθρο 46: Άδειες 
χωρίς  Αποδοχές 

  
Το άρθρο που έχει ως εξής: 



«1. Ο δικαστικός υπάλληλος, εφόσον οι ανάγκες της 
υπηρεσίας το επιτρέπουν, µπορεί να λαµβάνει κάθε 
ηµερολογιακό έτος άδεια απουσίας τριάντα (30) ηµερών, 
χωρίς αποδοχές. 
2. Πέρα από την άδεια της προηγούµενης παραγράφου, 
επιτρέπεται να χορηγείται στους δικαστικούς υπαλλήλους 
για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, ύστερα από αίτηση τους 
και γνώµη του δικαστικού (υπηρεσιακού) συµβουλίου, 
άδεια χωρίς αποδοχές, της οποίας η διάρκεια, συνεχής ή 
διακεκοµµένη, δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τη διετία. 
3. Ο δικαστικός υπάλληλος, αν έχει σύζυγο που υπηρετεί 
στο εξωτερικό, σε ελληνική υπηρεσία του ∆ηµοσίου, 
νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου ή άλλου φορέα του 
δηµόσιου τοµέα ή σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
σε διεθνή οργανισµό, στον οποίο µετέχει η Ελλάδα, 
δικαιούται άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας, συνεχούς ή 
διακεκοµµένης, έως έξι (6) ετών, εφόσον έχει 
συµπληρώσει διετή πραγµατική υπηρεσία. 
4. Σε δικαστικό υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισµό, στον οποίο 
µετέχει η Ελλάδα, χορηγείται, ύστερα από γνώµη του 
δικαστικού (υπηρεσιακού) συµβουλίου, άδεια χωρίς 
αποδοχές έως πέντε (5) ετών που µπορεί να παραταθεί µε 
την ίδια διαδικασία για πέντε (5) ακόµη έτη. Η άδεια αυτή 
λήγει αυτοδικαίως αν ο δικαστικός υπάλληλος αποχωρήσει 
από την παραπάνω θέση. Αν ο δικαστικός υπάλληλος δεν 
εµφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα µέσα σε δύο (2) µήνες 
από τη λήξη της άδειας, θεωρείται άτι παραιτήθηκε από 
την υπηρεσία. 
5. Αν η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 4 
χορηγηθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της διετίας, η 
θέση του δικαστικού υπαλλήλου θεωρείται κενή και 
συµπληρώνεται. Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός 
υπάλληλος διατηρείται στην υπηρεσία ως υπεράριθµος και 
καταλαµβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί µετά την 
επιστροφή του. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και 
στην περίπτωση της άδειας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, εφόσον αυτή χορηγείται για συνεχόµενο 
χρονικό διάστηµα πέραν της διετίας. 
6. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν αποτελεί 
χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις 



των παραγράφων 1 και 4. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
δικαστικός υπάλληλος έχει υποχρέωση να καταβάλει όλες 
τις κρατήσεις που αντιστοιχούν στις αποδοχές του.» 

  
προτείνεται να αντικατασταθεί, κατά την 
φιλοσοφία του επικαιροποιηµένου άρθρου 51 του 
Ν.3528/2007(ΦΕΚ 26Α΄/9-2-2007:Κύρωση του 
Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών  και 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.), ως εξής: 

  
«1.Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, µετά 
από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι 
ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή 
δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα (1) µήνα εντός του 
ίδιου ηµερολογιακού έτους. 
«Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό 
και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία 
ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος που 
καθιστά αναγκαία την άµεση παρουσία του.» 

2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας 
χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) 
ετών», ύστερα από αίτηση τους και γνώµη του 
υπηρεσιακού συµβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς 
λόγους. 
3. Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο 
εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του ∆ηµοσίου, 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή άλλου φορέα 
του δηµόσιου τοµέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισµό, στον 
οποίο µετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει 
άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή 
και τµηµατικά, εφόσον έχει συµπληρώσει διετή 
πραγµατική υπηρεσία. 
4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισµό, στον 
οποίο µετέχει η Ελλάδα, χορηγείται µετά από γνώµη 
του υπηρεσιακού συµβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές 
µέχρι πέντε (5) έτη, η οποία µπορεί να παραταθεί µε 
την ίδια διαδικασία για µία ακόµα πενταετία. Αν ο 
υπάλληλος δεν εµφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα 



µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη της άδειας, 
θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την 
υπηρεσία. 
5. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί 
χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας µόνο στις περιπτώσεις 
των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου. 
6. Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 4 του 
άρθρου αυτού ο υπάλληλος υποχρεούται να 
καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις για κύρια και 
επικουρική ασφάλιση και στα ταµεία πρόνοιας, οι 
οποίες αντιστοιχούν στο βαθµό ή το µισθό της 
υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.» 

  
  

Θα συνεχίσουµε τις προσεχείς ηµέρες µε νέα 
προτάσεις! 

  
Αθήνα 26/10/2016 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
για  την  

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 


