1Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων.
Ν 3226/2004: Νοµική βοήθεια σε πολίτες χαµηλού εισοδ/τος,θέµατα υποθ/κων,τροπ/ση Κώδ.∆ιοικ.∆ικ.κλπ (338328)
Αρθρο

17

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία

7

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 Παράγραφος 6
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας
ΥΕ επιµελητών δικαστηρίων µειώνεται κατά τριακόσιες πενήντα (350) και ο
συνολικός αριθµός ορίζεται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100). Οι τριακόσιες (300)
από τις παραπάνω τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις µεταφέρονται στις οργανικές
θέσεις γραµµατέων των δικαστηρίων της χώρας, ο αριθµός των οποίων αυξάνεται
αντιστοίχως και ορίζεται συνολικά σε πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα
τέσσερις (5.964).

2Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων.
Ν 3060/2002: Ελεγχος ΝΠ∆∆,συµβάσεων ∆ηµοσίου από ΕΣ,θέµατα ΕΣ- ΣτΕ,Υποθ/κεία,Συµβ/φοι,άρθρ.525α ΚΠοιν∆ (315378)
Αρθρο

7

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία

7

Άρθρο 7
Σύσταση νέων οργανικών θέσεων σε Υπηρεσίες αρµοδιότητος του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης
Παράγραφοι 4 και 5

…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες της χώρας συνιστώνται σαράντα (40) θέσεις
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εξήντα (60) θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
5. Στα έµµισθα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους και τα Κτηµατολογικά Γραφεία
Ρόδου και Κω-Λέρου συνιστώνται:
α) εξήντα επτά (67) θέσεις ΠΕ κατηγορίας εκ των οποίων εξήντα (60)
θέσεις κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και επτά (7) θέσεις κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής και
β) οκτώ (8) θέσεις ΤΕ κατηγορίας κλάδου Πληροφορικής.

3Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων.
Ν 2479/1997: ΑΕ∆,Τροποποίηση ΠΚ,ΚΠΟΙΝ∆,ΚΠΟΛ∆,Μισθωτικές διαφορές κλπ (177102)
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Άρθρο 3
Οργάνωση δικαστηρίων, διοίκηση της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις
Παράγραφος 9 εδάφια δ’ και ε’
…………………………………………………………………………………………………………………………………
9.α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.2236/1994 (ΦΕΚ 146
Α`) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
δ. Από 1ης Ιουλίου 1997 ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των
αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου αυξάνεται κατά µια (1) και ορίζεται σε
οκτώ (8) και των ερεοπαγιτών κατά πέντε (5) και ορίζεται σε σαράντα
πέντε (45). Ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των προέδρων
εφετών αυξάνεται κατά πέντε (5) και ορίζεται σε πενήντα εννέα (59), των
δε εφετών κατά τέσσερις (4) και ορίζεται σε τριακόσιες τριάντα (330).
" Από 1ης Ιουλίου 1997 ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των
Προέδρων Πρωτοδικών Πολιτικών και Ποινικών ∆ικαστηρίων αυξάνεται κατά
εξήντα (60) και ορίζεται σε διακόσιες τρεις (203), από 1ης Ιουλίου 1998
κατά πενήντα (50) και ορίζεται σε διακόσιες πενήντα τρεις (253) και από
1ης Ιανουαρίου 1999 κατά σαράντα επτά (47) και ορίζεται σε τριακόσιες
(300) µε µείωση των θέσεων των Πρωτοδικών και Παρέδρων Πρωτοδικείου. οι
οποίες ορίζονται συνολικά σε οκτακόσιες ογδόντα επτό (887), οκτακόσιες
τριάντα επτά (837) και οκτακόσιες ενενήντα (890) αντιστοίχως" .
*** Η εντός " " πρόταση αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.16
Ν.2521/1997 ΦΕΚ Α 174/1.10.1997
∆ικαστικά εν γένει έργα τα
οποία, κατά τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται νε εκτελούνται από
πρωτοδίκες, εκτελούνται και από τους νεότερους κατά σειρά προέδρους
πρωτοδικών. ∆ικαστικά εν γένει έργα, τα οποία κατά τις κείµενες
διατάξεις ασκούνται από πρόεδρο πρωτοδικών µπορεί να εκτελούνται και
από τους αρχαιότερους, κατά σειρά, πρωτοδίκες. Από 1ης Ιουλίου 1997 ο
συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των εισαγγελέων εφετών των
αντιεισαγγελέων εφετών, των εισαγγελέων πρωτοδικών και των
αντεισαγγελέων πρωτοδικών και παρέδρων εισαγγελίας αυξάνεται,
αντιστοίχως, κατά τρεις (3), επτά (7), τριάντα τρεις (33) και πέντε (5)
και ορίζεται σε τριάντα (30), ενεντήντα µια (91), εκατόν σαράντα τρεις

(143) και διακόσιες τριάντα δυο (232), αντιστοίχως.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 80 ν.3659/2008,ΦΕΚ Α 77/7.5.2008,ο οποίος ισχύει
από
8.6.2008,ορίζεται ότι:
"Μετά το τέταρτο εδάφιο του υπό στοιχείο δ` της παραγράφου 9 του άρθρου 3
του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α`) προστίθεται εδάφιο πέµπτο ως εξής:
"∆ικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών
οργανώσεων µπορεί να ορίζονται, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 11
του
ν. 1264/1982 διαδικασία, και οι νεότεροι, κατά διορισµό, Πρόεδροι
Πρωτοδικών."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. Π∆ 34/1999 σχ. µε κατανοµή οργανικών θέσεων των
προέδρων πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
που συστάθηκαν µε αντίστοιχη µείωση των οργανικών θέσεων των
πρωτοδικών-παρέδρων πρωτοδικείου,µετά την ισχύ των διατάξεων του
άρθρου 3 παρ.9 περ.γ`και δ` Ν.2479/1997
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.Ν. 2943/2001, ΦΕΚ Α΄ 203/12-9-2001, άρ 17 παρ 3. όπου
ορίζεται ότι:
"Οι διατάξεις των εδαφίων τέταρτου και πέµπτου υπό στοιχείο δ` της
παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997, όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2521/1997, εφαρµόζονται αναλόγως και
για τους προέδρους εφετών και τους εφέτες των πολιτικών και ποινικών
και των διοικητικών δικαστηρίων, τους προέδρους πρωτοδικών και τους
πρωτοδίκες των διοικητικών δικαστηρίων, τους εισαγγελείς και τους
αντεισαγγελείς εφετών και τους εισαγγελείς και τους αντεισαγγελείς
πρωτοδικών αντιστοίχως."
ε. Από 1ης Ιουλίου 1997 ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των
προέδρων εφετών, εφετών, προέδρων πρωτοδικώνκαι πρωτοδικών - παρέδρων
των διοικητικών δικαστηρίων αυξάνονται κατά µια (1), τέσσερις (4), µια
(1), τλεσσερις (4) και ορίζεται σε τριάντα εννέα (39), εκατόν πενήντα
εξι (156), εβδοµήντα εννέα (79) και τριακόσιες σαράντα επτά (347),
αντιστοίχως.

4Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων.
Ν 2479/1997: ΑΕ∆,Τροποποίηση ΠΚ,ΚΠΟΙΝ∆,ΚΠΟΛ∆,Μισθωτικές διαφορές κλπ (177102)

Αρθρο

3

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

23

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία

328

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 3
Οργάνωση δικαστηρίων, διοίκηση της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις
Παράγραφος 10 εδάφιο Γ περίπτωση 4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10.
Γ. Το άρθρο 86 του ν.1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
"Αρθρο 86
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Επιθεώρησης
Υπηρεσία Επιθεώρησης
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Συνιστάται στον Αρειο Πάγο, το Συµβούλιο Επικρατείας και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ειδική υπηρεσία επιθεώρησης δικαστηρίων και
δικαστικών λειτουργών, στην οποία προϊσταται το Συµβούλιο Επιθεώρησης
και ο Προϊστάµενος σύµβουλος κατά περίπτωση. Στην υπηρεσία αυτή
τοποθετείται ανάλογος αριθµός δικαστικών υπαλλήλων, από αυτούς που
υπηρετούν στη γραµµατεία των δικαστηρίων αυτών.

5Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων.
Ν 2479/1997: ΑΕ∆,Τροποποίηση ΠΚ,ΚΠΟΙΝ∆,ΚΠΟΛ∆,Μισθωτικές διαφορές κλπ (177102)
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Άρθρο 3
Οργάνωση δικαστηρίων, διοίκηση της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις
……………………………………………………………………………………………………………………….
Παράγραφος 11
……………………………………………………………………………………………………………………….
11. α. Συνιστώνται στο Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε) τέσσερις
θέσεις δικαστικών υπαλλήλων που ανήκουν σε ενιαίο Κλάδο Πληροφορικής.
Οι θέσεις αυτές µπορούν να ανήκουν στις εξής κατηγορίες και
ειδικότητες:
αα. Κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής, µε ειδικότητες επιστήµης υπολογιστών
και µηχανικών Η/Υ.
ββ. Κατηγορία ΤΕ Πληροφορικής, µε ειδικότητα πληροφορικής.
γγ. Κατηγορία ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, µε ειδικότητα προγραµµατιστών Η/Υ.
Ο αριθµός των θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα καθορίζεται µε την
προκήρυξη πληρώσεως των θέσεων.
β. Για το διορισµό στις θέσεις αυτές απαιτούνται τα προσόντα που
ορίζονται κάθε φορά για το διορισµό σε αντίστοιχες θέσεις των δηµοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆.

6Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων.
Ν 2479/1997: ΑΕ∆,Τροποποίηση ΠΚ,ΚΠΟΙΝ∆,ΚΠΟΛ∆,Μισθωτικές διαφορές κλπ (177102)
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Αρθρο
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Άρθρο 10
Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στα
έµµισθα υποθηκοφυλακεία µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου µπορεί να διορισθεί σε υφιστάµενες κενές ή συνιστώµενες
οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί
κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Ο διορισµός γίνεται ύστερα από
αίτηση των ενδιαφεροµένων, η οποία υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.

7Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων.
Ν 2408/1996: Μη αυτεπάγγελτη δίωξη για ακ.επιταγή,τροποποίηση ΠΚ,ΚΠΟΙΝ∆, (163696)
Αρθρο

0

ΦΕΚ Α` 104/4-6-1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2408
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Κώδικα Βασικών
Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουµένων και
άλλες διατάξεις.
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Άρθρο 5
Ρύθµιση θεµάτων του σωφρονιστικού συστήµατος
και του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Παράγραφος 13
13. α) Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της
κατηγορίας ΥΕ επιµελητών δικαστηρίων µειώνεται κατά τριακόσιες (300),
οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες
πενήντα (2.450). ∆ιακόσιες πενήντα (250) από τις ανωτέρω τριακόσιες
(300) θέσεις µεταφέρονται σε θέσεις γραµµατέων των δικαστηρίων της
χώρας, ο αριθµός των οποίων αυξάνεται κατά διακόσιες πενήντα (250),
οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε πέντε χιλιάδες εξακόσιες
εξήντα τέσσερις (5.664).

8Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών
υπαλλήλων
(βλ.
χρωµατισµένο
και/ή
υπογραµµισµένο κείµενο)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο.∆.Υ.Ε.
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρ. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201
T.K. 11362
Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 2108826464
210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350
Fax: 210-8826172
http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2007

ΠΡΟΣ:1. Τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.
2. Τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γεώργιο
Αλογοσκούφη
3. Τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
4. Τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ.
Βασίλειο Μαγγίνα.
5. Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Νικόλαο Λέγκα
6. Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Αντώνιο Μπέζα
7. Τον Υφυπουργό του ΥΠΕΣ∆∆Α, κ. Χρήστο Ζώη.
8. Τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο
Γκλέτσο.
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 48ΩΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ,
ΠΟΙΝΙΚΑ
ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 & 12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007.

…………………………………………………………………………
Σχετικά: Αρ. Πρωτ. 48 και 48Α / 26-9-07, Αρ. Πρωτ. 51 και 51Α έως
51ΚΗ / 13-11-07, Αρ. Πρωτ. 52 / 13-11-07 έγγραφα της Ο∆ΥΕ και
το πόρισµα της Ειδικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την
ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στον Υπουργό της
∆ικαιοσύνης και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα µας
www.odye.gr

Αρ. Πρωτ. 53

Αξιότιµοι Κύριοι - Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραµµατέα.
•
•
•
•

Οι συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων συνεχώς
οξύνονται – πάνε από το κακό στο χειρότερο.
Η καθυστέρηση στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης έχει οδηγήσει
σε µια µόνιµη ιδιότυπης µορφής αρνησιδικία.
Οι διάδικοι και οι πολίτες καθηµερινά ταλαιπωρούνται.
Όλα αυτά είχαν και έχουν παρενέργειες µεταξύ των άλλων και
π.χ. τα κυκλώµατα, τη διαφθορά και τη χαµηλή ποιότητα της
απονεµόµενης ∆ικαιοσύνης.

Î

Οι αιτίες; Μα, οι ελλείψεις σε προσωπικό (δικαστικούς
υπαλλήλους και λειτουργούς), οι ελλείψεις σε υποδοµές (κτίρια,
γραφεία, ακροατήρια, µηχανοργάνωση), και η συνεχής αύξηση της
κίνησης εργασιών και της δικαστηριακής ύλης.
Από τις 9.017 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων των
διοικητικών, πολιτικών και ποινικών ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών
και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων (των οποίων ο συνολικός
αριθµός είναι ίδιος από το 1988!!!) οι 2.300 περίπου είναι κενές!!!
Αναλυτικά, ακόµα και µε αυτό το «απαρχαιωµένο» από το 1988
οργανόγραµµα, είναι κενές 500 υφιστάµενες θέσεις γραµµατέων,
280 υφιστάµενες θέσεις δακτυλογράφων – χειριστών Η/Υ, 100
υφιστάµενες θέσεις κλάδων Η/Υ, 1.250 υφιστάµενες θέσεις
επιµελητών
και
170
υφιστάµενες
θέσεις
στα
Έµµισθα
Υποθηκοφυλακεία!!

Î

Ορισµένα δε, ∆ικαστήρια (π.χ. Ζακύνθου, Χαλκιδικής, Κέρκυρας,
Καλαβρύτων, Θήβας, Κω, Ξάνθης, Λασιθίου, Γυθείου κ.α.) και
Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία – Κτηµατολογικά Γραφεία λειτουργούν
µε το ½ των υπαλλήλων που χρειάζονται!!

Î

Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται ορισµένα ∆ικαστήρια (π.χ.
Αθήνας, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, Καβάλας, Χίου,
Κω, Ρόδου, Άρτας, Έδεσσας, Νάξου, Κιλκίς, Σερρών, Λαµίας,
Κορίνθου, Βόλου κ.α.) είναι ή ανεπαρκή ή ακατάλληλα ή επικίνδυνα
ή και τα τρία µαζί!! Η δε ανέγερση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων
καθυστερούν, ενώ η φύλαξη, η καθαριότητα και τα µέτρα υγιεινής
και ασφάλειάς τους υστερούν!! Ταυτόχρονα, οι αποδοχές των
δικαστικών υπαλλήλων είναι οι χαµηλότερες από τις αποδοχές όλων
των εργαζοµένων του Υπ. ∆ικαιοσύνης αφού οι δικαστικοί υπάλληλοι
δεν αµείβονται ανάλογα και ισότιµα µε άλλους εργαζοµένους του
ίδιου Υπουργείου για ανάλογες ακόµη και ίδιες συνθήκες εργασίας.
Αξιότιµοι Κύριοι - Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραµµατέα.

√

Και ενώ οι συνθήκες εργασίας οξύνονται, η Κυβέρνηση των
τεσσάρων τελευταίων ετών δεν έχει δαπανήσει µέχρι στιγµής ούτε
ένα ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για νέες προσλήψεις ή
για την αναβάθµιση των αποδοχών των δικαστικών υπαλλήλων ώστε
να εξισωθούν ή να πλησιάσουν τουλάχιστον στις αποδοχές άλλων
εργαζοµένων στον ίδιο το χώρο της ∆ικαιοσύνης!!

√

Οι προσλήψεις των 220 επιµελητών και ενός µικρού αριθµού
δακτυλογράφων – χειριστών Η/Υ που έγιναν το 2005 είχαν εγκριθεί
και προκηρυχθεί από την προηγούµενη Κυβέρνηση του 2003. Οι δε
προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων (των 237 γραµµατέων και
υπαλλήλων Εµµ. Υποθ/κείων και οι 335 επιµελητές), που εγκρίθηκαν
τον Ιούλιο του 2006 και υπήρχε δέσµευση ότι θα γίνονταν εντός του
Α’ εξαµήνου του 2007, καθυστερούν και θα αργήσουν πολύ να
γίνουν αφού, π.χ., η προκήρυξη για την πρόσληψη των 237
γραµµατέων και υπαλλήλων Εµµ. Υποθ/κείων δεν έχει βγει ακόµη!!!

√ Την ίδια στιγµή, η Κυβέρνηση των τεσσάρων τελευταίων ετών,
ακολουθεί µια επιλεκτική στάση αντιµετωπίζοντας τους δικαστικούς
υπαλλήλους και τα προβλήµατα τους µε άλλα δυσµενή µέτρα και
σταθµά από αυτά που αντιµετωπίζει άλλους εργαζοµένους
(σωφρονιστικούς, δικαστικούς λειτουργούς) στον ίδιο χώρο του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
√

Ταυτόχρονα δε, η Κυβέρνηση των τεσσάρων τελευταίων ετών,
δεν τήρησε καµία από τις συγκεκριµένες δεσµεύσεις που έδωσε
στους δικαστικούς υπαλλήλους δηµόσια και επίσηµα, γραπτά και
προφορικά, από το 2005 και κυρίως από το Μάρτιο του 2007, για
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και επίλυση άλλων προβληµάτων
ή ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίλυση τους.

Î Πρόσφατα δε, στη συνάντηση που είχαµε µε το νέο Υπουργό
∆ικαιοσύνης της ίδιας ουσιαστικά και τυπικά κυβέρνησης, στις 6
Νοεµβρίου 2007, ενάµιση µήνα µετά την αποστολή αναλυτικού
υποµνήµατος µε τα αιτήµατά µας, δεν δόθηκε καµία ουσιαστική
απάντηση εκ µέρους της Κυβέρνησης (ανεξάρτητα από τη βούληση
του νέου Υπουργού) στα ώριµα και χρονίζοντα αιτήµατα και
προβλήµατα των δικαστικών υπαλλήλων, ούτε καν επιβεβαιώθηκαν
οι δεσµεύσεις της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, της ίδιας Κυβέρνησης.

Î Ταυτόχρονα, είµαστε για µια ακόµη χρονιά «µάρτυρες» ενός
ακόµη Κρατικού Προϋπολογισµού λιτότητας, υποχρηµατοδότησης
των κοινωνικών παροχών και αποδυνάµωσης της παιδείας, της
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η αντεργατική και

αντιλαϊκή πολιτική ολοκληρώνεται και κορυφώνεται µε τις
Κυβερνητικές επιδιώξεις για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και
µείωση των συντάξεων!!
Αξιότιµοι Κύριοι - Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραµµατέα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µας, στη
συνεδρίαση του στις 13 Νοεµβρίου 2007, συνεκτιµώντας όλα
αυτά και κυρίως τα οξυµένα προβλήµατα και τα δίκαια
αιτήµατά µας που αφορούν στις συνθήκες εργασίας, την
ασυνέπεια της Κυβέρνησης απέναντι στους δικαστικούς
υπαλλήλους, των επιλεκτική στάση της Κυβέρνησης και την
αντιµετώπιση των εργαζοµένων στον ίδιο εργασιακό χώρο µε
δύο µέτρα και δύο σταθµά, τις κυβερνητικές επιδιώξεις για
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και µείωση των
συνάξεων, τον κρατικό προϋπολογισµό λιτότητας, αλλά και
έχοντας υπόψη του τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου
της Οµοσπονδίας µας που έγινε στο Λουτράκι στις 14 και 15
Ιουνίου 2007, αλλά και τις αποφάσεις Πρωτοβάθµιων
Συλλόγων οι οποίοι είχαν ή βρίσκονται ή προγραµµατίζουν
κινητοποιήσεις (Αθήνας, Κέρκυρας, Λάρισας, Καλαβρύτων,
Ζακύνθου, Χαλκιδικής, Λασιθίου, Θήβας, Καλαµάτας)
[ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ]
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
1)

2)

3)

Να προκηρύξει 48ΩΡΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ
ΣΤΑ
ΕΜΜΙΣΘΑ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΜΜΙΣΘΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 & 12
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Να κλιµακώσει τις κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων
στο δεύτερο δεκαπενθήµερο (15ηµερο) Ιανουαρίου 2008, µε
µορφές και διάρκεια κινητοποιήσεων που θα καθοριστούν σε
συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ µετά την πραγµατοποίηση της
ως άνω προειδοποιητικής απεργίας, και µετά από περιοδείες
και περιφερειακές ή πανελλαδική συνδιασκέψεις της Ο∆ΥΕ
και των 70 Πρωτοβαθµίων Συλλόγων – µελών της Ο∆ΥΕ.
Να εξετάσει κάθε άλλης µορφής κινητοποίηση για την
καλύτερη προετοιµασία των απεργιακών κινητοποιήσεων και
προβολή και διεκδίκηση των αιτηµάτων µας.

………………………………………………………………………………….
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

Ι. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΞΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

……………………………………………………………………………………..
2) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

∆ιεκδικούµε: Ανακατανοµή των υφισταµένων οργανικών θέσεων και
σύσταση – αύξηση των οργανικών θέσεων και κατανοµή τους µε
βάση τις πραγµατικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας, σύµφωνα µε το
πόρισµα της ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, το οποίο
υποβλήθηκε αρµοδίως στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφό µας.
Και ειδικότερα: α) Αύξηση των οργανικών θέσεων γραµµατέων του
ΣτΕ, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, της
Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας, και των πολιτικών, ποινικών και
διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας κατά 743 θέσεις.
β) Αύξηση των οργανικών θέσεων του κλάδου
Πληροφορικής των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 67 θέσεις.
γ) Αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Εµµίσθων
Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας κατά 52 θέσεις.
δ) Μείωση των οργανικών θέσεων των επιµελητών
δικαστηρίων των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 518 θέσεις.
ε) Μείωση των οργανικών θέσεων δακτυλογράφων –
χειριστών Η/Υ κατά 44 θέσεις.
Και συνολικά αύξηση του συνόλου των οργανικών θέσεων (ο
αριθµός των οποίων είναι ίδιος από το 1988) των δικαστικών
υπαλλήλων των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 248 θέσεις και
των οργανικών θέσεων των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και των
Εµµίσθων Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας κατά 52 θέσεις. Άρα
αύξηση γενικού συνόλου οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
κατά 300 θέσεις.
Παραθέτουµε αυτούσιο απόσπασµα από την
Οµιλία
Του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
κ. Αναστάση Παπαληγούρα
στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Λουτράκι, 14-06-2007

Ολοκλήρωσε ακόµη το έργο της η Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης για την ανακατανοµή των υφιστάµενων θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων
και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων λόγω αύξησης της δικαστηριακής ύλης.

Η Επιτροπή µε ερωτηµατολόγιο, που απέστειλε σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας,
συγκέντρωσε στοιχεία για το σύνολο της παραγωγής του δικαστικού έργου.
Αφού έλαβε υπόψη της τον πληθυσµό και τις τάσεις µεταβολής του, τον αριθµό των µελών
των οικείων δικηγορικών συλλόγων, αλλά και τον αριθµό των ανά δικαστικό σχηµατισµό
δικαστών, διαµόρφωσε νέα σταθερά κριτήρια για την ορθολογικότερη ανακατανοµή των
υφισταµένων οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και την σύσταση νέων
οργανικών
θέσεων
στα
δικαστήρια
όλης
της
επικράτειας.
Έτσι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, να στελεχωθούν τα δικαστήρια της χώρας µε
ικανό αριθµό δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα και
προσκόµµατα. Γιατί αναγνωρίζεται, αναµφίβολα, ο καίριος ρόλος των δικαστικών
υπαλλήλων στην απονοµή της δικαιοσύνης και η θεµελιώδης συµβολή τους στην
προσπάθεια για έγκυρη και έγκαιρη έκδοση των δικαστικών αποφάσεων.

Παραθέτουµε αυτούσιο απόσπασµα από την
Οµιλία
Του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
κ. Παναγιώτη Πανούρη
στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Λουτράκι, 14-06-2007
«Ειδικότερα θα ήθελα να σταθώ και εγώ στην προσπάθεια που γίνεται σχετικά µε την
αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και τις σχετικές προσλήψεις.
Όπως θα ξέρετε ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν και δύο
εκπρόσωποι της Ο∆ΥΕ, πρόκειται να υποβάλλει το πόρισµά της για την ανακατανοµή των
υφιστάµενων οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και την πρότασή της για αύξηση
των οργανικών θέσεων λόγω αύξησης της δικαστηριακής ύλης. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
ένθερµα υποστηρίζει την ανακατανοµή των υφισταµένων οργανικών θέσεων και
την αύξηση τους.»

…………………………………………………………………………………………………………….
Για το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Χρήστος Καϋµενάκης

∆ηµήτρης Λιάτσος

9Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων.
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο.∆.Υ.Ε.
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρ. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201
T.K. 11362
Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 2108826464
210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350
Fax: 210-8826172
http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2007
Αρ. Πρωτ. 51Θ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.
ΚΟΙΝ: Γεν. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Γκλέτσο.
ΣΥΝΑΡΜΟ∆ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ [τυπικά, διότι δεν χρειάζεται εγγραφή
πίστωσης στον Κρατικό Προϋπολογισµό]

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.∆.Υ.Ε.
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14 & 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007.
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΟ – ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σχετικά: 1) Αρ. Πρωτ. 48 & 48Α/26/9/2007 έγγραφα Ο∆ΥΕ.
2) Πόρισµα Ειδικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής το
οποίο προσφάτως υποβλήθηκε αρµοδίως στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης.
Κύριε Υπουργέ,
∆ιεκδικούµε: Ανακατανοµή των υφισταµένων οργανικών θέσεων και
σύσταση – αύξηση των οργανικών θέσεων και κατανοµή τους µε
βάση τις πραγµατικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας, σύµφωνα µε το
πόρισµα της ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, το οποίο
υποβλήθηκε αρµοδίως στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφό µας.
Και ειδικότερα: α) Αύξηση των οργανικών θέσεων γραµµατέων του
ΣτΕ, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, της

Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας, και των πολιτικών, ποινικών και
διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας κατά 743 θέσεις.
β) Αύξηση των οργανικών θέσεων του κλάδου
Πληροφορικής των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 67 θέσεις.
γ) Αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Εµµίσθων
Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας κατά 52 θέσεις.
δ) Μείωση των οργανικών θέσεων των επιµελητών
δικαστηρίων των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 518 θέσεις.
ε) Μείωση των οργανικών θέσεων δακτυλογράφων –
χειριστών Η/Υ κατά 44 θέσεις.
Και συνολικά αύξηση του συνόλου των οργανικών θέσεων (ο
αριθµός των οποίων είναι ίδιος από το 1988) των δικαστικών
υπαλλήλων των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 248 θέσεις και
των οργανικών θέσεων των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και των
Εµµίσθων Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας κατά 52 θέσεις. Άρα
αύξηση γενικού συνόλου οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
κατά 300 θέσεις.

Παραθέτουµε αυτούσιο απόσπασµα από την
Οµιλία
Του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
κ. Παναγιώτη Πανούρη
στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Λουτράκι, 14-06-2007
«Ειδικότερα θα ήθελα να σταθώ και εγώ στην προσπάθεια που
γίνεται σχετικά µε την αύξηση των οργανικών θέσεων των
δικαστικών υπαλλήλων και τις σχετικές προσλήψεις. Όπως θα ξέρετε
ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν και
δύο εκπρόσωποι της Ο∆ΥΕ, πρόκειται να υποβάλλει το πόρισµά της
για την ανακατανοµή των υφιστάµενων οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων και την πρότασή της για αύξηση των
οργανικών θέσεων λόγω αύξησης της δικαστηριακής ύλης. Το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ένθερµα υποστηρίζει την ανακατανοµή
των υφισταµένων οργανικών θέσεων και την αύξηση τους.»
Με εκτίµηση,
Για το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Χρήστος Καϋµενάκης

∆ηµήτρης Λιάτσος

10Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών
υπαλλήλων
(βλ.
χρωµατισµένο
και/ή
υπογραµµισµένο κείµενο)

Απόσπασµα εγγράφου
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρ. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362
Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464
210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350 Fax: 2108826172
http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΣ:1. Τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.
2. Τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γεώργιο
Αλογοσκούφη
3. Τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
9. Την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Φάνη
Πάλλη Πετραλιά.
10.Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Νικόλαο Λέγκα
11.Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Αντώνιο Μπέζα
12.Τον Υφυπουργό του ΥΠΕΣ∆∆Α, κ. Χρήστο Ζώη.
13.Τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο
Γκλέτσο.
14.Τους κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Οικονοµικών,
Απασχόλησης και ΕΣ.∆.∆.Α.
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ 48ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 & 22
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008, (σε συνέχεια της 48ωρης προειδοποιητικής
απεργίας µας στις 11 και 12 ∆εκέµβρη και της 2ωρης αποχής από τα
καθήκοντά µας στις 19 και 20 ∆εκέµβρη 2007)

Αξιότιµοι Κύριοι - Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραµµατείς.

ÎΣτάσιµος

παραµένει από το 1988 ο συνολικός αριθµός των
οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της γραµµατείας
των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και
εισαγγελιών και των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων –
κτηµατολογικών γραφείων.
ÎΟ δε αριθµός των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν
σήµερα στις ως άνω υπηρεσίες είναι µικρότερος από τον

Αρ. Πρωτ. 65

αριθµό των υπηρετούντων το 1989, αφού σήµερα οι κενές
οργανικές θέσεις ανέρχονται στο 25%
Αναλυτικά
Ακόµα και µε αυτό το «απαρχαιωµένο» από το 1988 οργανόγραµµα,
από τις 9.017 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων των
διοικητικών, πολιτικών και ποινικών ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών
και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων – Κτηµατολογικών Γραφείων
οι 2.300 περίπου είναι κενές. Βεβαίως έχουν δεσµευτεί για
κάλυψη 770 θέσεις αλλά µέχρι να προσληφθούν ισάριθµοι δικαστικοί
υπάλληλοι, θα έχουν συνταξιοδοτηθεί αρκετοί υπηρετούντες,
δεδοµένου ότι κάθε χρόνο αποχωρούν 150 περίπου δικαστικοί
υπάλληλοι.

Î

Ορισµένα ∆ικαστήρια (Ζακύνθου, Χαλκιδικής, Κέρκυρας,
Καλαβρύτων, Θήβας, Κω, Ξάνθης, Λασιθίου, Γυθείου κ.α.) και
Έµµισθα Υποθ/κεία – Κτηµατολογικά Γραφεία λειτουργούν µε το
½ των υπαλλήλων που χρειάζονται!!
ÎΑξίζει να επισηµάνουµε ότι, ακόµη και αν καλυφθεί το σύνολο
των κενών οργανικών θέσεων γραµµατέων και κλάδου Η/Υ στα
δικαστήρια και αντιστοίχων κλάδων στα υποθηκοφυλακεία, πάλι θα
υπάρχει πρόβληµα καθόσον, σύµφωνα και µε το πόρισµα ειδικής
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, υπάρχει επιτακτική ανάγκη
αύξησης των οργανικών θέσεων των ως άνω κλάδων κατά 862
θέσεις.

ÎΑντίθετα, από το 1988 µέχρι σήµερα, αυξάνονται συνεχώς:
1. Η κίνηση των εργασιών στα δικαστήρια και τα
υποθηκοφυλακεία – κτηµατολογικά γραφεία, δηλαδή, οι αγωγές, οι
µηνύσεις, αποφάσεις, τα βουλεύµατα, τα πινάκια, τα συµβόλαια, οι
υποθήκες, οι προσηµειώσεις κλπ.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μ.Ο. ΕΤΩΝ
Μ.Ο. ΕΤΩΝ
1989 –1990
2003 - 2004
Με στοιχεία από
τα αντίστοιχα
βιβλία του
υπουργείου της
δικαιοσύνης

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

8.609
(το 1988)

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ)

8.613
(το 2007)
Εκ των οποίων οι 2200,
περίπου, είναι κενές

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ
& ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ
∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ
∆ΙΑΘΗΚΕΣ)

289.901
Στο υπουργείο δεν
διαχωρίζονται
επακριβώς οι
διαταγές πληρωµής
και οι
προσηµειώσεις

412.442
(243.016 αγωγές & αιτήσεις +
169.426 αιτήσεις για έκδοση
διαταγών πληρωµής &
προσηµειώσεων)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ
∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ
∆ΙΑΘΗΚΕΣ)
ΜΗΝΥΣΕΙΣ

187.083
Στο υπουργείο δεν
διαχωρίζονται
επακριβώς οι
αποφάσεις

(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΕΙΟΥ

προσηµειώσεις)

578.842 768.771
+37.500 αναστολές, ακυρώσεις &

Στο υπουργείο δεν
υπάρχουν στοιχεία
για αναστολές,
ακυρώσεις &
συγχωνεύσεις, ούτε
για εφέσεις κατά
αποφάσεων
µονοµελούς
πληµ/κείου

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΕΙΟΥ

307.333
(137.907 αποφάσεις
+169.426 διαταγές πληρωµής &

συγχωνεύσεις

+60.000 εφέσεις κατά αποφάσεων
µονοµελούς πληµ/κείου

465.410 550.823
+60.000 +100.000 αποφάσεις µεταβατικών
περίπου αποφάσεις
µεταβατικών
µονοµελών
πληµ/κείων

µονοµελών πληµ/κείων

178.438

266.784

14.736

20.109

(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ & ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ
& ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΙΚΤΟΥ
ΟΡΚΩΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

1.616

2.500

(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

720.200 940.216

(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΘΗΚΕΣ)

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

907.283
15.679

1.247.549
20.206

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ &
ΑΝΗΛΙΚΩΝ

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

32.188

25.573

28.669

5.883

14.448

1.113

439

(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)

ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

(εκ των οποίων
µόνο 278 περίπου
είναι οι υποθέσεις)

24.321

20.653

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ &
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

32.567

43.554

56.888 64.207

(Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές ποινικές αποφάσεις)

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

5.397

7.759

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ
Μ.Ο. ΕΤΩΝ
2004 - 2005
63.582
113.944
∆εν υπάρχουν στο
+
210.442 Εκκρεµείς υποθέσεις
υπουργείο στοιχεία
1988

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ –
∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

για εκκρεµείς
υποθέσεις µέχρι 1987

ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
– ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

68.158
69.892
∆εν υπάρχουν στο
υπουργείο στοιχεία
για περαιωθείσες
υποθέσεις

προηγουµένων ετών

= 324.386
73.777
72.616
+ 6.597 Καταργήσεις και
συνεκδικάσεις

= 79.213 περαιωθείσες

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ
Μ.Ο. ΕΤΩΝ
2004 - 2005
13.284
18.127
∆εν υπάρχουν στο
+ 35.707 Εκκρεµείς υποθέσεις
υπουργείο στοιχεία
1988

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ –
∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

για εκκρεµείς
υποθέσεις µέχρι 1987

ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
- ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

13.420
12.046
∆εν υπάρχουν στο
υπουργείο στοιχεία
για περαιωθείσες
υποθέσεις

προηγουµένων ετών

= 53.834
18.541
17.584
+ 1.517 Καταργήσεις και
συνεκδικάσεις

= 19.101 περαιωθείσες

ÎΑπό το 1988 έχουν αυξηθεί επίσης:
2. Ο πληθυσµός της χώρας µας και έχουν διευρυνθεί η
οικονοµική και η κοινωνική δραστηριότητα.
3. Ο αριθµός των δικηγόρων
4. Τα δικαστήρια (έχουν ιδρυθεί και αναµένεται να ιδρυθούν και
άλλα νέα διοικητικά και πολιτικά – ποινικά εφετεία και πρωτοδικεία
και εισαγγελίες)
5. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστών και των
εισαγγελέων.

ÎΣτα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθούν και ότι:

6. Οι υποθέσεις έχουν γίνει περίπλοκες
7. Οι απεργίες των δικαστικών υπαλλήλων και των δικηγόρων
επιβαρύνουν σηµαντικά τον όγκο εργασίας, και επιβραδύνουν
την απονοµή της δικαιοσύνης.
8. Το πρόβληµα µεγαλώνει και εξαιτίας των αποσπάσεων
δικαστικών υπαλλήλων σε µη δικαστικές υπηρεσίες, αλλά και
εξαιτίας των δικαιολογηµένων αδειών µητρότητας,

εκπαιδευτικών και αναρρωτικών για προβλήµατα υγείας που
οφείλονται στην εντατικοποίηση της εργασίας µας.
9. Είναι άνιση και άδικη η αντιµετώπιση των δικαστικών
υπηρεσιών και υποθηκοφυλακείων ως προς την κατανοµή των
υφιστάµενων οργανικών θέσεων.
10.
Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται ορισµένα ∆ικαστήρια
(π.χ. Αθήνας, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου,
Καβάλας, Χίου, Κω, Ρόδου, Άρτας, Έδεσσας, Νάξου, Κιλκίς,
Σερρών, Λαµίας, Κορίνθου, Βόλου κ.α.) είναι ή ανεπαρκή ή
ακατάλληλα ή επικίνδυνα ή και τα τρία µαζί!! Η δε ανέγερση,
επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθυστερούν, ενώ η φύλαξη,
η καθαριότητα και τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειάς τους
υστερούν!!

Î

Η διαρκώς αυξανόµενη δικαστηριακή ύλη σε συνδυασµό
µε τη µόνιµη έλλειψη προσωπικού (δικαστικών υπαλλήλων
και λειτουργών) και οι ελλείψεις σε υποδοµές (κτίρια,
γραφεία,
ακροατήρια,
µηχανοργάνωση),
έχουν
ως
αποτέλεσµα:
* Οι συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων συνεχώς να
οξύνονται. Χρόνια τώρα έχουµε ξεπεράσει τα όρια και αυτής της
ανθρώπινης αντοχής.
* Η καθυστέρηση στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης να ισοδυναµεί µε
µια µόνιµη και ιδιότυπης µορφής αρνησιδικία.
* Οι διάδικοι και οι πολίτες καθηµερινά να ταλαιπωρούνται.
* Όλα αυτά, βεβαίως, είχαν και έχουν παρενέργειες µεταξύ των
άλλων και π.χ. τα κυκλώµατα, τη διαφθορά και τη χαµηλή ποιότητα
της απονεµόµενης ∆ικαιοσύνης.

Î

Ταυτόχρονα, οι δικαστικοί υπάλληλοι είµαστε οι
χαµηλότερα
αµειβόµενοι
από
όλους
τους
άλλους
εργαζόµενους στο χώρο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, αφού
δεν αµειβόµαστε ανάλογα και – ή ισότιµα µε άλλους
εργαζοµένους υπαλλήλους και λειτουργούς για ανάλογες
ακόµη και ίδιες συνθήκες εργασίας.
Τις παραπάνω αλήθειες τις γνωρίζουν, οµολογούν και
αναγνωρίζουν – χρόνια τώρα – όχι µόνο όλοι οι φορείς της
δικαιοσύνης, όχι µόνο όλες οι κυβερνήσεις και οι κατά καιρούς
υπουργοί δικαιοσύνης (χωρίς όµως να δώσουν λύσεις στα µεγάλα και
χρόνια προβλήµατα) αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες.

Αξιότιµοι Κύριοι - Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραµµατείς.

√

Και ενώ οι συνθήκες εργασίας
έχει δαπανηθεί µέχρι στιγµής
Κρατικό Προϋπολογισµό για
αναβάθµιση των αποδοχών των

οξύνονται, τα τελευταία έτη δεν
ούτε ένα νέο ευρώ από τον
νέες προσλήψεις ή για την
δικαστικών υπαλλήλων ώστε να

εξισωθούν ή να πλησιάσουν τουλάχιστον στις αποδοχές άλλων
εργαζοµένων στον ίδιο το χώρο της ∆ικαιοσύνης!!

√

Οι προσλήψεις των 220 επιµελητών και ενός µικρού αριθµού
δακτυλογράφων – χειριστών Η/Υ που έγιναν το 2005 είχαν εγκριθεί
και προκηρυχθεί από το 2003. Οι δε προσλήψεις δικαστικών
υπαλλήλων (των 237 γραµµατέων και υπαλλήλων Εµµ. Υποθ/κείων
και των 335 επιµελητών), που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2006 και
υπήρχε δέσµευση ότι θα γίνονταν εντός του Α’ εξαµήνου του 2007,
καθυστερούν και θα αργήσουν πολύ να γίνουν αφού, π.χ., η
προκήρυξη για την πρόσληψη των 237 γραµµατέων και υπαλλήλων
Εµµ. Υποθ/κείων βγήκε πριν από ένα µήνα.

√

Την ίδια στιγµή, η Κυβέρνηση, ακολουθεί µια επιλεκτική
στάση αντιµετωπίζοντας τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα
προβλήµατα τους µε άλλα δυσµενή µέτρα και σταθµά από αυτά που
αντιµετωπίζει άλλους εργαζοµένους (σωφρονιστικούς, δικαστικούς
λειτουργούς) στον ίδιο χώρο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.

√

Ταυτόχρονα δε, η Κυβέρνηση, δεν τήρησε καµία από τις
συγκεκριµένες δεσµεύσεις που έδωσε στους δικαστικούς
υπαλλήλους δηµόσια και επίσηµα, γραπτά και προφορικά, από το
2005 και κυρίως από το Μάρτιο του 2007, για βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και επίλυση άλλων προβληµάτων ή ανάληψη
πρωτοβουλίας για την επίλυση τους.

Î Πρόσφατα δε, στις συναντήσεις που είχαµε µε το νέο Υπουργό
∆ικαιοσύνης (της ίδιας ουσιαστικά και τυπικά κυβέρνησης µε την
προηγούµενη), στις 6 Νοεµβρίου 2007 και στις 11 Ιανουαρίου
2008, δεν δόθηκε καµία ουσιαστική δέσµευση ή απάντηση εκ
µέρους της Κυβέρνησης (ανεξάρτητα από την ατοµική βούληση
του νέου Υπουργού) στα ώριµα και χρονίζοντα αιτήµατα και
προβλήµατα των δικαστικών υπαλλήλων. Βεβαίως ο Υπουργός, όπως
και οι προκάτοχοί του, υποσχέθηκε ότι … θα προσπαθήσει να τα
ικανοποιήσει. ∆ηλαδή, παρ’ όλες τις δεσµεύσεις και υποσχέσεις της
προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας της ίδιας κυβέρνησης και
ανεξάρτητα από τη βούληση του νέου υπουργού, η κυβέρνηση
συνολικά και ειδικότερα το υπουργείο οικονοµικών είτε είναι
αρνητικοί είτε δεν απαντούν είτε δεν κάνουν διάλογο για τα αιτήµατα
και τα προβλήµατα µας, ούτε µε στο συνδικαλιστικό µας κίνηµα ούτε
µε το υπουργείο δικαιοσύνης.

Î Ταυτόχρονα, είµαστε για µια ακόµη χρονιά «µάρτυρες» ενός
ακόµη Κρατικού Προϋπολογισµού λιτότητας, υποχρηµατοδότησης
των κοινωνικών παροχών και αποδυνάµωσης της παιδείας, της
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η αντεργατική και
αντιλαϊκή πολιτική ολοκληρώνεται και κορυφώνεται µε τις

Κυβερνητικές επιδιώξεις για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και
µείωση των συντάξεων!!
Αξιότιµοι Κύριοι - Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραµµατείς.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µας, στις
συνεδριάσεις του στις 9, 17 και 28 Ιανουαρίου 2008,
συνεκτιµώντας όλα αυτά και κυρίως τα οξυµένα προβλήµατα
και τα δίκαια αιτήµατά µας που αφορούν στις συνθήκες
εργασίας, την ασυνέπεια της Κυβέρνησης απέναντι στους
δικαστικούς
υπαλλήλους,
των
επιλεκτική
στάση
της
Κυβέρνησης και την αντιµετώπιση των εργαζοµένων στον ίδιο
εργασιακό χώρο µε δύο µέτρα και δύο σταθµά, τις
κυβερνητικές
επιδιώξεις
για
αύξηση
των
ορίων
συνταξιοδότησης και µείωση των συνάξεων, τον κρατικό
προϋπολογισµό λιτότητας, αλλά και έχοντας υπόψη του τις
αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου της Οµοσπονδίας µας
που έγινε στο Λουτράκι στις 14 και 15 Ιουνίου 2007, αλλά και
τις αποφάσεις Πρωτοβάθµιων Συλλόγων οι οποίοι είχαν ή
βρίσκονται ή προγραµµατίζουν κινητοποιήσεις (Αθήνας,
Κέρκυρας, Λάρισας, Καλαβρύτων, Ζακύνθου, Χαλκιδικής,
Λασιθίου, Θήβας, Καλαµάτας ) καθώς και προηγούµενες
αποφάσεις του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και τις προειδοποιητικές
κινητοποιήσεις µας στις 11 και 12 ∆εκέµβρη 2007 και 19 και
20 ∆εκέµβρη 2007
[ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ]
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
ΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ
48ΩΡΗ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 & 22
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008, (σε συνέχεια της 48ωρης προειδοποιητικής
απεργίας µας στις 11 και 12 ∆εκέµβρη και της 2ωρης αποχής από τα
καθήκοντά µας στις 19 και 20 ∆εκέµβρη 2007)

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

Ι. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΞΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

…………………………………………………………………………………………………………….

2) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

∆ιεκδικούµε: Ανακατανοµή των υφισταµένων οργανικών θέσεων και
σύσταση – αύξηση των οργανικών θέσεων και κατανοµή τους µε
βάση τις πραγµατικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας, σύµφωνα µε το
πόρισµα της ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, το οποίο
υποβλήθηκε αρµοδίως στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφό µας.
Και ειδικότερα: α) Αύξηση των οργανικών θέσεων γραµµατέων του
ΣτΕ, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, της
Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας, και των πολιτικών, ποινικών και
διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας κατά 743 θέσεις.
β) Αύξηση των οργανικών θέσεων του κλάδου
Πληροφορικής των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 67 θέσεις.
γ) Αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Εµµίσθων
Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας κατά 52 θέσεις.
δ) Μείωση των οργανικών θέσεων των επιµελητών
δικαστηρίων των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 518 θέσεις.
ε) Μείωση των οργανικών θέσεων δακτυλογράφων –
χειριστών Η/Υ κατά 44 θέσεις.
Και συνολικά αύξηση του συνόλου των οργανικών θέσεων (ο
αριθµός των οποίων είναι ίδιος από το 1988) των δικαστικών
υπαλλήλων των ως άνω δικαστικών υπηρεσιών κατά 248 θέσεις και
των οργανικών θέσεων των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και των
Εµµίσθων Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας κατά 52 θέσεις. Άρα
αύξηση γενικού συνόλου οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
κατά 300 θέσεις.
Παραθέτουµε αυτούσιο απόσπασµα από την
Οµιλία
Του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
κ. Αναστάση Παπαληγούρα
στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Λουτράκι, 14-06-2007

Ολοκλήρωσε ακόµη το έργο της η Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης για την ανακατανοµή των υφιστάµενων θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων
και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων λόγω αύξησης της δικαστηριακής ύλης.
Η Επιτροπή µε ερωτηµατολόγιο, που απέστειλε σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας,
συγκέντρωσε στοιχεία για το σύνολο της παραγωγής του δικαστικού έργου.
Αφού έλαβε υπόψη της τον πληθυσµό και τις τάσεις µεταβολής του, τον αριθµό των µελών
των οικείων δικηγορικών συλλόγων, αλλά και τον αριθµό των ανά δικαστικό σχηµατισµό
δικαστών, διαµόρφωσε νέα σταθερά κριτήρια για την ορθολογικότερη ανακατανοµή των
υφισταµένων οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και την σύσταση νέων
οργανικών
θέσεων
στα
δικαστήρια
όλης
της
επικράτειας.
Έτσι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, να στελεχωθούν τα δικαστήρια της χώρας µε
ικανό αριθµό δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα και

προσκόµµατα. Γιατί αναγνωρίζεται, αναµφίβολα, ο καίριος ρόλος των δικαστικών
υπαλλήλων στην απονοµή της δικαιοσύνης και η θεµελιώδης συµβολή τους στην
προσπάθεια για έγκυρη και έγκαιρη έκδοση των δικαστικών αποφάσεων.

Παραθέτουµε αυτούσιο απόσπασµα και από την
Οµιλία
Του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
κ. Παναγιώτη Πανούρη
στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Λουτράκι, 14-06-2007
«Ειδικότερα θα ήθελα να σταθώ και εγώ στην προσπάθεια που γίνεται σχετικά µε την
αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και τις σχετικές προσλήψεις.
Όπως θα ξέρετε ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν και δύο
εκπρόσωποι της Ο∆ΥΕ, πρόκειται να υποβάλλει το πόρισµά της για την ανακατανοµή των
υφιστάµενων οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και την πρότασή της για αύξηση
των οργανικών θέσεων λόγω αύξησης της δικαστηριακής ύλης. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
ένθερµα υποστηρίζει την ανακατανοµή των υφισταµένων οργανικών θέσεων και
την αύξηση τους.»

3) ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

…………………………………………………………………………………………
4) ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

…………………………………………………………………………………

ΙΙ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
¾ ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
……………………………………………………………………………………………..

¾ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ
ΤΟΥ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΟΥ».

……………………………………………………………………………………………………………..

ΙΙΙ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
¾ ΙΣΟΤΙΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ:
Α) ΑΠΟ ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
……………………………………………………………………………………………..
Β) ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
……………………………………………………………………………………………..

ΙV. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
……………………………………………………………………………………………..
∆ιεκδικούµε επίσης [µε τη διευκρίνιση ότι τα ως άνω αιτήµατά µας
είναι τα κύρια αιτήµατα της απεργίας µας] την επίλυση και άλλων
προβληµάτων που αφορούν τον κλάδο µας αλλά και γενικότερα το
χώρο της ∆ικαιοσύνης, όπως τα αιτήµατα και τα προβλήµατα αυτά
διατυπώνονται στην µε αρ. πρωτ. 53/26-11-2007 προκήρυξη της
προειδοποιητικής απεργίας µας στις 11 & 12 ∆εκέµβρη 2007.
Σε ότι αφορά δε το διανεµητικό λογαριασµό, από κοινού µε τους
άλλους φορείς των δικαιούχων θα υποβάλλουµε σύντοµα ειδικά
αιτήµατα και θα χαράξουµε κοινή πορεία διεκδίκησης και δράσης.

Για το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Χρήστος Καϋµενάκης

∆ηµήτρης Λιάτσος
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ο.∆.Υ.Ε.
ΑΘΗΝΑ, 5 Ιουνίου 2008
Αρ. Πρωτ. 18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα ∆.Σ. των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων ∆ικαστικών
Υπαλλήλων – Μελών της Ο.∆.Υ.Ε.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Εκτιµώντας την αρνητική και παρελκυστική στάση των αρµοδίων
και την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης των Κυβερνήσεων να
ικανοποιήσουν τα αιτήµατα του κλάδου µας που έχουν κατ’
επανάληψη τεθεί, εκτιµήσαµε ότι:
¾ Οι συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων συνεχώς
οξύνονται.
¾
Η καθυστέρηση στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης έχει
οδηγήσει σε µια µόνιµα ιδιότυπης µορφής αρνησιδικία.
¾ Οι διάδικοι και οι πολίτες καθηµερινά ταλαιπωρούνται.
¾ Οι ελλείψεις σε προσωπικό, σε υποδοµές (κτίρια, γραφεία,
ακροατήρια, µηχανοργάνωση) και η συνεχής αύξηση της
κίνησης εργασιών και της δικαστηριακής ύλης οξύνουν
περισσότερο τα προβλήµατά µας.
Λαµβάνοντας
υπόψη:
α)
τις
αποφάσεις
του
τακτικού
Εκλογοαπολογιστικού µας Συνεδρίου που έγινε στην Λεπτοκαρυά
Πιερίας, και τη µαζική συµµετοχή µας στην προηγούµενη απεργία
29 & 30 Μαΐου 2008, β) την πρόσφατη απόφαση του ∆ιοικητικού
µας Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008
και γ) την άκαρπη συνάντηση που είχαµε µε τον Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στις 4 Ιουνίου 2008, ο οποίος εκ
µέρους του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης δεν µας έδωσε σαφή

απάντηση, ούτε δεσµεύτηκε στα χρόνια προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε σαν κλάδος. Αρκέστηκε µόνο να ζητήσει, για
πολλοστή φορά, να του στείλουµε υποµνήµατα που αφορούν
προσλήψεις και ανακατανοµή οργανικών θέσεων, αύξηση του
επιδόµατος ειδικών συνθηκών και αύξηση των εξόδων κίνησης και
µετακίνησης των επιµελητών και των γραµµατέων µεταβατικών
δικαστηρίων (σας υπενθυµίζουµε ότι είχαµε στείλει από τις 13
Νοεµβρίου 2007 τα µε αρ. πρωτ. 51Α έως και 51ΚΗ/13-112007 (28) έγγραφα Ο∆ΥΕ, τα οποία µπορείτε να βρείτε και
στην ιστοσελίδα µας). Παρόλα αυτά, το ∆.Σ. σήµερα, 5 Ιουνίου
2008, έστειλε ξανά τρία υποµνήµατα που αφορούν τα τρία
παραπάνω θέµατα.
∆εν έχουµε πλέον καµία αυταπάτη. ∆ε µπορούµε να δείξουµε άλλη
ανοχή. Ο καθένας µας πρέπει να σκεφτεί καλά και να δώσει
αποφασιστική απάντηση σε όλους όσους αντιστρατευόνται τα
«συµφέροντά» µας. Τονίζουµε ξανά, ότι ο αγώνας µας είναι
∆ΙΚΑΙΟΣ και δίνεται καθηµερινά στους χώρους εργασίας µας.
Θεωρούµε για άλλη µια φορά ότι η στάση αυτή της Κυβέρνησης
είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κατά τη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ο.∆.Υ.Ε. στις 3 Ιουνίου 2008, συνεκτιµώντας
και την απόφαση του Συνεδρίου µας που
αναφέρεται παραπάνω, αποφασίσαµε να
κλιµακώσουµε τον αγώνα µας µε ΝΕΑ 48ΩΡΗ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΚΑΙ 13
ΙΟΥΝΙΟΥ 2008.
Συνεχίζουµε τον αγώνα µας, διεκδικώντας:

1. Προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων. ∆ιεκδικούµε
κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στη
γραµµατεία
των
δικαστηρίων
και
εµµίσθων
υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων.
Μέχρι τώρα, αντί έγκρισης 850 προσλήψεων, έχουν
εγκριθεί µόνο 209 προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων.
2. Ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων σύµφωνα µε το πόρισµα της
ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής.
3. Αύξηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών.
∆ιεκδικούµε σταδιακή αύξηση του επιδόµατος ειδικών

συνθηκών ώστε να αντιστοιχεί τελικά στο 75% του
αντίστοιχου επιδόµατος των δικαστικών λειτουργών.
4. Αύξηση των εξόδων κίνησης και µετακίνησης των
επιµελητών ∆ικαστηρίων τα οποία είναι καθηλωµένα
από το 1999!
5. Πιστεύουµε ότι ήρθε ο καιρός να διεκδικήσουµε άµεσα
και επιτακτικά τη ψήφιση ενός ειδικού µισθολογίου µε
κατώτατο βασικό µισθό 1.300€, όπως προτείνει και η
Α∆Ε∆Υ. Θεωρούµε το αίτηµα εφικτό και ρεαλιστικό µε
κατεύθυνση εξοµάλυνσης των µισθολογικών ανισοτήτων
µεταξύ των κατηγοριών των δικαστικών υπαλλήλων –
επίλυση «κατηγοριακού». Μέχρι όµως την κατάκτηση
ενός µισθολογίου, ζητούµε την αναβάθµιση όλων
των µισθολογικών κατηγοριών.
Τονίζουµε επίσης στους αρµόδιους φορείς και ειδικά στο
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, τα Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας
έχουν σοβαρότατο έλλειµµα προσωπικού και οι προθεσµίες που
έχουν ταχθεί για την αναζήτηση συµβολαίων και πιστοποιητικών
προκειµένου να υποβληθούν αιτήσεις για το Κτηµατολόγιο είναι
πάρα πολύ σύντοµες (17/06 έως 30/09/2008, ο δε όγκος των
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα είναι τεράστιος).
Καλούµε τους αρµόδιους φορείς να αναθεωρήσουν τις προθεσµίες
υποβολής και να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός έτους,
δεδοµένου ότι οι καλοκαιρινοί µήνες είναι µήνες αδειών και ως εκ
τούτου θα υπάρξει αφενός µεν, αδυναµία εξυπηρέτησης από τα
Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία του αυξηµένου όγκου αιτήσεων, και
αφετέρου δε, το αποτέλεσµα θα είναι η αδυναµία των πολιτών µε
ότι αυτό συνεπάγεται να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στο
Κτηµατολόγιο εντός των προθεσµιών.
Καλούµε τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης να κατανοήσει τα
σοβαρά και οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και
να ασχοληθεί επιτέλους µε αυτά, προχωρώντας άµεσα στην
λύση εκείνων που δεν παίρνουν αναβολή, να δροµολογήσει
αξιόπιστες και σοβαρές λύσεις για τα υπόλοιπα (µέσα από
υπεύθυνο
και
µε
συγκεκριµένα
και
δεσµευτικά
χρονοδιαγράµµατα διάλογο) και να πρωτοστατήσει για τις
απαραίτητες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και την εξασφάλιση
των σχετικών πιστώσεων.
…………………………………………………………………………………………….
Για το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Απόσπασµα του εγγράφου

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο.∆.Υ.Ε.
ΑΘΗΝΑ, 18 Σεπτεµβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. 33
ΠΡΟΣ:1. Τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.
2. Τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γεώργιο
Αλογοσκούφη
3. Τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
4. Την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Φάνη
Πάλλη Πετραλιά.
5. Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Νικόλαο Λέγκα
6. Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Αντώνιο Μπέζα
7. Τον Υφυπουργό του ΥΠΕΣ∆∆Α, κ. Χρήστο Ζώη.
8. Τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο
Γκλέτσο.
9. Τους κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Οικονοµικών,
Απασχόλησης και ΕΣ.∆.∆.Α.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 29, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1
& 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008.
Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί και Γεν. Γραµµατείς.
Επειδή µέχρι σήµερα δεν λάβαµε ξεκάθαρες απαντήσεις από τους
αρµόδιους κυβερνητικούς παράγοντες για τα αιτήµατα που έχουµε
θέσει κατά επανάληψη εκλάβαµε για άλλη µια φορά τη στάση αυτή
ως παρελκυστική και αρνητική, ως στάση που υποδηλώνει την
ανυπαρξία πολιτικής βούλησης από την Κυβέρνηση να ικανοποιήσει
τα αιτήµατά µας. Ειδικότερα εκτιµήσαµε :
•

•

Ενώ οι συνθήκες εργασίας έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια
δεν έχει δαπανηθεί µέχρι στιγµής ούτε ένα νέο ευρώ από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό για νέες προσλήψεις ή για την
αναβάθµιση των αποδοχών µας, ώστε να εξισωθούµε ή να
πλησιάσουµε τουλάχιστον στις αποδοχές των άλλων
εργαζοµένων στον ίδιο χώρο της ∆ικαιοσύνης, την ίδια
στιγµή που ο κρατικός προϋπολογισµός ενισχύεται από
τον ειδικό λογαριασµό «για την εύρυθµη λειτουργία
των υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης».
Ότι η Κυβέρνηση την ίδια στιγµή ακολουθεί µια επιλεκτική
στάση απέναντι µας και αντιµετωπίζει τα προβλήµατά µας µε
άλλα και δυσµενή µέτρα και σταθµά από εκείνα που
αντιµετωπίζει τους άλλους εργαζοµένους (δικαστικούς
λειτουργούς) στον ίδιο χώρο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.

Εκτιµήσαµε επίσης, την επιλεκτική και άδικη πολιτική όλων των
Κυβερνήσεων στο χρόνιο ζήτηµα του επιδόµατος ειδικών
συνθηκών. Ξανά-τονίζουµε και υπενθυµίζουµε: Ενώ το 1995 το
αντίστοιχο επίδοµα των δικαστικών λειτουργών είχε επεκταθεί και
σε εµάς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, κατά ποσοστό 75% ξαφνικά
τον Αύγουστο του 1997 µε την ψήφιση του νέου µισθολογίου των
δικαστικών λειτουργών, το επίδοµά µας αποσυνδέθηκε από το
αντίστοιχο των δικαστικών λειτουργών. Το ∆εκέµβριο του 2001 µε
δικαστικές αποφάσεις και µε Υπουργική απόφαση το παραπάνω
επίδοµα µας διπλασιάστηκε. Έκτοτε παραµένει στάσιµο παρά τις
ευχολογίες των εκάστοτε Υπουργών για το δίκαιο αίτηµά µας και τη
στιγµή που το αντίστοιχο επίδοµα των δικαστικών λειτουργών
τριπλασιάστηκε! Και παρά του ότι:
o

αποτελούµε
αναπόσπαστο
µέρος
της
οργανικής
σύνθεσης
όλων
των
ποινικών
και
πολιτικών
δικαστηρίων, των ανακριτικών και εισαγγελικών
γραφείων,
της
διοίκησης
και
λειτουργίας
των
δικαστικών υπηρεσιών,

έχουµε την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών,
συµµετέχουµε στη σύνταξη των κατηγορητηρίων, την
καθαρογραφή και την συνυπογραφή όλων των
δικαστικών
αποφάσεων
και
άλλων
δικαστικών
εγγράφων,
o έχουµε, κυρίως εµείς οι δικαστικοί υπάλληλοι, την
ευθύνη για την καθηµερινή και άµεση επαφή και
εξυπηρέτηση του πολίτη.
o

Εκτιµήσαµε επίσης:
¾ ότι στάσιµος παραµένει από το 1988 ο συνολικός
αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων της γραµµατείας των διοικητικών, πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών και των εµµίσθων
υποθηκοφυλακείων – κτηµατολογικών γραφείων. ∆ηλαδή ο
αριθµός των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν
σήµερα στις ως άνω υπηρεσίες είναι µικρότερος από
τον αριθµό των υπηρετούντων το 1989, αφού οι κενές
οργανικές θέσεις (που είναι ίδιες από το 1988)
ανέρχονται στο 25%. Ακόµα και µε αυτό το
«απαρχαιωµένο» από το 1988 οργανόγραµµα, από τις
9.017 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων των
διοικητικών, πολιτικών και ποινικών ∆ικαστηρίων και
Εισαγγελιών και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων –
Κτηµατολογικών Γραφείων οι 2.300 περίπου είναι κενές.
Σας επισηµαίνουµε ότι το παραπάνω πρόβληµα οξύνεται
περισσότερο δεδοµένου ότι κάθε χρόνο αποχωρούν 150
περίπου δικαστικοί υπάλληλοι.
¾ Επίσης, ορισµένα δικαστήρια όπως στη Λάρισα, στη
Χαλκιδική, στην Κέρκυρα, στη Θήβα, στην Κω, στο
Λασίθι, στο Γύθειο, στα Καλάβρυτα και σε άλλα, καθώς
και σε Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά
Γραφεία, λειτουργούν µε το ½ των υπαλλήλων που
χρειάζονται!

………………………………………………………………………..
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
α) ………………………………………………………………………
β) στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. στις 18
Σεπτεµβρίου 2008, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα
παραπάνω και την µέχρι τώρα στάση της Κυβέρνησης

απέναντι στα προβλήµατα και την οµόφωνη απόφαση
του πρόσφατου Συνεδρίου µας, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΑΣ (ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2008), ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ, ΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ
ΟΤΙ
ΜΕ
ΝΟΜΟ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ
ΟΙ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Η
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥΣ
ΠΕΡΑΣΕ
ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΟΡΙΣΑΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΝΕΑΣ
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2008 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008. ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΝΕΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΚΑΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΘΑ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
1) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
……………………………………………………………………………….

Υπενθυµίζουµε επίσης και τα υπόλοιπα αιτήµατά µας, τα οποία
σας έχουν προ-κοινοποιηθεί στις προηγούµενες απεργίες µας
Φεβρουαρίου, Μαϊου και Ιουνίου 2008.
…………………………………………………………………………………………………
Καλούµε την Κυβέρνηση, τους συναρµόδιους Υπουργούς και
ειδικότερα τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης να σταµατήσει να αδρανεί
απέναντι στα προβλήµατα των ∆ικαστικών Υπαλλήλων και της
Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων και Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων, τα
πλείστα όσα των οποίων είναι προβλήµατα αυτής της ίδιας της
εύρυθµης λειτουργίας της ∆ικαιοσύνης. Είναι προβλήµατα της ίδιας
της Ελληνικής κοινωνίας και των ταλαιπωρούµενων καθηµερινά στις
δικαστικές αίθουσες Ελλήνων πολιτών.
Καλούµε τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης να κατανοήσει τα
σοβαρά και οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και να
ασχοληθεί επιτέλους µε αυτά, προχωρώντας άµεσα στην λύση
εκείνων που δεν παίρνουν αναβολή, να δροµολογήσει αξιόπιστες
και σοβαρές λύσεις για τα υπόλοιπα (µέσα από υπεύθυνο και µε
συγκεκριµένα και δεσµευτικά χρονοδιαγράµµατα διάλογο) και να

πρωτοστατήσει για τις απαραίτητες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και
την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων.
Καλούµε τους αρµόδιους Υπουργούς των Οικονοµικών,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, και ειδικότερα τον Υπουργό της
∆ικαιοσύνης, να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση συγκεκριµένων
συναντήσεων µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο∆ΥΕ σύµφωνα και
µε τις σχετικές διατάξεις του ν.1264/82.

Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

13Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ διάταξη και
αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων
δικαστικών
υπαλλήλων
(βλ.
χρωµατισµένο
και/ή
υπογραµµισµένο κείµενο)
Απόσπασµα του εγγράφου

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΘΗΝΑ, 5 Νοεµβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. 43

…………………………………………..
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς: Α’βάθµιους Συλλόγους της Χώρας

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα της οικονοµικής κρίσης, της
ύφεσης, της ανασφάλειας, των φορολογικών επιδροµών, των
υπέρογκων επιτοκίων δανεισµού, της ανεργίας, της ακρίβειας,
της µακρόχρονης λιτότητας και της αφαίµαξης των λαϊκών
εισοδηµάτων, αλλά και της συσσωρεύσεως τεράστιων κερδών
του κεφαλαίου, προϋπόθεση της Πολιτείας, η οποία αξιώνει
από τους πολίτες της να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους,
είναι να αποδεικνύει ότι πρώτα εκείνη σέβεται και τηρεί τις
δεσµεύσεις της απέναντί τους. Προϋποθέσεις δηλαδή οι οποίες
κάθε άλλο παρά ανταποκρίνονται στις µεθόδους και πρακτικές
και της σηµερινής Κυβέρνησης.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ∆ΙΚΕΣ
ΤΟΥΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
1) ……………………………………………………………………
2) Παραθέτουµε αυτούσια αποσπάσµατα από τις οµιλίες στο
Συνέδριο της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων Λουτράκι, 1406-2007:
Του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Αναστάση Παπαληγούρα:
I.
«Ολοκλήρωσε ακόµη το έργο της η Ειδική Νοµοπαρασκευαστική
Επιτροπή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για την ανακατανοµή των

υφιστάµενων θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και τη σύσταση
νέων οργανικών θέσεων λόγω αύξησης της δικαστηριακής ύλης. Η
Επιτροπή µε ερωτηµατολόγιο, που απέστειλε σε όλες τις δικαστικές
υπηρεσίες της χώρας, συγκέντρωσε στοιχεία για το σύνολο της
παραγωγής του δικαστικού έργου. Αφού έλαβε υπόψη της τον
πληθυσµό και τις τάσεις µεταβολής του, τον αριθµό των µελών των
οικείων δικηγορικών συλλόγων, αλλά και τον αριθµό των ανά
δικαστικό σχηµατισµό δικαστών, διαµόρφωσε νέα σταθερά κριτήρια
για την ορθολογικότερη ανακατανοµή των υφισταµένων οργανικών
θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και την σύσταση νέων
οργανικών θέσεων στα δικαστήρια όλης της επικράτειας. Έτσι
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, να στελεχωθούν τα
δικαστήρια της χώρας µε ικανό αριθµό δικαστικών υπαλλήλων,
ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα και προσκόµµατα. Γιατί
αναγνωρίζεται, αναµφίβολα, ο καίριος ρόλος των δικαστικών
υπαλλήλων στην απονοµή της δικαιοσύνης και η θεµελιώδης
συµβολή τους στην προσπάθεια για έγκυρη και έγκαιρη έκδοση των
δικαστικών αποφάσεων.»
II.
Του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης κ.
Παναγιώτη Πανούρη: «Ειδικότερα θα ήθελα να σταθώ και εγώ στην
προσπάθεια που γίνεται σχετικά µε την αύξηση των οργανικών
θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και τις σχετικές προσλήψεις.
Όπως θα ξέρετε ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία
συµµετέχουν και δύο εκπρόσωποι της Ο∆ΥΕ, πρόκειται να
υποβάλλει το πόρισµά της για την ανακατανοµή των υφισταµένων
οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και την πρότασή της για
αύξηση των οργανικών θέσεων λόγων αύξησης της δικαστηριακής
ύλης. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ένθερµα υποστηρίζει την
ανακατανοµή των υφιστάµενων οργανικών θέσεων και την
αύξηση τους.»
Άλλωστε η άµεση ψήφιση της διάταξης για αύξηση των οργανικών
θέσεων της Γραµµατείας, δεν επιφέρει, σε αυτή τη φάση, καµία
επιβάρυνση στον προϋπολογισµό.
III. Του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Αναστάση Παπαληγούρα: «Μόλις
προ ολίγων ηµερών εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας η
δαπάνη της πρόσληψης άλλων 850 δικαστικών υπαλλήλων για το
2008. Αποτελεί δέσµευση … και έτσι συνολικά, περίπου τέτοια
εποχή του χρόνου, θα έχουµε 1600 νέους υπαλλήλους.»
3) ……………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………..
5) Τις συναντήσεις της Ο∆ΥΕ µε το σηµερινό Υπουργό της
∆ικαιοσύνης από την ανάληψη των καθηκόντων του από τον
Νοέµβριο 2007 µέχρι και πρόσφατα και ειδικότερα την από
17/10/2008 συνάντηση του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ µε τον Υπουργό
∆ικαιοσύνης και τις προφορικές (για άλλη µια φορά) αναγνωρίσεις
για το δίκαιο των αιτηµάτων µας που αναφέρονται παραπάνω.

Ο Υπουργός της ∆ικαιοσύνης σε αυτή την πρόσφατη συνάντηση µε
το Προεδρείο της Οµοσπονδίας στις 17/10/2008 ζήτησε να
διαµορφώσει η Ο∆ΥΕ τις διατάξεις-τροπολογίες που αφορούν:
α) την αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 800,
β) την αύξηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών και
γ) την αύξηση των οδοιπορικών επιµελητών δικαστηρίων.
Προκειµένου την µεν πρώτη να την ενσωµατώσει σε νοµοσχέδιο του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης που ετοιµάζεται, τις δε άλλες να τις
προωθήσει στον Υπουργό Οικονοµικών (προφανώς εκφράζοντας τη
θετική πολιτική του βούληση).
Ευελπιστούµε όλη αυτή η εξέλιξη να µην είναι µια νέα αφορµή για
κωλυσιεργία εκ µέρους του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και αθέτηση των
δεσµεύσεων που έχουµε λάβει, εγγράφως και προφορικά, και τον
καλούµε να προωθήσει τις διατάξεις αυτές στη Βουλή για ψήφιση,
εξασφαλίζοντας από τη µεριά του και την συνυπογραφή τους από το
Υπουργείο Οικονοµικών της εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων.
…………………………………………………………………………………………………………
Στη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ στις 29/10/2008,
αποφασίστηκε οµόφωνα: i) τρίωρη Παναττική στάση
εργασίας στις 11/11/2008 ηµέρα Τρίτη από 12:00πµ έως
πέρατος ωραρίου και συγκέντρωση στις 12.30µµ στην
Οµόνοια
(στοά
Ειρηνοδικείου
Αθηνών),
όπου
θα
ακολουθήσει πορεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
επίδοση
ψηφίσµατος
διαµαρτυρίας
στον
Υφυπουργό
Οικονοµικών από το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ. ii) ∆εύτερη τρίωρη
Παναττική στάση εργασίας στις 13/11/2008, ηµέρα Πέµπτη
από 12:00µµ έως πέρατος ωραρίου και συγκέντρωση
διαµαρτυρίας
στο
Υπουργείο
∆ικαιοσύνης
που
θα
συµµετέχουν όλα τα µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και των ∆.Σ. των
Πρωτοβάθµιων Συλλόγων του Νοµού Αττικής όπου και θα
επιδοθεί ψήφισµα διαµαρτυρίας και θα ζητηθεί συνάντηση µε
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης από το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ. iii)
Επίσης, αποφασίστηκε στη συνεδρίαση ∆.Σ. Ο∆ΥΕ στις
29/10/2008 προειδοποιητικά δίωρες Πανελλαδικές αποχές
(κατά πλειοψηφία) απ’ όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες
των δικαστηρίων από 09:00πµ έως 11:00πµ καθηµερινά, από
24/11/2008 έως και 28/11/2008. Παράλληλα, την ηµέρα
των δίωρων αποχών, θα γίνουν συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας
στους χώρους των δικαστηρίων της Χώρας.
Ενδιάµεσα των Παναττικών στάσεων εργασίας που προαναφέραµε,
και πριν την έναρξη των δίωρων Πανελλαδικών αποχών (24 –
28/11/08) θα συνεδριάσει εκ νέου το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ την Παρασκευή
14/11/2008 όπου και θα εκτιµηθεί η κατάσταση και τα τυχόν

αποτελέσµατα που ίσως προκύψουν από τις επαφές µε τους
αρµόδιους Υπουργούς το αντίστοιχο διάστηµα.
Με συνέπεια και διαρκή αγώνα προχωρούµε µε ενότητα και
συλλογική δράση και καλούµε την Κυβέρνηση, για ακόµα µία φορά,
να κάνει πράξη τις δεσµεύσεις της, να δροµολογήσει επιτέλους
λύσεις, να πρωτοστατήσει για τις απαραίτητες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες και να εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις για την
επίλυση των αιτηµάτων µας. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Για το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

