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ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα
Κοινοποίηση προς: 1) Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο Κράνη,
2)Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων (μέλη της
Ο.Δ.Υ.Ε.) και τα φυσικά μέλη (Δικαστικούς Υπαλλήλους)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Πρώτα απ΄ όλα σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά, δημιουργική και
αποτελεσματική για τον χώρο της Δικαιοσύνης και ειδικότερα τον Κλάδο μας.
H συσσώρευση πολλών και χρόνιων προβλημάτων, για τα οποία εδώ και
καιρό έχετε ενημερωθεί, έχει καταστήσει το εργασιακό μας περιβάλλον
ιδιαίτερα δύσκολο και προβληματικό. Δυστυχώς διαπιστώνουμε με λύπη μας,
ότι η νέα χρονιά δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, ως προς τους
όρους συνεργασίας, που πιστέψαμε ότι τέθηκαν με αμοιβαία συνεννόηση,
κατά τις συναντήσεις και επαφές που πραγματοποιήσαμε από την ανάληψη
των καθηκόντων σας έως και το τέλος του περασμένου έτους.
Και αναφερόμαστε στο γεγονός της έγκρισης της πρόσληψης από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης 25 θέσεων Γραμματέων Δικαστηρίων για το
Πρωτοδικείο Πειραιά και 10 θέσεων Γραμματέων για το ΣτΕ, την ίδια στιγμή,
που όπως μας ενημέρωσαν τόσο οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας, όσο και
το συνδικαλιστικό όργανο (Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά), τα
συνολικά οργανικά κενά σε παρακείμενη δικαστική υπηρεσία, την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Πειραιά αγγίζουν το 60%.
Και βέβαια ως συνδικαλιστικό όργανο, δεν μπορεί παρά να έχουμε ως κύριο
αίτημα μας τις προσλήψεις προσωπικού στις δικαστικές υπηρεσίες, αλλά όχι
ερήμην της Ο.Δ.Υ.Ε. και κυρίως, αγνοώντας παντελώς τις υπάρχουσες
ανάγκες.
Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρωτοστατήσαμε, σε συνεργασία με τον άμεσα
ενδιαφερόμενο Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων της Αθήνας, στη διαδικασία
που ξεκίνησε από την προηγούμενη κιόλας κυβέρνηση, ώστε να
προσληφθούν κατ΄ εξαίρεση Δικαστικοί Υπάλληλοι στις μεγάλες Δικαστικές
Υπηρεσίες της Αττικής (Εφετείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Αθηνών και
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών), και μάλιστα θεωρούμε ότι υπήρξε άριστη
συνεργασία, τόσο με εσάς, όσο και με τους αρμόδιους φορείς για να
ευοδωθεί αυτή η διαδικασία. Συμφωνήσαμε δε μαζί σας, ότι για το σύνολο
των προσλήψεων στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της χώρας (πλην των
ακριτικών νησιών Λέσβου – Χίου – Λήμνου – Σάμου – Ρόδου - Κω και της
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Θράκης, όπου είναι αναγκαίες κατ’ εξαίρεση προσλήψεις), θα γίνει
αναλογική κατανομή, αφού γίνει γνωστός ο προγραμματισμός προσλήψεων
Δικαστικών Υπαλλήλων για το έτος 2020.
Όμως θεωρούμε προσβλητικό και υποτιμητικό για τον Κλάδο, το γεγονός ότι
έγινε παρόμοια έγκριση πρόσληψης από την προκήρυξη 8Κ/2017, 25
θέσεων ΔΕ Γραμματέων για το Πρωτοδικείο Πειραιά και 10 θέσεων για το
ΣτΕ, κυριολεκτικά ερήμην της Ο.Δ.Υ.Ε. Πώς και ποιός αξιολόγησε τις
υπάρχουσες ανάγκες και έθεσε σε προτεραιότητα το Πρωτοδικείο Πειραιά,
την ίδια στιγμή που Δικαστικές υπηρεσίες της παραμεθορίου (σε Θράκη,
Λέσβο, Χίο, Ρόδο, Κω, Σάμο, Λήμνο), αλλά και πολλές άλλες δικαστικές
υπηρεσίες της χώρας, κυριολεκτικά στενάζουν από την έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού και δεν υπάρχει γι΄ αυτούς καμία άμεση ακτίνα φωτός; Ακόμα και
μία θέση υπαλλήλου σε καθεμία από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, θα
ήταν ανάσα ανακούφισης για τους δοκιμαζόμενους υπηρετούντες σ΄ αυτές
συναδέλφους που επιπλέον σηκώνουν και το μεγάλο βάρος του
μεταναστευτικού.
Επειδή λοιπόν η μέχρι σήμερα, μικρή μεν χρονικά, αλλά ουσιαστική
συνεργασία μας, λάμβανε κύρια υπόψη τον αλληλοσεβασμό και μας έχει
αφήσει με την εντύπωση ότι έχετε εντρυφήσει από την πρώτη στιγμή στα
αιτήματα και στις ανάγκες του Κλάδου, θεωρούμε ότι ενέργειες και
αποφάσεις σαν αυτή, δημιουργούν σοβαρό ζήτημα στην μεταξύ μας
συνεργασία και κυρίως στην επίλυση των προβλημάτων των Δικαστικών
Υπηρεσιών.
Εξάλλου σας έχει γνωστοποιηθεί η από 14/11/2019 χαρακτηρισμένη ως
έγγραφο «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ» Εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΔΙΠΑΔΔ /Φ.2.9 / 67 / οικ.39231 / 14-11-2019 με ΑΔΑ:
ΨΛΒΘ46ΜΤΛ-7ΧΨ), με την οποία δίνονταν προθεσμία έως 26/11/2019,
προκειμένου να γνωστοποιήσετε τις ανάγκες προσλήψεων του Υπουργείου
σας για το έτος 2020.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Δικαιοσύνης ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην εγκύκλιο αυτή.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις σας ζητούμε, να επανεξετάσετε την
απόφαση και να υπάρξει άμεση επαφή και συνεργασία με την
Ο.Δ.Υ.Ε., προκειμένου να αξιολογηθούν οι υπάρχουσες ανά την
επικράτεια ανάγκες στις Δικαστικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια να
γίνει νέα κατανομή των θέσεων αυτών, αναλογικά και με βάση τις
υπάρχουσες ανάγκες. Αναμένουμε άλλωστε και την άμεση
ανταπόκρισή σας στο αίτημα του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., το οποίο ήδη έχει
διαβιβαστεί δια της Διευθύντριας του Γραφείου σας, για εφ΄όλης της
ύλης συνάντηση μας, με κυρίαρχο το ζήτημα των προσλήψεων.
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιώργος Διαμάντης

Μαριάνθη Μισαηλίδου
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