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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 2812 

Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος ο Κώδικας 
Δικαστικών Υπαλλήλων, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή 
που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 παράγραφος 1 του νόμου 
1968/1991 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 150 
Α΄) με την απόφαση 98756/26.9.1994 του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις 1358/30.1.1995, 40325/16.5.1995 
και 53046/19.5.1996 του ίδιου Υπουργού. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 5 

Υγεία 

1. Για το διορισμό σε θέση δικαστικού υπαλλήλου, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει 
υγεία και αρτιμέλεια που του επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, την 
οποία πρόκειται να καταλάβει, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 

2. Η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψήφιου δικαστικού υπαλλήλου πιστοποιούνται από 
τις υγειονομικές επιτροπές και με τη διαδικασία που προβλέπεται για τους δημόσιους 
διοικητικούς υπαλλήλους. Οι υγειονομικές επιτροπές αποφαίνονται με βάση 
παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές 
γραμμές, τα καθήκοντα των αντίστοιχων θέσεων. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί 
να καθορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που αποτελούν κώλυμα διορισμού και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια για την πιστοποίηση της υγείας και αρτιμέλειας του υποψήφιου 
δικαστικού υπαλλήλου. 

Άρθρο 6 

Κωλύματα διορισμού 

1. Δεν διορίζεται δικαστικός υπάλληλος: 

ε) όποιος τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό καθεστώς συνδυασμού 
των δύο προηγούμενων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 15 

Αναδιορισμός 

1. Δικαστικός υπάλληλος που παύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας 
επιτρέπεται να αναδιοριστεί, σε ομοιόβαθμη θέση με αυτήν που κατείχε, εφόσον: 

α) είχε τουλάχιστον τριετή υπηρεσία δικαστικού υπαλλήλου, 

β) υπέβαλε αίτηση αναδιορισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από 
την παύση του από την υπηρεσία, 

γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης κατά το 
χρόνο του αναδιορισμού, εκτός από την ηλικία. 

2. Ο αναδιορισμός γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της οικείας υγειονομικής 
επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται η αποκατάσταση της σωματικής ή πνευματικής 
του ικανότητας και η δυνατότητά του να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του. Ο 
δικαστικός υπάλληλος παραπέμπεται στην υγειονομική επιτροπή μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναδιορισμού. 

Άρθρο 43 

Αναρρωτικές άδειες 

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. 

Δικαστικός 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. 



Άρθρο 44 

Ειδικές άδειες 

4. Δικαστικός 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. 

Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 παράγραφος 4 Νόμος 
3472/2006 ΦΕΚ Α 135/4.7.2006. 

6. Διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση άλλων ειδικών αδειών στους 
δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους, ισχύουν και για τους δικαστικούς υπαλλήλους. 

Άρθρο 75 

Κατηγορίες μεταθέσεων 

1. Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου διενεργείται ύστερα από αίτησή του: α) για 
λόγους υγείας. 

(…) 

"Μετάθεση δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση τριετίας στην υπηρεσία που 
τοποθετήθηκε κατά το διορισμό του, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι Υγείας." 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστέθηκε με το άρθρο 10 παράγραφος 5 
Νόμος 3472/2006 ΦΕΚ Α 135/4.7.2006. 

Άρθρο 76 

Μετάθεση για λόγους υγείας 

1. Μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για λόγους υγείας διενεργείται με βάση 
γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, αν ο ίδιος ή 
προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του πάσχει από νόσημα, για την αντιμετώπιση 
του οποίου δεν υπάρχει κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα στον τόπο, στον οποίο 
υπηρετεί ή αν, για την αποτροπή σοβαρής βλάβης της υγείας των παραπάνω 
προσώπων, επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους από τον τόπο στον οποίο υπηρετεί ο 
δικαστικός υπάλληλος. Με τη σχετική αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου 
συνυποβάλλεται πιστοποιητικό νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. για το είδος της νόσου. 

2. Η μετάθεση για λόγους υγείας διενεργείται σε κενή οργανική θέση, στον τόπο στον 
οποίο ζήτησε να μετατεθεί ο δικαστικός υπάλληλος. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική 
θέση στον τόπο αυτόν, η μετάθεση γίνεται στον πλησιέστερο τόπο, στον οποίο υπάρχει 
κενή οργανική θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία, εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχει κενή θέση σε 
τόπο, στον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο δικαστικός υπάλληλος 
μετατίθεται ως υπεράριθμος στον τόπο στον οποίο ζήτησε να μετατεθεί, και 
καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί. 



3. Ως προστατευόμενα μέλη του δικαστικού υπαλλήλου, για την εφαρμογή των 
προηγούμενων παραγράφων, θεωρούνται: α) ο ή η σύζυγος, β) τα άγαμα τέκνα που δεν 
έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους ή το εικοστό τέταρτο (24ο) 
έτος, εφόσον φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον 
έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, γ) οι γονείς και των δύο συζύγων, εφόσον 
έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, ή ανεξάρτητα από 
ηλικία, αν ο ένας έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Οι γονείς θεωρούνται 
προστατευόμενα μέλη εφόσον κατοικούν στον ίδιο τόπο με το δικαστικό υπάλληλο. 

4. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπονται στην 
προηγούμενη παράγραφο θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο 
διενεργείται η μετάθεση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γέννησης. 

5. Η μετάθεση για λόγους υγείας πραγματοποιείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
περιέλευση στην υπηρεσία της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής. 


