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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.Κοντονή)
ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη

Συνάδελφοι,
μετά
από
μεγάλο
χρονικό
διάστημα,
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 συνάντηση των
μελών του Προεδρείου του Δ.Σ. που μένουν στην Αθήνα με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο
Κοντονή. Στη συνάντηση αυτή ήταν παρών και ο Γενικός Γραμματέας
του ΥΔΔΑΔ κ. Δημήτρης Παπασπύρου. Ο ίδιος δε ο Υπουργός στην αρχή
της συνάντησης αναγνώρισε ως αρνητική την έλλειψη επικοινωνίας με
την ΟΔΥΕ, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πρότεινε την
καθιέρωση τακτικών συναντήσεων ανά δίμηνο, του ιδίου με το Δ.Σ. της
ΟΔΥΕ .
Κατά την συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά το
Έκτακτο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης, το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
είχε την ευκαιρία να θέσει υπόψη του Υπουργού, όλα τα σημαντικά
θέματα
του
Κλάδου,
με
τεκμηριωμένη
επιχειρηματολογία,
διατυπώνοντας τα αιτήματα και τις προτάσεις μας για την εξεύρεση
λύσεων.
Ειδικότερα συζητήθηκαν τα παρακάτω:
1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (που βρίσκονται
σε εξέλιξη) ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ:
Ζητήσαμε, όπως άλλωστε αποφάσισε και το Έκτακτο Συνέδριο, την
επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης των επιτυχόντων των
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την μεριά του
Υπουργού ειπώθηκε, ότι παρά το ότι μέχρι σήμερα έχουν αναληφθεί
πρωτοβουλίες, τόσο από την ΟΔΥΕ, όσο και από το ΥΔΔΑΔ, προκειμένου
να γίνει κατανοητό στο ΑΣΕΠ, το πόσο αναγκαία είναι η ολοκλήρωση
των διαγωνισμών και η πρόσληψη των επιτυχόντων, εντούτοις, δεν
μπορεί η πολιτική ηγεσία να πράξει κάτι περισσότερο, αφού το ΑΣΕΠ
είναι Ανεξάρτητη Αρχή και δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα ελέγχου, ούτε
παρέμβασης. Όμως δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει άμεσα με τον
1

Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Καραβοκύρη, για να ενημερωθεί για την πορεία
των διαγωνισμών.
Επιπλέον, επισημάναμε την σημαντική συμβολή της ΟΔΥΕ στο να
ενεργοποιηθεί η διαδικασία πρόσληψης μέσω προσωρινών οκτάμηνων
συμβάσεων του 80% των επιτυχόντων της προκήρυξης των 404 θέσεων
ΠΕ Γραμματέων. Μάλιστα τονίσαμε ότι η καθυστέρηση έκδοσης των
τελικών αποτελεσμάτων απέτρεψε πολλούς επιτυχόντες να αποδεχτούν
τις προσωρινές οκτάμηνες συμβάσεις. Παρά ταύτα ακόμα και ο
εκτιμώμενος ως μικρός αριθμός όσων αποδέχτηκαν, θα συνεισφέρουν
σημαντική βοήθεια στους δοκιμαζόμενους καθημερινά στις Δικαστικές
Υπηρεσίες συναδέλφους.
2) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ:
Ζητήσαμε την οριστικοποίηση της ανακατανομής των οργανικών θέσεων
στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, με την έκδοση της τελικής
υπουργικής απόφασης. Επιχειρηματολογώντας δε σ΄αυτό το ζήτημα, του
δώσαμε να καταλάβει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποτελέσει
ένα «σημαντικό εργαλείο» για την αντιμετώπιση των πραγματικών
αναγκών των υπηρεσιών, αφού με τη νέα κατανομή των οργανικών
θέσεων, όπου καταργούμενες θέσεις Επιμελητών Δικαστηρίων και
Δακτυλογράφων μετατρέπονται σε θέσεις Γραμματέων, ανοίγει
ουσιαστικά ο δρόμος να καλυφθούν και με άλλους τρόπους (π.χ.
μετατάξεις, μεταθέσεις κλπ) κενές οργανικές θέσεις Γραμματέων στις
Δικαστικές Υπηρεσίες που έχουν σοβαρές ελλείψεις ανθρώπινου
δυναμικού. Η θέση του επί του θέματος, ήταν θετική.
3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ:
Στο σοβαρό ζήτημα της τροποποίησης του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων και του Κώδικα Οργανισμού Λειτουργίας Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, δεν έγινε λεπτομερής συζήτηση,
ούτε εθίγησαν θέματα ουσίας, δεδομένου ότι βρίσκεται εν εξελίξει το
έργο των Επιτροπών. Όμως εξασφαλίσαμε την δέσμευση του Υπουργού,
ότι παρά το γεγονός ότι η ψήφιση των σχετικών Νόμων δεν αποτελεί,
όπως μας τόνισε, μνημονιακή υποχρέωση, θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια να προχωρήσει η ψήφισή τους άμεσα, αφού ολοκληρώσουν
το έργο τους οι Επιτροπές. Μας διευκρίνισε όμως ότι πριν κατατεθούν
προς ψήφιση τα δύο νομοσχέδια στη Βουλή, θα αποσταλούν τα
πορίσματα
των
επιτροπών
στους
Προέδρους
των
Ανωτάτων
Δικαστηρίων, για να λάβουν γνώση και να υποβάλουν σχετικά τις
απόψεις τους.
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4)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΤΩΝ

Τονίσαμε στον Υπουργό, ότι προκειμένου να επανέλθει πλήρως η
ομαλότητα στην λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να
αποσταλούν άμεσα προς τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια τα
ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων των Τμημάτων στα Πολιτικά
και Ποινικά Δικαστήρια και στον Άρειο Πάγο, χωρίς να γίνει νέα κατάταξη
των Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως διατείνονται υπηρεσιακοί παράγοντες
του ΥΔΔΑΔ. Ζητήσαμε δε η διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων
Τμημάτων να γίνει με την ίδια κατάταξη που ίσχυσε για τις προηγηθείσες
κρίσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων. Μάλιστα επισημάναμε ότι για το
θέμα υπήρξε ομόφωνο ψήφισμα του Έκτακτου Συνεδρίου της
Θεσσαλονίκης. Και σε αυτό το ζήτημα ο Υπουργός έδειξε ότι το
αντιμετωπίζει θετικά.
5) ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΤΕΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ):
Ζητήσαμε την άμεση υπογραφή (από τον ίδιο και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της ΚΥΑ με την οποία θα
επαναλειτουργήσει ο λογαριασμός Αλληλεγγύης του ΕΤΕΕΑ (πρώην
ΤΕΑΔΥ), του οποίου τα έσοδα προέρχονται από τις αμοιβές των
Γραμματέων από τις Διαιτησίες. Η ύπαρξη αυτού του λογαριασμού θα
μπορέσει να δώσει μια χείρα βοηθείας κυρίως σε συναδέλφους με
σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα τον ενημερώσαμε για την
προηγηθείσα συνάντηση της ΟΔΥΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλο και ζητήσαμε την δική του
συνδρομή προκειμένου να υλοποιηθεί η έκδοση της ΚΥΑ. Δεσμεύτηκε δε
επ΄ αυτού ότι θα ενεργήσεις άμεσα, επικοινωνώντας ο ίδιος με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ
ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ:
Τέθηκε το ζήτημα της επιμόρφωσης όλων των Δικαστικών Υπαλλήλων,
μέσω και της ευρύτερης
δικτύωσης και της εφαρμογής των νέων
τεχνολογιών στις Δικαστικές Υπηρεσίες, ενώ έγινε αναφορά και σε επί
μέρους θεματικές επιμορφώσεις με υλοποίηση προγραμμάτων ανά
κατηγορία Δικαστηρίων. Επίσης του προτείναμε την επαναφορά του
αντικειμένου της επιμόρφωσης των Δικαστικών Υπαλλήλων στην
Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων, κάτι που όπως ανέφερε το έχει ήδη
αποδεχτεί. Τέλος, του προτείναμε την παρέμβαση του, προκειμένου να
διευκολύνονται οικονομικά οι Δικαστικοί Υπάλληλοι που επιθυμούν να
εγγραφούν σε προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Και η
διευκόλυνση αυτή να αφορά την εν μέρει ή την ολική απαλλαγή των
διδάκτρων, υπό προϋποθέσεις, αφού κάτι παρόμοιο έχει ήδη υλοποιηθεί
για τους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους. Απάντησε δε επ΄αυτού ότι το
βλέπει θετικά και θα το διερευνήσει, αν μπορεί να γίνει πράξη.
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Επίσης, ζητήσαμε την άμεση επέκταση της διαδικασίας μαγνητοφώνησης
και απομαγνητοφώνησης και στα Ποινικά Δικαστήρια, καθώς και την
επέκταση του Προγράμματος της Μηχανογράφησης σε όλα τα
Δικαστήρια, τα οποία αιτήματα έδειξε να τα γνωρίζει και να τα
αντιμετωπίζει θετικά και μάλιστα ανέφερε ότι έχει γίνει σχεδιασμός για
την επέκταση του προγράμματος μηχανοργάνωσης και έχουν ήδη
εξασφαλιστεί οι πόροι γι΄αυτό. Μάλιστα πρότεινε, σχετικά με την
οργανωτική δομή - Κεντρική Διαχείριση του όλου εγχειρήματος, να
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις η ΟΔΥΕ.
7) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ:
Για την οικονομική αναβάθμιση του Κλάδου και στα πλαίσια και
των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου, όπου σχεδόν ομόφωνα
ψηφίστηκαν οι οικονομικές διεκδικήσεις που πρότεινε η εισήγηση του
Δ.Σ. της ΟΔΥΕ προς το Συνέδριο, επικεντρώσαμε τα οικονομικά μας
αιτήματα σε δύο άξονες: 1ο) Στην αναγκαιότητα της σημαντικής αύξησης
των κονδυλίων που αφορούν υπερωριακή απασχόληση, δεδομένου ότι
σήμερα τα σχετικά κονδύλια είναι ιδιαίτερα πενιχρά και δεν επαρκούν
ούτε στο ελάχιστο για τις πραγματικές δεδουλευμένες ώρες των
Δικαστικών Υπαλλήλων και 2ο) Στην επαναφορά του επιδόματος Ειδικών
Συνθηκών.
Ειδικά δε για το δεύτερο αίτημα αναπτύξαμε τεκμηριωμένα μια
ιστορική αναφορά στην φιλοσοφία της ύπαρξης του επιδόματος αυτού
στο παρελθόν, όπου για κάποιο χρονικό διάστημα αποτελούσε
ποσοστό(75%) του αντιστοίχου επιδόματος που λάμβαναν οι Δικαστικοί
Λειτουργοί, αφού η πολιτεία αναγνώριζε την δική μας συνεισφορά στις
ειδικές συνθήκες εργασίας των Δικαστικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια και
με την ψήφιση του νέου ειδικού μισθολογίου των Δικαστών η σύνδεση
αυτή καταργήθηκε, χωρίς όμως να καταργηθεί και το επίδομα, το οποίο
λαμβάναμε μέχρι και την ψήφιση του μισθολογίου του 2011, οπότε
καταργήθηκε οριστικά. Παρουσιάσαμε δε στον Υπουργό με στοιχεία, την
επίκαιρη όσο ποτέ αναγκαιότητα επαναχορήγησής του, δεδομένου ότι
σήμερα οι Δικαστικές Υπηρεσίες, στενάζουν πολύ περισσότερα από
ελλείψεις προσωπικού και φόρτο δουλειάς και έχει ανατραπεί πλήρως η
αναλογική σχέση του αριθμού Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων.
Επίσης, σε σχέση και με τα οικονομικά του θέσαμε το αίτημα του
να μην δυσχεραίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου την άμεση πληρωμή
συναδέλφων που δικαιώνονται με δικαστικές αποφάσεις σε αγωγές τους
για επιδόματα άδειας και δώρα εορτών. Ανέφερε δε επ΄ αυτού ότι έχει
δώσει ο ίδιος εντολή να γίνεται η πληρωμή, έστω και με υπεύθυνη
δήλωση του υπαλλήλου ότι θα επιστρέψει το όποιο ποσόν του
επιδικάσθηκε, εφόσον δεν δικαιωθεί σε δεύτερο βαθμό.
Μετά την συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων ο Υπουργός μας
ενημέρωσε για την κατάτμηση του Πρωτοδικείου της Αθήνας σε τρία
Πρωτοδικεία και ότι σήμερα το Υπουργείο βρίσκεται στην αναζήτηση
χώρων στην περιοχή της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής για την
στέγαση των Πρωτοδικείων που θα συσταθούν. Στη συνέχεια έθεσε ό
ίδιος την πρόταση, που όπως ανέφερε αποτελεί αίτημα θεσμικών
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παραγόντων της Δικαιοσύνης (εννοώντας προφανώς τους Δικαστικούς
Λειτουργούς και τους Δικηγορικούς Συλλόγους), αλλά και πολιτικών
παρατάξεων, να επεκταθεί το ωράριο ΜΟΝΟ των Ποινικών Δικαστηρίων
κατά 2 ώρες (που θα ισχύσει για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα),
εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην απονομή,
κυρίως της ποινικής δικαιοσύνης. Τόνισε δε ρητά, ότι σε καμία
περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί με μονομερή
πρωτοβουλία από μέρους του. Μάλιστα έθεσε ως προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της παραπάνω πρότασης: α) Την εκ των προτέρων
εξασφάλιση οικονομικών πόρων και β) Τον διάλογο με την ΟΔΥΕ.
Από την δική μας μεριά τονίσαμε στον Υπουργό ότι Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΥΕ
και ως εκ τούτου δεν αναιρείται, ούτε τροποποιείται από καμία απόφαση
του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Σε ερώτηση του δε για το αν προβλέπεται
Καταστατικά στην ΟΔΥΕ, σύγκληση οργάνου Ολομέλειας των Προέδρων
των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων (εννοώντας κάτι ανάλογο με την
Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων), του απαντήσαμε αρνητικά.
Έγινε σαφές στον Υπουργό ότι το ωράριο μπορεί να αλλάξει μόνο με
απόφαση συνεδρίου. Συνέδριο του αναφέραμε ότι θα πραγματοποιηθεί
το πρώτο 15μέρο του Νοέμβρη. Επισημάναμε στον Υπουργό ότι η όποια
διεύρυνση του ωραρίου, εκτός του ότι δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά
κατ΄αυτόν αποτελέσματα, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην
ίδια την οργανωτική λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών και στον
οικογενειακό προγραμματισμό των Δικαστικών Υπαλλήλων.
Τελειώνοντας, θεωρούμε ότι η καθιέρωση τακτικών
συναντήσεων ανά δίμηνο (όπως ο ίδιος ο Υπουργός πρότεινε), θα
βοηθήσει για να βρεθούν λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα,
αλλά και στην άμεση αντιμετώπιση των όποιων άλλων
προβλημάτων προκύπτουν.
Σε κάθε περίπτωση ο Κλάδος δεν μπορεί να εφησυχάζει.
Είμαστε σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα προκειμένου να
δρομολογήσουμε δράσεις, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του
Έκτακτου Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης.
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης

Μαριάνθη Μισαηλίδου
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