ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση: α) διακοσίων είκοσι έξι (226)
οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και
Επικουρίας Δικαστικού Έργου, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 3,5
εκατ. ευρώ περίπου (άρθρο 23 παρ.1),
β) είκοσι μίας (21) οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου
ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, το ύψος της οποίας
εκτιμάται στο ποσό των 300 χιλ. ευρώ περίπου (άρθρο 66 παρ.1),
γ) τριών (3) οργανικών θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο [δύο (2) θέσεων
ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων και μίας (1) θέσης ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων], το
ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 50 χιλ. ευρώ περίπου. (άρθρο 225
παρ.1)
Η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού
των οργανικών θέσεων προσωπικού με π.δ. (άρθρα 23 παρ.2 και 66 παρ.2)
2.
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή μισθολογικής διαφοράς λόγω της
μεταφοράς τριάντα δύο (32) οργανικών θέσεων προσωπικού από τον κλάδο ΔΕ
Δικαστικών Υπαλλήλων - ΔΕ Γραμματέων στον κλάδο ΤΕ Δημοσιονομικού
Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης [τριάντα (30) θέσεις] και στον κλάδο ΥΕ
Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων [δύο (2) θέσεις]. (άρθρο 225 παρ.7) Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 75 χιλ. ευρώ περίπου.
3.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους: α) διενέργειας του διαγωνισμού
για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας
Δικαστικού Έργου και ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων
(αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών, εξεταστών, επιτηρητών,
γραμματέων, λοιπά έξοδα κ.λπ.) (άρθρα 25, 27, 29 παρ.7 και 68 - 70 παρ.4),
β) εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των δικαστικών υπαλλήλων των
ανωτέρω κλάδων (καταβολή αποδοχών διδασκόντων και λοιπά έξοδα
εκπαιδευτικής διαδικασίας), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 34 - 38 και 74,
γ) διενέργειας γραπτής εξέτασης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ανά τριετία, για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών
μονάδων των δικαστηρίων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 145.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός δικαιούχων και υποψηφίων, συχνότητα διενέργειας του διαγωνισμού,
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αριθμός διδασκόντων και εκπαιδευομένων κ.λπ.) καθώς και από την έκδοση
σχετικών κ.υ.α.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη από: α) την καταβολή στους δικαστικούς
υπαλλήλους:
i) προσαυξημένων αποδοχών, κατά 50%, για εκπαιδευτική άδεια στο
εξωτερικό, η οποία ενδέχεται να αντιρροπείται / υπερκαλύπτεται λόγω έντοκης
επιστροφής των επιπλέον αποδοχών και των εξόδων μετακίνησης που έλαβαν,
σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, κατ’ εφαρμογή των άρθρων
47 παρ.6, 10 και 79,
ii) επιπλέον ανταμοιβής (bonus) στους δικαστικούς υπαλλήλους των νέων
κλάδων ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και ΠΕ Δικαστικής
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, σε περίπτωση επίτευξης στόχων (άρθρα 40
παρ.2 και 76 παρ.2),
iii) αυξημένων αποδοχών μέχρι ποσοστό 75% των αποδοχών του δικαστικού
υπαλλήλου σε αργία, σε περίπτωση που πιθανολογείται σοβαρός κίνδυνος
βιοπορισμού του ιδίου ή της οικογένειας αυτού (άρθρο 163 παρ.4),
β) τη διατήρηση του μισθολογικού καθεστώτος των δικαστικών υπαλλήλων
των νέων κλάδων ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και ΠΕ
Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, που προέρχονται από
υπαλλήλους - κατόχους άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος (άρθρα
33 παρ.5 και 73 παρ.5),
γ) τη χορήγηση στον δικαστικό υπάλληλο, γονικής άδειας τριών (3) μηνών,
μετ’ αποδοχών, σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 104 παρ.1,
δ) τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης, εάν δεν υπάρχει κενή, για την
τοποθέτηση δικαστικού υπαλλήλου προσωρινά ως υπεράριθμου, κατά την
επάνοδό του στην Υπηρεσία, σε περίπτωση μη εκλογής του σε εκλογική
αναμέτρηση στην οποία συμμετείχε (άρθρο 110 παρ.2),
ε) τη σύσταση οργάνων για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των
δικαστικών υπαλλήλων (άρθρο 117 παρ.4),
στ) την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας έως επτά (7) ετών, που έχει
διανυθεί πριν από τον διορισμό του δικαστικού υπαλλήλου, εκτός του δημόσιου
τομέα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 158 παρ.5.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός υπαλλήλων / δικαιούχων, ύψος αποδοχών κ.λπ.) και από την έκδοση
σχετικών κανονιστικών πράξεων (κ.υ.α., π.δ.), κατά περίπτωση.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
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ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους διεξαγωγής ειδικού σεμιναρίου σε
θέματα διοίκησης οργανικών μονάδων των τομέων των δικαστηρίων, στο
πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων. (άρθρο 145)
Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός και διάρκεια σεμιναρίων κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Αθήνα,
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