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Κε Υπουργέ

Είμαστε αναγκασμένοι αλλά και υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε σε σας, γιατί όπως –ίσωςγνωρίζετε η Γραμματεία των Δικαστηρίων όλης της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση τραγική.
Χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρούνται καθημερινά, ενώ οι Δικαστικοί Υπάλληλοι έχουν ήδη ξεπεράσει
τα ανθρώπινα όρια αντοχής τους. Είναι αυτονόητο ότι ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης
συνυπολογίζει την επίλυση των προβλημάτων της Γραμματείας Των Δικαστηρίων και των
Δικαστικών Υπαλλήλων, δηλαδή σε τελική ανάλυση την (κατά το δυνατό) εύρυθμη λειτουργία της
Δικαιοσύνης, στις ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ.
Έναντι όλων των παραπάνω εσείς στους πέντε (5) σχεδόν μήνες από την ανάληψη των
καθηκόντων σας, έχετε συναντηθεί με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων (ΟΔΥΕ) μια μόνο
φορά και αυτή εθιμοτυπικά!! Και μάλιστα παραπέμψατε τη συζήτηση όλων των θεμάτων που
μας αφορούν σε μια άτυπη επιτροπή κωλυσιεργίας!! Λες και οι επιτροπές μπορούν να
υποκαταστήσουν την ζώσα επαφή του συνδικάτου με τον Υπουργό. Και βέβαια μετά παρέλευση
τεσσάρων (4) σχεδόν μηνών η επιτροπή αυτή δεν έχει ακόμα συσταθεί!!! Βέβαια ο Γεν.
Γραμματέας του Υπουργείου μας ανακοίνωσε ότι έχει αναλάβει αυτός το σύνολο των θεμάτων μας
και το προεδρείο της ΟΔΥΕ «βολεύτηκε» με αυτή την παραπομπή. Να σας πούμε όμως (και χωρίς
καμία διάθεση μείωσης του θεσμικού ρόλου του Γ.Γ.) πως είναι άλλης τάξης και βαρύτητας
ζήτημα, ο ίδιος ο Υπουργός να «μπαίνει μπροστά» προκειμένου για την επίλυση τόσο οξυμένων
προβλημάτων και να προσπαθεί να πείσει (αφού πρώτα πεισθεί ο ίδιος) και άλλους
εμπλεκόμενους Υπουργούς, το Υπουργικό Συμβούλιο, ακόμα κι αν χρειάζεται και τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό. Μας προξενεί δε ιδιαίτερα δυσάρεστη εντύπωση το γεγονός ότι εσείς Ο ΙΔΙΟΣ και
με ΔΙΚΗ ΣΑΣ πρωτοβουλία δεν έχετε θελήσει μέχρι σήμερα να ενημερωθείτε δια ζώσης από την
ΟΔΥΕ λεπτομερειακά για ένα προς ένα τα θέματα – αιτήματα, καθώς και για το ειδικό και πλούσιο
επιχειρηματολογικό οπλοστάσιο που συνοδεύει το καθένα. Και δεν είναι μέσα στα αυτονόητα
καθήκοντα ενός νέου Υπουργού, να ενημερωθεί (τουλάχιστον) αρχικά από όλους τους φορείς του
χώρου της Δικαιοσύνης (Δικαστές, δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους κ.λ.π.);
Σας απευθύνουμε λοιπόν αυτή την επιστολή για να σας αναφέρουμε μερικά μόνο από τα
προβλήματα των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Υπαλλήλων:

Α) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ – ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η κατάσταση στα Δικαστήρια όλης της χώρας από άποψη έλλειψης προσωπικού είναι ΤΡΑΓΙΚΗ!!
Καταντάει σχεδόν αδύνατη η έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς τον Σεπτέμβρη. Ήδη ο Α/θμιος
Σύλλογος της Αθήνας έχει ξεκινήσει προειδοποιητικές κινητοποιήσεις, με προοπτική κλιμάκωσης
τον Σεπτέμβρη, αν δεν δρομολογηθούν άμεσες λύσεις. Οφείλετε άμεσα να δρομολογήσετε λύσεις,
όπως:
α) Την άμεση προκήρυξη ειδικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη τουλάχιστον 800
δικαστικών γραμματέων (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) καθώς και 200 ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων.
β) Την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μετατασσόμενων από άλλα υπουργεία
σε –τυχόν- νέες κινητικότητες.
γ) Το άμεσο ξεπάγωμα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 100 ΠΕ και ΤΕ
πληροφορικής. Διαγωνισμός ο οποίος είχε φθάσει στο τελικό στάδιο και τον οποίο η κυβέρνηση
σας έχει παγώσει.
δ) Την αλλαγή εργασιακής σχέσης όσων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) ήρθαν στα
Δικαστήρια από μετάταξη λόγω κινητικότητας. Και επειδή η κυβέρνηση σας μέχρι σήμερα, δεν έχει
ψηφίσει διάταξη νόμου για την αλλαγή της εργασιακής σχέσης όλων των ΙΔΑΧ του Δημοσίου
(παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες της), σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει ειδική επιχειρηματολογία
(νομική και όχι μόνο) για την αλλαγή όσων ήρθαν ειδικά στα Δικαστήρια, την οποία θα θέλαμε να
σας αναπτύξουμε. Και βέβαια να σας επισημάνουμε πως προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων και
εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης, σημαίνει και έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό!!

Β) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Με το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.4024/11 (ισχύοντος βαθμολογίου – μισθολογίου) δόθηκε η
δυνατότητα έκδοσης Π.Δ/τος (39/2012) με το οποίο διατηρήθηκαν σε ισχύ τα συστήματα
αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Πλην όμως η
βαθμολογική διάρθρωση του ν. 4024 είναι ΑΣΥΜΒΑΤΗ με αυτή του κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων. Ως εκ τούτου είναι –μέχρι σήμερα- αδύνατη η αποστολή ερωτημάτων εκ μέρους σας
προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για την επιλογή προϊσταμένων καθώς και για τη διενέργεια
εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είναι λοιπόν ΑΔΗΡΙΤΗ ανάγκη να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ
στην ψήφιση της σχετικής διάταξης για την επαναφορά των Δικαστικών Υπαλλήλων στους
βαθμούς του Κώδικα μας. Τούτο δε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο αίτημα της ΟΔΥΕ, αλλά
(πρέπει να είναι) και δικό σας, προκειμένου να υπογράψετε τα ερωτήματα προς τα Υ.Σ. για τις
επιλογές. Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι όλα τα παραπάνω τα είχε υιοθετήσει ο προκάτοχος
σας Υπουργός, ο οποίος είχε εκφράσει την πολιτική του βούληση στο σχετικό σχέδιο της δ/ξης το
οποίο έφερε τις συνυπογραφές του τότε συναρμοδίου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
καθώς και του Υπουργού αναπλ. Οικονομικών και εκκρεμούσε πριν την κυβερνητική αλλαγή η
υπογραφή του τότε Υπουργού Οικονομικών. Αξίζει δε να σας σημειώσουμε ότι η σχετική Δ/ξη είχε
συνταχθεί δια χειρός του τότε ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ. Θεοχαρίδη, προφανέστατα στα
πλαίσια του ενδιαφέροντος του για την ομαλή διοίκηση της Γραμματείας των Δικαστηρίων με την
επιλογή προϊσταμένων.
Στον αντίποδα όλων των παραπάνω το δικό σας υπουργείο ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ!! Στην
ψήφιση της σχετικής δ/ξης δια στόματος Γ.Γ., όπως ίσως γνωρίζετε. Έτσι ασφαλώς διαιωνίζεται η
απαράδεκτη κατάσταση της μη επιλογής προϊσταμένων και της παράτασης της θητείας των
αιρετών εκπροσώπων στα Υ.Σ. αφ’ ενός και αφετέρου η δική σας «πρώτη φορά αριστερή»
κυβέρνηση αρνείται να απαλλάξει τους δικαστικούς υπαλλήλους από έναν ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ
νόμο (ν. 4024) στο κομμάτι αυτό!!!

Και μάλιστα ως πρόσθετο επιχείρημα της άρνησης σας αυτής προβλήθηκε από τον Γ.Γ. ότι η
ψήφιση της δ/ξης …… δυνατόν να επιφέρει και μισθολογικές επιπτώσεις!!!
Σας γνωρίζουμε λοιπόν ότι το Σ.Κ. του κλάδου μας ουδέποτε έκρυψε ότι η ψήφιση της δ/ξης
δυνατόν να φέρει και μισθολογικές επιπτώσεις από τυχόν προσφυγές στο ΣτΕ. Μάλιστα η
προηγούμενη κυβέρνηση μας είχε ζητήσει και οικονομική μελέτη την οποία και είχαμε συντάξει.
Αλλά από πότε το γεγονός ότι τυχόν το ΣτΕ θα εκδώσει θετικές αποφάσεις, αυτό αποτελεί λόγο να
μη «διοικούμε» και να μη «νομοθετούμε»; Και γιατί η δική σας «πρώτη φορά αριστερή»
κυβέρνηση ΑΡΝΕΙΤΑΙ στους δικαστικούς υπαλλήλους ένα τέτοιο ενδεχόμενο το οποίο αν έρθει θα
είναι στο απώτερο μέλλον; Και για να παρακάμψετε (μπαλώσετε) όλα τα παραπάνω,
ανακοινώνετε δια του Γ.Γ. πάλι (προφανέστατα και με προτροπή και υπόδειξη συνδικαλιστών του
ΕΝΙΑΙΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, οι οποίοι ενεργούν αντίθετα στις αποφάσεις των οργάνων μας) ότι θα
συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για ΑΛΛΑΓΕΣ στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων!!!
Προφανώς τέτοιες ώστε να αλλάξει ο τρόπος βαθμοδοσίας και επιλογής προϊσταμένων!!! Και
ποιος ξέρει για τι άλλα!!
Ο Κώδικας μας μπορεί να χρειάζεται αρκετές βελτιώσεις αλλά για τα δύο παραπάνω κεφαλαιώδη
ζητήματα σας φωνάζουμε: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ!!!
Ως προς δε τις όποιες άλλες βελτιώσεις χρήζει ο Κώδικας μας, θεωρούμε τις εποχές που ζούμε
ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ώστε να ανοίξουν ζητήματα Κώδικα μέσω μιας νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής. Και τούτο διότι η κυβέρνηση σας δεν έχει ανοίξει ακόμα «τα χαρτιά της» για το τι
ετοιμάζει στο νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο που εξάγγειλε με εφαρμογή του την 1.1.2016, ούτε και
για το σοβαρότατο ζήτημα της αξιολόγησης των υπαλλήλων.
Τέλος σας ενημερώνουμε πως κάθε απόπειρα εκ μέρους σας (σ’ αυτή τη συγκυρία) αλλαγής του
Κώδικα μας θα βρει ΑΝΤΙΘΕΤΗ και ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗ ΣΥΝΤΡΗΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ όπως αυτή εκφράστηκε με αποφάσεις του συνεδρίου και του Δ.Σ.
της ΟΔΥΕ!!! Και οι οποίες αμφιβάλουμε αν το προεδρείο της ΟΔΥΕ σας έχει επιδώσει εγγράφως!!!

Γ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε να εντάξει και τους δικαστικούς υπαλλήλους στο νόμο –
έκτρωμα (ν. 4250/14) που αφορούσε την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Το προεδρείο
της τότε ΟΔΥΕ με παρέμβαση του ζήτησε από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης να ενεργοποιηθεί η
δ/ξη του άρθρ. 62 του Κώδικα μας και να υποβάλλει η ΟΔΥΕ σχέδιο Π.Δ/τος προς τον Υπουργό,
προκειμένου αυτός να το εκδώσει. Υποβλήθηκε από την ΟΔΥΕ, μετά από ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. και ο Υπουργός το απεδέχθη. Η έκδοση του δεν ολοκληρώθηκε για λόγους που θα σας
αναπτύξουμε προφορικά. Οι ενέργειες όμως αυτές απέτρεψαν τον τότε Υπουργό Μητσοτάκη να
μας συμπεριλάβει στον κάκιστο νόμο του για την αξιολόγηση. Παράλληλα, ήδη είδε το φως της
δημοσιότητας σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, το
οποίο ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ!!
Σας καλούμε να προβείτε επειγόντως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε οι δικαστικοί υπάλληλοι να εξαιρεθούν. Και παράλληλα ΝΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΔΥΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ Π.Δ/τος!!!

Δ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Το έτος 1995 η πολιτεία είχε χορηγήσει και στους δικαστικούς υπαλλήλους το επίδομα ειδικών
συνθηκών που είχε χορηγηθεί στους Δικαστικούς Λειτουργούς από το 1981 (μειωμένο κατά 25%).
Και τούτο επειδή η πολιτεία ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ (έστω και με καθυστέρηση) ότι οι δικαστικοί
υπάλληλοι ΒΙΩΝΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ με τους Δικαστικούς Λειτουργούς στο όλο

σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης (όπως ρητά αναφερόταν και στην αιτιολογική έκθεση της
δ/ξης που ψηφίστηκε).Με τις μνημονιακές πολιτικές και περικοπές αυτό των Δικαστικών
Λειτουργών μειώθηκε κατά το ήμισυ, πλην όμως ΘΕΣΜΙΚΑ διατηρήθηκε. Όμως το αντίστοιχο των
δικαστικών υπαλλήλων εξαφανίστηκε ΘΕΣΜΙΚΑ από προσώπου γης!!! Και η εύλογη απορία που
προκύπτει είναι: ΕΠΑΨΑΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ;
Ζητούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την κυβέρνηση σας και τους
συναρμόδιους Υπουργούς για την αποκατάσταση, επιτέλους, αυτής της κατάφορης αδικίας προς
τους δικαστικούς υπαλλήλους. Είμαστε δε έτοιμοι να σας αναπτύξουμε όλη την ειδική και πλούσια
επιχειρηματολογία που ακολουθεί το παραπάνω αίτημα για τον καλύτερο δικό σας εξοπλισμό.
Ε) ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν ένα ιδιότυπο καθεστώς αιχμαλωσίας ως προς την
συνταξιοδότηση τους. Συγκεκριμένα όταν συμπληρώνουν τα όρια συνταξιοδότησης τους από το
δημόσιο, δεν συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα από το Τ.Ν. για το οποίο απαιτούνται μεγαλύτερα
όρια συνταξιοδότησης.
Ζητούμε να προβείτε και σεις από τη μεριά σας, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους
συναρμόδιους Υπουργούς ώστε να ψηφιστεί δ/ξη νόμου για την ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ συνταξιοδότηση
μας ΚΑΙ από το Τ.Ν. όταν συμπληρώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις από το δημόσιο.
Κε Υπουργέ σας εκθέσαμε μερικά μόνο από τα πάμπολλα προβλήματα της Γραμματείας. Ήδη
τους πέντε πρώτους μήνες της κυβέρνησης σας είναι φανερό ότι και αυτή η κυβέρνηση θα
συνεχίσει τις μνημονιακές και αντιλαϊκές πολιτικές. Παρόλα αυτά θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΞΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ.

Ζητούμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε και
δια ζώσης τις απόψεις μας και τα επιχειρήματα μας.
Για το ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Χανδρινός Λάμπρος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Βεντούρης Μίλτος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Σιώνας Χρήστος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Παρασκευόπουλος Κων/νος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Παπαδημητρίου Ιωάννα, Μέλος της Ε.Ε. της ΟΔΥΕ
Κόκκινος Αθανάσιος, Γ.Γ. του ΣΔΥΑ
Κουτσανδρέας Μάκης, Μέλος του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ
Φλώρος Κων/νος, Μέλος του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ
Τάσσος Χρήστος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Δ. Δ/ρίων

Υ.Γ. Η επιστολή αυτή επιδόθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης

