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Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
 

  
ΘΕΜΑ: Συνυπηρέτηση Στρατιωτικών με Συζύγους Δημοσίου τομέα – Δικαστικών 

Υπαλλήλων 
  
ΣΧΕΤ:     Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων 
 

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ΕΣΠΕΑΜ/Θ), αναδεικνύει το πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες 
στρατιωτικών και συγκεκριμένα τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την 
υλοποίηση  της συνυπηρέτησης, των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων, με συζύγους που εργάζονται ως μόνιμοι ή δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι. 

 
2. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 155 παρ.9 του  

προς δημόσια διαβούλευση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, απαγορεύεται η 
απόσπαση δόκιμου δικαστικού υπαλλήλου πριν από την μονιμοποίησή του. 
Επιπλέον και οι Μόνιμοι Δικαστικοί Υπάλληλοι λόγω του ότι δεν προβλέπεται 
σαφώς και δεσμευτικά στον κώδικα η απόσπασή τους λόγω συνυπηρέτησης με 
στρατιωτικό, ταλαιπωρούνται καθώς αυτή επαφίεται στην κρίση του υπηρεσιακού 
συμβουλίου. 
 

3. Κατόπιν των παραπάνω λαμβάνοντας υπ όψιν  
 

 α. αφενός την ιδιαιτερότητα του στρατιωτικού επαγγέλματος και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του συντάγματος που ορίζει ότι «Η οικογένεια, ως θεμέλιο 
της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς  ο γάμος, η μητρότητα και η 
παιδική́ ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους» 

 
 β.  αφετέρου δε την πρόσκληση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση 

του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με 
τίτλο: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» με το οποίο επιχειρείται η ουσιαστική 
βελτίωση της ποιότητας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας,  
  
 η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ΕΣΠΕΑΜ/Θ), προτείνει όπως οι Δικαστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι & Δόκιμοι), που 
κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, 
επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε 
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Νόμιμα αναγνωρισμένη ένωση με την υπ’ αριθμ. 48/2017 διαταγή του 
Ειρηνοδικείου Δράμας. 
Καταχωρημένη στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Δράμας με αύξοντα 
αριθμό 9/2017. 
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υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση 
έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην 
περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους. 

  
4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), στην 

οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για κατά κρίση της ενέργειες 
προς άμεση ενημέρωση της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας.  
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