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ΑΘΗΝΑ, 04/11/2015
Αρ.Πρωτ. 55/2015
(σχετ. το µε αρ.πρωτ. 44/5-10-15 έγγραφο της Ο∆ΥΕ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προς τα µέλη της Ο∆ΥΕ:
(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νοµικά πρόσωπα µέλη της
Ο∆ΥΕ.
(β) τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά µέλη
της Ο∆ΥΕ.
Θέµα: Υπερχρεωµένα νοικοκυριά - Ειρηνοδικεία
Ειρηνοδικεία και σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.

-

Προσλήψεις

στα

Ήδη έχουµε δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα µας τις υπ. αριθ. 41/30-09-2015 και
42/01-10-2015, οι οποίες και ισχύουν.
1) Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ στις 7/10/2015 και στα θέµατα ηµερήσιας
διάταξης και ειδικότερα στο µε αριθµό 4 θέµα, αναφέραµε ως Προεδρείο, τα εξής:
«…παρουσιάσαµε αναλυτική ενηµέρωση και επί του σχεδίου αιτήµατος για την
έκδοση εγκριτικής απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της Π.Υ.Σ.
33/2006 για το διορισµό 190 δικαστικών υπαλλήλων κλάδων ΠΕ Γραµµατέων, ΤΕ
Γραµµατέων, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΥΕ Επιµελητών, σύµφωνα
µε την πρόσφατη µνηµονιακή διάταξη για την εκδίκαση των υποθέσεων των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών, σε συνέχεια και προηγούµενων εγγράφων του
Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης το µε αριθµό 82572/27-11-2014 µε το οποίο είχε
ζητηθεί η έκδοση Π.Υ.Σ. για το διορισµό 500 δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου
Γραµµατέων και 100 δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Επιµελητών δικαστηρίων
και το µε αριθµό 21570/19-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε το
οποίο ζητήθηκε στο πλαίσιο προγραµµατισµού προσλήψεων για το 2015 η πλήρωση
των ιδίων ως άνω 600 θέσεων, καθώς και η πλήρωση των 100 θέσεων
Πληροφορικής για τις οποίες είχε εκδοθεί η µε αριθµό ∆ΙΠ/Φ.ΕΓΚΡ 9/95/9918/6-62014 Π.Υ.Σ. και είχε ζητηθεί µε το µε αριθµό 66712/27-8-2014 έγγραφο του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης από το ΑΣΕΠ η έκδοση της σχετικής προκήρυξης, αλλά µε
το µε αριθµό 1579/13-2-2015 έγγραφο του ΑΣΕΠ είχε ανασταλεί η εν λόγω
προκήρυξη.
Και τέλος, σε συνέχεια της µε αριθµό 51923/26-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης µε το οποίο είχε ζητηθεί έκδοση Π.Υ.Σ. για διορισµό 200 δικαστικών
υπαλλήλων του κλάδου Γραµµατέων.
Ελπίζουµε ότι όλος αυτός ο "χαρτοπόλεµος" κάποτε θα συµµαζευτεί, και θα
καταλήξει σε κάποιο συγκεκριµένο αίτηµα για τον προγραµµατισµό προσλήψεων
που είναι αναγκαίες για τα δικαστήρια.
∆εδοµένου ότι η πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων µπορεί να ολοκληρωθεί
µόνο αφού προηγουµένως θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις από το
Γ.Λ.Κ.
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2) Στην µε αριθµό 47/12-10-2015 ανακοίνωση του ∆.Σ. αναφέραµε την απόφαση
που πήραµε στις 7/10/2015, ως εξής:
«Για το ζήτηµα που προέκυψε στα Ειρηνοδικεία µε την ψήφιση του
ν. 4336/2015 και τις ρυθµίσεις που περιγράφονται στην µε αρ. πρωτ. 7698/20-82015 ερµηνευτική εγκύκλιο, επιλέγοντας εκείνες που σχετίζονται άµεσα µε την
οµαλή λειτουργία και έχουν να κάνουν µε την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό
και υλικοτεχνικές υποδοµές, έγινε διεξοδική συζήτηση και αποφασίσθηκε οµόφωνα
η άµεση συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, µε Ενώσεις ∆ικαστών και
∆ικηγορικών Συλλόγων για την κατά προτεραιότητα στελέχωση των Ειρηνοδικείων
και όχι µόνον. Ταυτόχρονα, αποφασίσθηκε η από κοντά δυναµική παρουσία όλων
στους χώρους εργασίας και η δυναµική, αν χρειαστεί, αντιµετώπιση και στήριξη των
συναδέλφων µε στάσεις και αποχές.»
3) Με το σηµερινό µας έγγραφο, σας ενηµερώνουµε ότι µε το αριθµ. πρωτ.
71616οικ./29-10-2015 εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Υπουργού της ∆ικαιοσύνης
προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης–∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, προς το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης, και µε
κοινοποίηση στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, ζητήθηκε η έκδοση
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 33/2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ 690 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ που αναφέρονται και στο µε αριθµ. πρωτ.
71616οικ./29-10-2015. Με το αίτηµά του αυτό, ο Υπουργός της ∆ικαιοσύνης
επικαιροποιεί τα εκκρεµή αναφερόµενα στο έγγραφο αυτό αιτήµατα, και ζητά την
πλήρωση 190 θέσεων ∆ικαστηρίων που αναφέρεται άνω και ειδικότερα ζητά να
γίνει άµεσα αποδεκτό το συνολικό αίτηµα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για
πρόσληψη τουλάχιστον 690 δικαστικών υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.2190/1994 περί ΑΣΕΠ, αφού προηγουµένως θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές
πιστώσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ειδικά δε για τον κλάδο ∆Ε Γραµµατέων, οι θέσεις που ζητά να πληρωθούν είναι
140, εκ των οποίων οι 130 ζητά να πληρωθούν µέσω ΑΣΕΠ, ενώ οι 10 να
πληρωθούν από επιτυχόντες του διαγωνισµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης του
2009 (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23)
Επισηµαίνουµε ότι ήδη είχε εκδοθεί Π.Υ.Σ. και είχε προκηρυχθεί διαγωνισµός για
την πλήρωση 100 θέσεων του κλάδου Πληροφορικής, µέσω ΑΣΕΠ, ο οποίος είχε
ανασταλεί και έκτοτε δεν προγραµµατίστηκε ξανά. Για το ζήτηµα αυτό δεν
αναφέρεται τίποτα στο ως άνω έγγραφό του. Κατόπιν αυτού θεωρούµε ότι οι θέσεις
αυτές είναι επιπλέον, δεδοµένου ότι είχε ήδη εκδοθεί Π.Υ.Σ., ενώ για τις ως άνω
θέσεις ζητείται η έκδοση Π.Υ.Σ….
Αναµένουµε συνάντηση του Υπουργού µε το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και ουσιαστικές
απαντήσεις για προγραµµατισµό προσλήψεων, και όχι απλές υποσχέσεις
και εσωτερική αλληλογραφία µε επαναλαµβανόµενα αιτήµατα.

Το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ
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