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Αθήνα, 21 Ιουλίου  2020 

Αρ. Πρωτ. 174 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
(ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΗ) 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ: α) Συνάντηση  του Προεδρείου του Δ.Σ. με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, β) Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, γ)  

Παράδοση του Σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, δ) Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 

16/7/2020 
 

 

Α) Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης:  

 

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα 

προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. Στη 

συνάντηση παρίσταντο τα διαμένοντα στην Αττική μέλη του 

Προεδρείου της ΟΔΥΕ. 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το σύνολο των θεμάτων του 

Κλάδου, με ιδιαίτερη δε έμφαση στο μεγάλο ζήτημα των 

διορισμών. Δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι ικανοποιητικές και το 

ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι ο ίδιος ο Υπουργός δεν έδειξε να 

«μπορεί;» ή να «θέλει;» να βρει κάποια λύση. Ως προς τον 

προγραμματισμό των διορισμών για το έτος 2020, είναι ήδη 

γνωστό εδώ και καιρό ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ευθύνη 

και ολιγωρία των υπηρεσιών του, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει 

καμία θέση τακτικών διορισμών, αφού τα οργανογράμματα των 

δικαστικών υπηρεσιών ολοκληρώθηκαν μόλις στα τέλη Απρίλη 

2020 και αυτό παρά το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2019 

τους είχε σταλεί σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, που όριζε σαφή προθεσμία. Επίσης, ως προς τους 

εν εξελίξει διαγωνισμούς (προκηρύξεις 1Κ/2017 και 8Κ/2017), 

και εδώ τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα, αφού η μόνη 

ελπίδα για αμεσότερη ολοκλήρωση είναι οι αναπληρώσεις όσων 

δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, δηλαδή 167 ΠΕ Γραμματέων 
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της προκήρυξης 1Κ/2017 και 46 ΔΕ Γραμματέων της προκήρυξης 

8Κ/2017, χωρίς όμως και γι΄αυτούς να υπάρχει προοπτική 

διορισμού εντός του 2020. Όσο για τις 172 θέσεις ΔΕ Γραμματέων 

της προκήρυξης 8Κ/2017, που έχει γίνει η αρχική έγκριση (βλέπε 

την με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./ 104/13657/ 16-7-2020 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις 160 από αυτές, 

αφού οι υπόλοιπες 12 αφορούν θέσεις που εμπίπτουν σε άλλη 

κατηγορία γιατί αφορούν τα νησιά του Αιγαίου – λόγω 

μεταναστευτικού) και αφορούν δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας 

(Εφετείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Αθηνών και Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Αθηνών) τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, αφού, 

όπως μας είπε και ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, οι θέσεις αυτές 

αναφέρονται σε επέκταση του πίνακα διοριστέων της 8Κ/2017 

και δεν μπορεί ο αριθμός να υπερβαίνει τον αρχικό αριθμό 

διοριστέων της προκήρυξης (δηλαδή τους 123 ΔΕ Γραμματέων 

που όριζε η προκήρυξη). Άραγε οι αρμόδιοι παράγοντες του 

Υπουργείου, δεν γνώριζαν ούτε αυτή την διάταξη; Αυτονόητο 

λοιπόν είναι ότι και ο διορισμός των 98 ΠΕ Γραμματέων, που 

αφορά σε δικαιωθέντες δικαστικά της προκήρυξης 1Κ/2017 και 

έχει δεσμευθεί προσωπικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι θα 

προσληφθούν ακόμα και σε προσωποπαγείς θέσεις, μετατίθεται 

για πολύ αργότερα. Και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση, τείνει να 

οδηγήσει σε  αδιέξοδο τις Δικαστικές Υπηρεσίες, αφού εντός του 

2020, αλλά και το 2021 αναμένεται η αποχώρηση με 

συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων. 

Επίσης ως προς τα άλλα ζητήματα-αιτήματα, που για 

πολλοστή φορά του θέσαμε, δηλαδή  του διορισμού Επιμελητών 

Δικαστηρίων, της αύξησης (τουλάχιστον διπλασιασμό)των 

εξόδων κίνησης Επιμελητών Δικαστηρίων, του επιδόματος 

Ειδικών Συνθηκών και των υπερωριών, ο Υπουργός δεν είχε να 

μας δώσει καμία απολύτως απάντηση, μάλιστα ανέφερε ότι δεν 

είναι στη λογική του η επιδοματική πολιτική, αλλά και 

αμφισβήτησε ακόμα και τις πραγματικές υπερωρίες των 

συναδέλφων μας, οι οποίες μένουν απλήρωτες. 

Β) Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ:  

Επίσης την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Καραβοκύρη, στην 

οποία μετείχαν ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. 

Γρίβας, ο Πρόεδρος της ΟΔΥΕ συνάδελφος Γιώργος 

Διαμάντης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών 

Υπαλλήλων Αθηνών συνάδελφος Σωτήρης Τριπολιτσιώτης.  
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Κατά τη συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση εκ μέρους 

του Προέδρου του ΑΣΕΠ, για  όλα τα δεδομένα που αφορούν 

τις προσλήψεις από τους εν εξελίξει διαγωνισμούς και 

διαπιστώθηκε ότι οι υπάρχουσες εκκρεμότητες αφορούν: 

Α) Αναπλήρωση 167 θέσεων ΠΕ Γραμματέων από την 

προκήρυξη 1Κ/2017, 

Β) Αναπλήρωση 46 θέσεων ΔΕ Γραμματέων από την 

προκήρυξη 8Κ/2017, 

Γ) Διορισμό 172 θέσεων ΔΕ Γραμματέων(επέκταση του 

πίνακα διοριστέων της προκήρυξης 8Κ/2017) και 

Δ) 98 θέσεις ΠΕ Γραμματέων της προκήρυξης 1Κ/2017, 

δικαιωθέντες δικαστικά. 

Όπως μας επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ και 

αναφέρεται και παραπάνω, από το σύνολο  των 483 θέσεων 

η μόνη πιθανότητα να προχωρήσουν συντομότερα (και 

πάντως πολύ δύσκολα να έχει ολοκληρωθεί αυτό εντός του 

2020), είναι για τις 167+46 θέσεις αναπληρώσεων των δύο 

προκηρύξεων, ενώ μας επεσήμανε τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα των υπολοίπων περιπτώσεων. 

Πάντως και εδώ διαπιστώσαμε μία διγλωσσία εκ μέρους 

του ΑΣΕΠ, όπου κάθε φορά, μας παρουσιάζει διαφορετικά 

δεδομένα και προοπτικές, χωρίς στην ουσία να έχει 

προχωρήσει κάτι. 

Γ) Παράδοση του Σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων 

στον Υπουργό Δικαιοσύνης 

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 η Νομοπαρασκευαστική 

Επιτροπή της σύνταξης του Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων 

παρέδωσε δια του Προέδρου της κ. Γράβαρη, το Σχέδιο του 

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, την Εισηγητική Έκθεση και τα 

Πρακτικά Συνεδριάσεων στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κατά τη 

συνάντηση παρίσταντο και μέλη της Επιτροπής, μεταξύ δε αυτών 

και οι εκπρόσωποί μας Δικαστικοί Υπάλληλοι-μέλη της Επιτροπής. 

Ο Υπουργός δήλωσε κατά την παραλαβή ότι είναι στις 

προθέσεις του να προωθηθεί το Σχέδιο προς ψήφιση τον 

Σεπτέμβριο. 
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Από τη μεριά μας, κρατώντας μικρό καλάθι, με βάση τη 

μέχρι σήμερα στάση και αποτελεσματικότητα του υπουργείου, 

είμαστε  σε αναμονή και ελπίζουμε οι «νέες διαδικασίες» του 

επιτελικού κράτους να μην θέσουν περαιτέρω εμπόδια και 

καθυστερήσεις στην ψήφιση του Νέου Κώδικα, ο οποίος παρά τις 

όποιες επί μέρους διαφωνίες μας, θεωρούμε ότι αποτύπωσε το 

μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων του Κλάδου. 

 

Δ) Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 16/7/2020 

 
Εν μέσω των ανωτέρω εξελίξεων συνεδρίασε το Δ.Σ. της 

ΟΔΥΕ την Πέμπτη 16/7/2020 και αποτιμώντας όλα τα παραπάνω, 
αποφάσισε ομόφωνα πως ο Κλάδος θα πρέπει να συνεχίσει τις 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις που ανέστειλε λόγω κορωνοϊού τον 
περασμένο Μάρτη, δεδομένου ότι το σύνολο των αιτημάτων μας 

βρίσκεται στο ίδιο ή και σε χειρότερο σημείο απ΄ότι  τα άφησε η 
αναστολή των κινητοποιήσεων. 

Έτσι ομόφωνα αποφασίστηκε η Διακοπή Εργασιών κατά τις 

ημερομηνίες 16, 17, 18 Σεπτέμβρη 2020, κατά τις ώρες 09:00-
11:00 π.μ. και στη συνέχεια συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για 

περαιτέρω κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων. 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η κατάσταση στο χώρο των 
Δικαστηρίων έχει φτάσει στο «ως εδώ και μη παρέκει». Δεν 

μπορούμε πλέον να μένουμε στις έωλες υποσχέσεις υπουργών και 
παραγόντων. Ο χρόνος πλέον για όλους μας μετρά αντίστροφα. 

Χρειάζεται η  ενωτική μαζική αντίδρασή μας, για να μπορέσουμε 
να πετύχουμε τους στόχους μας. 

Σας καλούμε να βρίσκεστε σε διαρκή ετοιμότητα και να 
εμπιστεύεστε την επίσημη ενημέρωση του δευτεροβάθμιου 

οργάνου. Η όποια προσπάθεια διαφόρων τρίτων συνδικαλιστών ή 
απλών μελών κινούμενων από προσωπικά ή παραταξιακά 

κίνητρα, να παρουσιάσουν μια εικονική πραγματικότητα άμεσων 

διορισμών και χορήγησης επιδομάτων, δεν έχουν καμία απολύτως 
βάση και μόνο εφησυχασμό, αδράνεια και  παραίτηση από τον 

αγώνα επιφέρουν. 
Ευχόμαστε σε όλες και όλους να περάσετε με υγεία και 

ηρεμία τις λίγες μέρες των διακοπών και να ανταμώσουμε ξανά 
αρχές του Σεπτέμβρη, έτοιμοι για τους αγώνες που μας 

περιμένουν. 
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Ο Πρόεδρος 
  

 
Γιώργος Διαμάντης 

Η Γεν. Γραμματέας 
 

 
Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 


