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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την
Τρίτη
2
Απριλίου
2019,
πραγματοποιήθηκε
προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κ. Μιχάλη Καλογήρου. Μετά την συνάντηση αυτή,
συνεδρίασε, επίσης σε προγραμματισμένη Τακτική συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ. Επί των ανωτέρω δράσεων,
θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση ενημέρωσή σας.
Α) Συνάντηση με τον ΥΔΔΑΔ:
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο την Τρίτη 2
Απριλίου 2019 στις 11:00 π.μ. και εκ μέρους του Υπουργείου
παρευρίσκοντο ο Υπουργός κ.Μιχάλης Καλογήρου και ο Γενικός
Γραμματέας κ.Γεώργιος Σάρλης, ενώ εκ μέρους της ΟΔΥΕ παρευρίσκοντο
τα μέλη του Προεδρείου Γιώργος Διαμάντης - Πρόεδρος, Μαριάνθη
Μισαηλίδου - Γεν.Γραμματέας, Μίλτος Βεντούρης - Αντιπρόεδρος,
Γιώργος Παπαναστασίου - Αντιπρόεδρος, Φώτης Πέρρος - Ταμίας και
Μιχάλης Μαυρογένης - Οργανωτικός Γραμματέας, κάλυψε δε το σύνολο
των θεμάτων του Κλάδου.
Αρχικά ενημερωθήκαμε από τον Υπουργό για τις ενέργειες
που έχουν γίνει εκ μέρους του Υπουργείου στα καίρια ζητήματα
του Κλάδου και ειδικότερα:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ:
Α) Προκήρυξη 1Κ/2017 (404 θέσεων ΠΕ Γραμματέων):
Έχουν απομείνει για διορισμό 104 από τους 404 διοριστέους και η
διαδικασία διορισμού προχωρά και γι΄ αυτούς. Επίσης ανέφερε ότι
προχωρά η διαδικασία για την αντικατάσταση 50 διοριστέων του
οριστικού πίνακα που αρνήθηκαν τον διορισμό τους.
Β) Προκήρυξη 2Κ/2017 (135 θέσεων ΤΕ και ΠΕ
Πληροφορικής): Έχουν διοριστεί 70 και προχωρά η διαδικασία
αναπλήρωσης για τον διορισμό των υπολοίπων 65 (σημείωση δική μας:
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ήδη εκδόθηκε στις 2/4/2019 – βλ. έγγραφο ΟΔΥΕ με αρ.πρωτ.
33/3.4.2019 - η απόφαση του ΑΣΕΠ που αντικαθιστά 29 διοριστέους του
Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους,
από αντίστοιχο αριθμό επιτυχόντων του ίδιου Κλάδου στον Πίνακα
Κατάταξης).
Γ) Προκήρυξη 8Κ/2017 (186 θέσεων και ειδικότερα: (42)
ΤΕ Γραμματέων, (123) ΔΕ Γραμματέων και (21) ΥΕ Επιμελητών
Δικαστηρίων: Από την προκήρυξη αυτή έχουν ήδη διοριστεί οι 21 ΥΕ
Επιμελητές
Δικαστηρίων,
ενώ
έχουν
εκδοθεί
τα
ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για τους 42 ΤΕ Γραμματέων (και προχωρά η διαδικασία
διορισμού τους με μία μικρή καθυστέρηση που οφείλεται στις διαδικασίες
ελέγχου των διοριστέων, που προβλέπονται στο άρθρο 26 (Έλεγχος
γνησιότητας δικαιολογητικών του N.4460/2016 (ΦΕΚ224/2-12-2016) και
τέλος αναμένεται εντός του Απριλίου η έκδοση των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για τις 123 θέσεις ΔΕ Γραμματέων, δεδομένου ότι έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.
Πλέον των ανωτέρω ο ΥΔΔΑΔ μας ανέφερε ότι: α) Προχωρά η
διαδικασία για τον διορισμό σε Δικαστικές Υπηρεσίες 100 διακριθέντων
αθλητών, σε αντίστοιχες δεσμευμένες για τον σκοπό αυτό θέσεις όπως
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α΄/2013), β) Ζητήθηκε η έγκριση
δέσμευσης πίστωσης για τον διορισμό 50 ατόμων στο Εφετείο Αθηνών
και γ) Με την έναρξη του Νέου Δικαστικού Έτους, δηλαδή από τον
Σεπτέμβριο του 2019, αναμένεται «να τρέξει» το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για
την Άσκηση Δικηγόρων σε Δικαστικές Υπηρεσίες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
Η θέση του Υπουργού ήταν πώς πρόθεσή του είναι να προωθήσει
την ψήφιση του Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων πριν από τη λήξη
της θητείας αυτής της Κυβέρνησης. Ανέφερε όμως ότι πλέον αυτό δεν
είναι στον έλεγχο της δικής του βούλησης, δεδομένου ότι εκκρεμούν οι
επίσημες Αποφάσεις - Γνωμοδοτήσεις των Ολομελειών των Ανωτάτων
Δικαστηρίων, οι οποίες δεν του έχουν ακόμη κατατεθεί επισήμως.
Ανέφερε δε ότι η μεν Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που έγινε κατά τον
μήνα Μάρτιο, δεν έχει στείλει ακόμη καθαρογραμμένη της απόφασή της,
η δε Ολομέλεια του ΣτΕ έχει προσδιοριστεί περί τα τέλη Απριλίου.
Επομένως και δεδομένων των εκλογικών διαδικασιών Μαϊου και Ιουνίου,
μάλλον καθίσταται ανέφικτη η ψήφιση του νέου Κώδικα πριν το
καλοκαίρι. Μας πρότεινε δε, θέλοντας όπως είπε, να διευκολύνει την
προώθηση επειγόντων και ουσιαστικών διατάξεων που θα θέλαμε να
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περάσουν, να του καταθέσουμε σχετικό υπόμνημα, προκειμένου να
προωθηθούν, υπό μορφή τροπολογιών σε Νομοσχέδια που θα
κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή το προσεχές διάστημα.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:
Έγινε υπερδιπλασιασμός της πίστωσης σε σχέση με το έτος 2018
και ήδη χορηγήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του προβλεπόμενου
κονδυλίου, με την απόφαση που εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες. Τόνισε
δε ότι με την απόφαση που ήδη εκδόθηκε ελήφθησαν υπόψη όλα τα
αιτήματα των υπηρεσιών και έγινε προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού
να ικανοποιηθούν οι υπηρεσίες που έχουν πραγματικά ανάγκες.
Πρόσθεσε δε ότι με την επόμενη απόφαση (που αναμένεται να εκδοθεί
κατά το β΄ εξάμηνο του 2019), για το υπόλοιπο κονδύλιο των
υπερωριών, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να λάβουν υπερωρίες υπηρεσίες
που δεν περιλαμβάνονταν στην πρώτη απόφαση ή ενδεχομένως
αδικήθηκαν από την κατανομή αυτής της απόφασης. Ενώ τόσο ο ίδιος ο
Υπουργός, όσο και ο Γενικός Γραμματέας, τόνισαν την ανάγκη οι
Υπηρεσίες να απευθύνουν αιτήματα χορήγησης υπερωριών προς το
Υπουργείο, για να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην όποια κατά
καιρούς κατανομή γίνεται.

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ:
Αρχικά ο ΥΔΔΑΔ μας ανέφερε πως αυτή τη χρονική στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη και σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο
Εσωτερικών, μια διαδικασία εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών
υποδομών, που θα βοηθήσει στην αρτιότερη περαίωση της όλης
διαδικασίας των τριπλών εκλογών του Μαϊου. Επίσης πρόσθεσε ότι η
γενική κατεύθυνση, από μέρους της κυβέρνησης είναι να αυξηθεί η
εκλογική αποζημίωση σε όλες τις μορφές της, δεδομένης και της
δυσκολίας που έχει αυτή η τριπλή εκλογική διαδικασία. Δεν μπορούσε
όμως σήμερα να γίνει πιο συγκεκριμένος σε ότι έχει να κάνει με ποσά. Σε
κάθε περίπτωση διαβεβαίωσε ότι θα βρισκόμαστε (Υπουργείο και ΟΔΥΕ),
σε συνεχή επαφή προκειμένου να καταλήξουμε σε αμοιβαία αποδεκτά
αποτελέσματα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΡΩΓΗΣ:
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Ο ΥΔΔΑΔ ανέφερε τις νομικές δυσκολίες που έχει η προώθηση της
ΚΥΑ, με δεδομένη τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός
αυτός και ανέφερε πως η λύση προς την οποία τείνει είναι να μεταφερθεί
ο λογαριασμός αυτός στο δικό μας Υπουργείο και στη συνέχεια να
γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την ενεργοποίησή του.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
Ο ΥΔΔΑΔ ανέφερε ότι έχουν σταλεί ήδη στα αρμόδια Υπηρεσιακά
Συμβούλια τα ερωτήματα που αφορούν τα Ανώτατα Δικαστήρια (Άρειο
Πάγο, Εισαγγελία Αρείου Πάγου και ΣτΕ), τα Διοικητικά Δικαστήρια, ενώ
ακολουθούν οι Δικαστικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και ότι θα
στέλνονται συνεχώς και άμεσα τα ερωτήματα για όσες υπηρεσίες
ολοκληρώνεται στο Υπουργείο η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
(έγγραφα, φάκελοι κλπ.)
Στη συνέχεια εκ μέρους της ΟΔΥΕ αναπτύξαμε τις θέσεις μας
επί των παραπάνω ζητημάτων και τονίσαμε ιδιαίτερα:
Α) Την από μέρους του ΑΣΕΠ καθυστέρηση στη διαδικασία των
διορισμών, δεδομένων των προβλημάτων που προέκυπταν στις διάφορες
φάσεις των διαγωνισμών και εξακολουθούν να υφίστανται. Και για το
λόγο αυτό επιδιώκουμε την συνεχή επαφή με το ΑΣΕΠ προκειμένου να
ξεπερνιούνται τα όποια εμπόδια. Ζητήσαμε δε σε αυτό και τη συνδρομή
του Υπουργείου, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν και ο Νόμος το
επιτρέπει.
Β) Την εκφρασμένη επιθυμία μας ως Κλάδου να προχωρήσει άμεσα
η ψήφιση του Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη
και τις ομόφωνες θέσεις που ως ΟΔΥΕ έχουμε ήδη καταθέσει προς το
Υπουργείο, ενώ δεσμευθήκαμε να απαντήσουμε ως Δ.Σ. στην πρόταση
του Υπουργού για επιμέρους τροποποιήσεις επί σημαντικών-επειγόντων
θεμάτων του Κώδικα, σε περίπτωση που η ψήφιση του Κώδικα
καθυστερήσει περαιτέρω.
Γ) Την ανάγκη ισότιμης αντιμετώπισής μας, σε σχέση με τους
υπαλλήλους των άλλων Υπουργείων, ως προς την Εκλογική Αποζημίωση,
δεδομένου ότι ο όγκος δουλειάς και η υπευθυνότητα των καθηκόντων
που μας ανατίθενται ως Δικαστικών Υπαλλήλων στις εκλογικές αυτές
διαδικασίες, είναι πολύ μεγάλα. Επίσης ζητήθηκε οι αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου, να προωθήσουν άμεσα προς τα αρμόδια Υπηρεσιακά
Συμβούλια τα ερωτήματα κατάταξης συναδέλφων από τον Γ΄στον
Β΄βαθμό, ώστε να προλάβουν να διοριστούν και αυτοί ως Δικαστικοί
Αντιπρόσωποι στις προσεχείς εκλογές.
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Δ) Την εκ νέου θεσμοθέτηση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών.
Ε) Την ανάγκη να διπλασιαστεί η καθηλωμένη από την δεκαετία
του 1990 αποζημίωση των 50€, που αφορά τα Έξοδα Κίνησης
Επιμελητών.
Στ) Την αναγκαιότητα ενίσχυσης όχι μόνον του Εφετείου Αθηνών,
όπως πολύ σωστά υπεβλήθη το αίτημα για την έγκριση πίστωσης για 50
θέσεις, αλλά και του συνόλου των Εφετείων και Εισαγγελιών Εφετών της
χώρας, όπου υφίστανται οργανικά κενά, δεδομένου μάλιστα ότι με την
πρόσφατη ανακατανομή των οργανικών θέσεων, τα κενά αυτά έγιναν
ακόμη περισσότερα, γεγονός που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις
υπόλοιπες Δικαστικές Υπηρεσίες, αφού τα Εφετεία (κυρίως) και οι
Εισαγγελίες Εφετών (σε μικρότερο βαθμό), συνεχώς υποβάλλουν
αιτήματα αποσπάσεων προς τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια. Μάλιστα
τονίσαμε ότι μπορεί μια τέτοια διαδικασία να κινηθεί μέσω των εν εξελίξει
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, όπως υπάρχει πρόβλεψη από τον Νόμο.

Β) Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ:
Αμέσως μετά την συνάντηση με τον ΥΔΔΑΔ, συνεδρίασε σε
προγραμματισμένη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΟΔΥΕ, με θέματα, όπως τα είχε προαναγγείλει η σύγκληση του
Προεδρείου του Δ.Σ. την Δευτέρα 1/4/2019, δηλαδή: 1)
Εκλογικά, 2) Τρέχοντα ζητήματα, 3) Αποτελέσματα συνάντησης
με ΥΔΔΑΔ.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, αφού έγινε ενημέρωση των υπολοίπων
μελών του Δ.Σ., για την συνάντηση με τον Υπουργό, συζητήθηκαν όλα
τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση, τα τρέχοντα ζητήματα της
ημερησίας διάταξης, καθώς και όσα άλλα ζητήματα ετέθησαν, από τα
μέλη του Δ.Σ., συμπληρωματικά της ημερήσιας διάταξης.
Επί όλων όσων συζητήθηκαν, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1) Παραμένει δεδομένη η θέση της ΟΔΥΕ, ότι η ψήφιση του Νέου
Κώδικα πρέπει να γίνει ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ, όπως προβλέπεται στη σχετική
διαδικασία των Κωδίκων. Όμως συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή Επιτροπή
από μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να επεξεργαστεί, μέσα σε χρονικό
διάστημα περίπου 10-15 ημερών (μέχρι την σύγκληση της επόμενης
συνεδρίασης του Δ.Σ., που ορίστηκε για τις 18/4/2019), τις θέσεις και
προτάσεις μας προς το ΥΔΔΑΔ, επί σημαντικών-επειγόντων ζητημάτων
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, προκειμένου να κατατεθεί σχετικό
υπόμνημα προς τον Υπουργό, για να ληφθεί υπόψη, σε περίπτωση που η
ψήφιση του Κώδικα δείχνει να καθυστερεί περαιτέρω. Η ίδια Επιτροπή θα
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έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και άλλες προτάσεις-διορθώσειςπροσθήκες, που αφορούν το σύνολο του Κώδικα.
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή που ορίστηκε αποτελείται από
τους/τις: Λαυρέντη Μπεζμέρτη, Μαριάνθη Μισαηλίδου, Μίλτο Βεντούρη,
Γιώργο Παρασκευά, Γιάννη Παπαναγιώτου, Γιώργο Παπαναστασίου και
Ανδρέα Πάσχο. Δεν ορίστηκε εκπρόσωπος στην Επιτροπή από την
παράταξη ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ, η οποία απείχε από την διαδικασία αυτή.
2) Έγινε δεκτή η επιστολή παραίτησης, για προσωπικούς λόγους,
που υπέβαλε προς το Δ.Σ. η συνάδελφος Βίκυ Μερικίδου και η
αντικατάστασή της από τον πρώτο αναπληρωματικό της παράταξης
«Ένωση για τα Δικαιώματα των Δικαστικών Υπαλλήλων» συνάδελφο
Γιάννη Παπαναγιώτου.
3) Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. συμμετοχή της ΟΔΥΕ στην Περιφερειακή
Συνδιάσκεψη 15 Τοπικών Συλλόγων που θα πραγματοποιηθεί στην
Άμφισσα στις 10 Απριλίου 2019. Για την συμμετοχή αυτή αποφασίστηκε
η επιχορήγηση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Άμφισσας με το
ποσόν των 1200€, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Σύλλογος αδυνατεί να φέρει
εις πέρας το οικονομικό βάρος της διοργάνωσης, λόγω του μικρού
αριθμού μελών του.
4) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόταση που κατατέθηκε στο Δ.Σ. από
πολλά μέλη του, να προωθηθεί προς ψήφιση διάταξη που θα προβλέπει
τη δυνατότητα να διοριστούν στις προσεχείς εκλογικές διαδικασίες ως
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι και συνάδελφοι με τον Γ΄ βαθμό.
5) Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν
από την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι χθες και αφορούσαν δράσεις
του οργάνου στα πλαίσια του Καταστατικού και του Κανονισμού
Λειτουργίας.
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης

Μαριάνθη Μισαηλίδου
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