
"Code of Organization of Courts and the status of the judiciary" 1756/1988 
 
 
ΝΟΜΟΣ 1756/1988 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4139/2013  
 
Άρθρο 24  
 
Ανεξάρτητη δικαστική αρχή. 

 
 
   1. Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και 
 την εκτελεστική εξουσία. 
 
   2. Δρα ενιαία και αδιάκριτα και έχει  ως  αποστολή  την  τήρηση  της 

 νομιμότητας,  την  προστασία  του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων 
 της δημόσιας τάξης. 
 
   3. Η τοπική αρμοδιότητα της εισαγγελίας  συμπίπτει  του  δικαστηρίου 
 στο οποίο λειτουργεί. 

 
   4.   Τους   εισαγγελικούς   λειτουργούς   συνδέει  σχέση  ιεραρχικής 

 εξάρτησης. Προϊστάμενος όλων είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. 
   Οι εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να εκτελεί  τις  παραγγελίες  των 
 προϊσταμένων  του.  Κατά  την εκτέλεση όμως των καθηκόντων του και την 
 έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα,  υπακούοντας  στο  νόμο  και 
 στην συνείδησή του. 
 
   5.  Έχουν  δικαίωμα  να  απευθύνουν παραγγελίες, γενικές οδηγίες και 

 συστάσεις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους: 
    "α. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς  όλους  τους  εισαγγελικούς 
 λειτουργούς της Χώρας". 
 
Κεφάλαιο Β` 
 

 
                    Καθήκοντα, ασυμβίβαστα, κωλύματα. 

 
 
    Άρθρο 40. 
 
 

               Θεμελιώδη καθήκοντα του δικαστικού λειτουργού. 
 
 
   1.  Ο  δικαστικός λειτουργός οφείλει πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα 
 και στη δημοκρατία. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόκειται  μόνο 
 στο  Σύνταγμα και στους νόμους. Είναι υποχρεωμένος να μη συμμορφώνεται 
 με διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. 

 
   2. Ο  δικαστικός  λειτουργός  οφείλει  να  τηρεί  εχεμύθεια  για  τα 
 απόρρητα  που  προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για 
 γεγονότα ή πληροφορίες που γνωρίζει από την  εκτέλεση  των  καθηκόντων 
 του ή λόγω της ιδιότητάς του. 

 

   3. Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να διαμένει στην πόλη, όπου είναι 
 η  έδρα  του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ή σε προάστιό της. Η Αθήνα 
 και ο Πειραιάς με τα προάστιά τους θεωρούνται από την  άποψη  αυτή  ως 
 μια πόλη. 
 
  «4. Επιτρέπεται η απομάκρυνση του δικαστικού λειτουργού από την έδρα του κατά τις 
ημέρες στις οποίες δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση, όπως αυτή καθορίζεται από τις 

κείμενες διατάξεις, τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, τις πράξεις των οργάνων που 



διευθύνουν τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες και τις γενικές οδηγίες που εκδίδονται από τα 
όργανα των περιπτώσεων β` , γ` και δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 19.». 

 
 

   5.  Η  απεργία, με οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύεται στους δικαστικούς  λειτουργούς. 
 
   6.  Απαγορεύονται  στους   δικαστικούς   λειτουργούς   κάθε   είδους 
 εκδηλώσεις υπέρ πολιτικών κομμάτων. 
 
   7.  Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  δικαστικού  λειτουργού σε ιδρύματα ή 
 ενώσεις  και  γενικά  σε  οργανώσεις  που  έχουν  κρυφούς  σκοπούς   ή 

 δραστηριότητες ή που επιβάλλουν στα μέλη τους μυστικότητα. 
 
 
«Άρθρο 41» 
 
 Ασυμβίβαστα 

 
 1. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή 

υπηρεσία, καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα. 
 
 2. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται μέλη της 
Ακαδημίας Αθηνών ή του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές, που ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού, 

ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η 
συμμετοχή τους προβλέπεται ειδικά από τον νόμο. Ο δικαστικός λειτουργός που θα μετάσχει 
υποδεικνύεται από το δικαστή ή τον εισαγγελέα ή το τριμελές συμβούλιο που διευθύνει το 
πολιτικό ή το διοικητικό δικαστήριο ή την εισαγγελία, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού 
Δικαιοσύνης. Ο δικαστικός λειτουργός προεδρεύει στα ως άνω συμβούλια ή τις επιτροπές, 
εκτός εάν μετέχει επίσης υπουργός, υφυπουργός ή γενικός γραμματέας υπουργείου. 
Ειδικώς στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος δικαστικός 

λειτουργός στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. α`, β` 
και γ` της παρ. 6 του άρθρου 15. Εφόσον, στις ανωτέρω επιτροπές, δεν συμμετέχει 
δικαστικός λειτουργός με το βαθμό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ή 
αντίστοιχο, ως Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζεται μέλος το οποίο δεν έχει τη 
δικαστική ιδιότητα. 

 

 3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται. 
καθήκοντα σχετικά με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται δικαστικά. Η 
διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των 
υπηρεσιακών τους καθηκόντων . 
 
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στην Κυβέρνηση. 
 

 5. Η συμμετοχή δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών στην υλοποίηση προγραμμάτων και 
δράσεων με αντικείμενο την ανάπτυξη, την προώθηση και τη βελτίωση της ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης, συνιστά δικαστικό έργο, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών 
καθηκόντων τους. Η επιλογή του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού που μετέχει σε 
ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων και δράσεων, γίνεται με 
πράξη του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, στην οργάνωση του 
οποίου ή της οποίας αποσκοπούν οι προς υλοποίηση δράσεις και στο οποίο υπηρετεί ο 

επιλεγόμενος λειτουργός.» 
 

Αρθρο 42. 
 
                         Κωλύματα εντοπιότητας. 
 

   1.  Οι  πρόεδροι εφετών, εφέτες ποινικών - πολιτικών και διοικητικών 
 δικαστηρίων, εισαγγελείς και αντεισαγγελείς εφετών δεν επιτρέπεται  να 
 υπηρετούν στην πόλη που είναι η έδρα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας 
 και   έχουν   γεννηθεί   αυτοί   ή  οι  σύζυγοι  τους  ή  ήταν  μόνιμα 
 εγκαταστημένοι κατά την τελευταία δεκαετία πριν από το  διορισμό  τους 
 επί   μία   τουλάχιστον   τριετία  ή  ήταν  ή  εξακολουθούν  να  είναι 



 εγκαταστημένοι αυτοί ή οι σύζυγοί τους. 
 

   2. Οι πρόεδροι πρωτοδικών, πρωτοδίκες και πάρεδροι πρωτοδικείου  των 
 πολιτικών  - ποινικών και των διοικητικών δικαστηρίων, οι εισαγγελείς, 

 αντεισαγγελείς και πάρεδροι εισαγγελίας, καθώς και οι ειρηνοδίκες  και 
 πταισματοδίκες   δεν   επιτρέπεται   να   υπηρετούν  σε  δικαστήρια  ή 
 εισαγγελίες, στην περιφέρεια  των  οποίων  αυτοί  ή  οι  σύζυγοί  τους 
 γεννήθηκαν  ή  ήταν  μόνιμα εγκατεστημένοι κατά την τελευταία δεκαετία 
 πριν από το διορισμό  τους  επί  μία  τουλάχιστον  τριετία  ή  ήταν  ή 
 εξακολουθούν να είναι εγκαταστημένοι αυτοί ή οι σύζυγοί τους. Για τους 
 ειρηνοδίκες  και  πταισματοδίκες τα κωλύματα αυτά ισχύουν για ολόκληρη 

 την περιφέρεια του πρωτοδικείου, στο οποίο υπάγεται το ειρηνοδικείο  ή 
 πταισματοδικείο. 
 
    "Κατ`  εξαίρεση,  για τους προέδρους  πρωτοδικών,πρωτοδίκες και πα- 
 ρέδρους των τακτικών διοικητικών  δικαστηρίων,ισχύει μόνο το κώλυμα της 
 προηγούμενης παραγράφου προκειμένου για τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Ιωαννίνων  και 

Κοζάνης". 
 

   3.  Δεν επιτρέπεται η υπηρεσία δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο ή 
 εισαγγελία, στην περιφέρεια του οποίου ήταν διορισμένος ως  δικηγόρος, 
 πριν   περάσουν   δέκα  χρόνια  από  το  διορισμό  του  ως  δικαστικού 
 λειτουργού. 
 

   4.  "Από τις διατάξεις των προηγούμενων  παραγράφων  εξαιρούνται  οι 
 δικαστικοί  λειτουργοί  που υπηρετούν σε δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, 
 Πειραιώς, Θεσσαλονίκης,  Πατρών,  Λαρίσης,  Βόλου,  Ηρακλείου,  Ρόδου, 
 Χανίων και Ιωαννίνων". 
 
 
   5. Δεν επιτρέπεται η υπηρεσία δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο  ή 

 εισαγγελία  στην  περιφέρεια του οποίου είναι διορισμένος ως δικηγόρος 
 σύζυγος ή συγγενής του μέχρι  δεύτερου  βαθμού. 
 "Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τα δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης." 

 


