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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 

201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8826464, Fax: 210-8826172       

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr 

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019 

            Αρ.Πρωτ. 51 

 
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα 

Κοινοποίηση: Τον Γενικό Γραμματέα, κ.Πάνο Αλεξανδρή  
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και 

κάθε επιτυχία στο έργο σας, θεωρώντας πως αυτό θα σημαίνει και 
αποτελέσματα θετικά προς όλους τους φορείς της Δικαιοσύνης. 

Έχοντας την πεποίθηση πως η συνέχεια της λειτουργίας του Κράτους, 
δεν διακόπτεται με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, αλλά είναι 

εύλογο μια νέα πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να 
χρειάζεται κατ΄ αρχάς ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ενημέρωσης 

επί των θεμάτων που θα χειριστεί, σας απευθύνομε με την παρούσα 
επιστολή μας, το αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 

Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος για συνάντηση, προκειμένου να σας 
εκθέσομε το σύνολο των ζητημάτων - αιτημάτων του Κλάδου μας, καθώς 

και την πρόοδο που έχει σημειωθεί επ΄ αυτών μέχρι σήμερα. 
Προς διευκόλυνσή σας, σας  γνωστοποιούμε μια σύντομη καταγραφή των 

τρεχουσών διεκδικήσεων του Κλάδου μας, όπως τις αποφάσισε το 
πρόσφατο συνέδριο μας (Νοέμβριο του 2018), αλλά και τις εξειδίκευσε 

με αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
1ο) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Η εικόνα μέχρι την προκήρυξη των 

Βουλευτικών Εκλογών ήταν η εξής: 
 

Α) Βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης η προκήρυξη  1Κ/2017 του 
ΑΣΕΠ, που αφορά (404) διοριστέους Γραμματείς Δικαστηρίων της 

κατηγορίας ΠΕ, ενώ έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα της 
προκήρυξης 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ, που αφορά (42) θέσεις ΤΕ 

Γραμματέων(πριν την προκήρυξη των εκλογών βρισκόταν στο στάδιο 
ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών του N.4460/2016 (ΦΕΚ224/2-12-

2016), (123) θέσεις ΔΕ Γραμματέων (έχουν εκδοθεί τα οριστικά 
αποτελέσματα), ενώ από την ίδια προκήρυξη έχουν διοριστεί και (21) ΥΕ 

Επιμελητών Δικαστηρίων.  
Β) Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναπλήρωσης των διοριστέων που 

δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις (περίπου 65), από την προκήρυξη  2Κ/2017 

(135 θέσεων ΤΕ και ΠΕ Πληροφορικής). Ειδικότερα από την προκήρυξη 
αυτή, έχουν διοριστεί 70 και προχωρά η διαδικασία αναπλήρωσης για τον 

διορισμό των υπολοίπων 65 (ήδη εκδόθηκε δε στις 2/4/2019 η με 
αρ.πρωτ.33/3.4.2019 απόφαση του ΑΣΕΠ που αντικαθιστά 29 

διοριστέους του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν 
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τον διορισμό τους, από αντίστοιχο αριθμό επιτυχόντων του ίδιου Κλάδου 
στον Πίνακα Κατάταξης).   

Γ)Ακόμα βρισκόταν σε εξέλιξη 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  λεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις  
(ΦΕΚ 254/Α  /2013). 

Δ)Με την έναρξη του Νέου Δικαστικού Έτους, δηλαδή από τον 
Σεπτέμβριο του 2019, επρόκειτο «να τρέξει , σύμφωνα με τον προ 

εκλογών προγραμματισμό, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Άσκηση 2500 

Δικηγόρων σε Δικαστικές Υπηρεσίες. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως και δεδομένων των επειγουσών μεγάλων 

αναγκών σε έμψυχο δυναμικό, ζητούμε να οργανωθεί από μέρους σας ο 
κατάλληλος προγραμματισμός προσλήψεων, για το προσεχές διάστημα, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχοντες διαγωνισμοί, με τις υπάρχουσες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, καθυστέρησαν για περίπου 2,5 

χρόνια. 
 

2ο) ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Η θέση του 
Κλάδου μας και απόφαση του Συνεδρίου μας, είναι ότι πρέπει να 

προωθηθεί άμεσα η ψήφιση του Νέου Κώδικα Δικαστικών 
Υπαλλήλων, με τις παρατηρήσεις-διορθώσεις που έχομε ήδη 

επισημάνει στον προκάτοχό σας και θα μας δοθεί η δυνατότητα να 
σας τις επισημάνουμε εκ νέου κατά την συνάντησή μας. Εξάλλου η 

μοναδική παραμένουσα εκκρεμότητα είναι η Γνωμοδότηση της 

Ολομέλειας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.   αναμόρφωση του Κώδικα 
Δικαστικών Υπαλλήλων  και το Σχέδιο του Νέου Κώδικα προήλθε από την 

πολύμηνη εργασία της ορισθείσας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και 
το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό, παρά τις κάποιες επιμέρους 

διαφωνίες μας. Για το λόγο αυτό, επιθυμία μας είναι η ΑΜΕΣ  προώθηση 
του, προς ψήφιση, προκειμένου να αποκτήσει ο Κλάδος μας έναν 

σύγχρονο προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες  Κώδικα.  
 

3ο) ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 

Επιθυμία μας είναι να προωθηθεί προς ψήφιση, αφού 
απαλειφθούν, διορθωθούν, βελτιωθούν διατάξεις, που κατά την 

άποψη μας ως Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και όπως με συντριπτική 
πλειοψηφία αποφάσισε το Συνέδριό μας, οδηγούν σε υποβάθμιση του 

ρόλου μας ως Δικαστικών Υπαλλήλων.  

 
4ο) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ: Έγινε υπερδιπλασιασμός της πίστωσης 

για υπερωριακή απασχόληση το έτος 2019 σε σχέση με το έτος 
2018. Άμεσο αίτημά μας είναι να υπογραφεί η πίστωση που 

αφορά το β΄εξάμηνο του 2019, λαμβανομένης μέριμνας, κατά την 
διαβεβαίωση άλλωστε που είχαμε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία 

του ΥΔΔΑΔ, ώστε να λάβουν υπερωρίες υπηρεσίες που δεν 
περιλαμβάνονταν στην πρώτη απόφαση ή ενδεχομένως αδικήθηκαν από 

την κατανομή αυτής της απόφασης. Και βεβαίως πάγιο και δίκαιο αίτημα 
μας είναι το κονδύλιο των υπερωριών να πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο 
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βαθμό που να ανταποκρίνεται στον πραγματικά τεράστιο όγκο δουλειάς 
που διεκπεραιώνουν καθημερινά οι Δικαστικοί Υπάλληλοι. 

  
5ο) ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ: 

Με δεδομένη τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός 
Αλληλεγγύης του Ταμείου Αρωγής, είχε επέλθει συμφωνία του Κλάδου 

μας με την προηγούμενη ηγεσία του ΥΔΔΑΔ, στο να μεταφερθεί ο 
λογαριασμός αυτός στο δικό μας Υπουργείο και στη συνέχεια να γίνουν οι 

απαιτούμενες ενέργειες για την ενεργοποίησή του. 
 

6ο) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Είχαν σταλεί 

ήδη, πριν τις εκλογές, στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια ορισμένων 
Δικαστηρίων τα ερωτήματα που αφορούσαν στην επιλογή Προϊσταμένων 

Τμημάτων. Λόγω των εκλογών η όλη διαδικασία ανεστάλη. Αυτονόητο 
αίτημά μας είναι να προσχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι 

κρίσεις για Προϊσταμένους Τμημάτων του συνόλου των 
Δικαστηρίων της επικράτειας, με την έναρξη του νέου Δικαστικού 

Έτους, δεδομένου ότι κλείνει πλέον 10ετία με Προϊσταμένους 
Τμημάτων διορισμένους με Πράξεις. 

 
7ο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: (α) Διπλασιασμός (τουλάχιστον) 

στα έξοδα κίνησης των Επιμελητών Δικαστηρίων που έχουν 
καθηλωθεί στο ποσό των 50€ μικτά και δεν ανταποκρίνονται στα 

πραγματικά έξοδά τους (καθότι μετακινούνται με ίδια μέσα). (β) Η 
έμπρακτη αναγνώριση των οξυμένων ειδικών και ιδιαίτερων 

συνθηκών εργασίας συνεπάγεται την οικονομική αναβάθμιση των 

Δικαστικών Υπαλλήλων οι μισθοί των οποίων έχουν υποστεί 
μεγάλες μειώσεις κατά τη μνημονιακή περίοδο. Ζητούμε την 

επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας 
(αντίστοιχο με των Δικαστικών Λειτουργών..) στο ύψος που ήταν 

πριν καταργηθεί.  
 

8ο) ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: Πέραν όμως της οικονομικής αναβάθμισης 
των Δικαστικών Υπαλλήλων, απαιτείται και η θεσμική τους 

αναβάθμιση μέσω και της διαρκούς επιμόρφωσής τους. Τέλος, η 
επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά και 

η ποιοτική της αναβάθμιση, απαιτεί την επέκταση των υποδομών 
σε όλη τη Χώρα (μηχανοργάνωση, ηχογράφηση-αποηχογράφηση 

και στα Ποινικά, κτίρια κλπ.). 
Θεωρούμε δε ότι είναι αυτονόητη η συμμετοχή εκπροσώπων των 

Δικαστικών Υπαλλήλων σε κάθε Επιτροπή που συστήνεται από το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως προς ζητήματα σχετικά με την 
λειτουργία των Δικαστηρίων και την  υπηρεσιακή κατάσταση των 

Δικαστικών Υπαλλήλων. 
 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 
Θεωρώντας ότι με την παρούσα επιστολή μας, διευκολύνομε την από 

μέρους σας δυνατότητα ενημέρωσης για τα προβλήματα του Κλάδου μας, 
αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας, προκειμένου να ορισθεί 
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συνάντηση με το Διοικητικό μας Συμβούλιο ώστε να σας εκθέσουμε δια 
ζώσης, λεπτομερέστερα και με επιχειρήματα, το σύνολο των 

προβλημάτων και αιτημάτων των Δικαστικών Υπαλλήλων. 
 

 
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Γιώργος Διαμάντης 

Η Γεν. Γραμματέας 

 
 

Μαριάνθη Μισαηλίδου 
 


