ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ,
ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ενώπιον του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του Εφετείου Θράκης
Αξιότιμα μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου
Θράκης,
σε σχέση με το με αρ. πρωτ. 18312/29.3.2018 έγγραφο του Τμήματος
Λειτουργίας

Γραμματείας

Δικαστηρίων

&

Υπηρεσιακής

Κατάστασης

Δικαστικών Υπαλλήλων που περιήλθε εις γνώσιν μας, θα θέλαμε να σας
εκθέσουμε τα ακόλουθα:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,
«1. Επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου στη γραμματεία άλλου
δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή σε υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή στη
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς
και στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της χώρας για την
κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Η απόσπαση διενεργείται με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο δικαστικός
υπάλληλος. Αν η γραμματεία ή η υπηρεσία, στην οποία πρόκειται να
αποσπασθεί ο δικαστικός υπάλληλος, υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου
υπηρεσιακού συμβουλίου απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου
αυτού".
2., 3., 4. (…)
5. Για την απόσπαση συνεκτιμώνται από το δικαστικό (υπηρεσιακά)
συμβούλιο η τυχόν αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου, ο τόπος κατοικίας του,
η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση
με τον ή τη σύζυγο. (…)»
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Β) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος που επιγράφεται «Αρχή του
κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων»: «1.
Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού
συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση
του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά
ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε
είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα
δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα
είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται
την αρχή της αναλογικότητας».
Το ερώτημα που τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου Σας για την
απόσπαση ή μη στο Εφετείο Θράκης έως δύο (2) μόνιμων δικαστικών
υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων, από τα δικαστήρια και τις δικαστικές
υπηρεσίες της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης για ένα (1) έτος, περιορίζει
υπέρμετρα την προσωπική ελευθερία με την έννοια της ανάπτυξης της
προσωπικότητας στο πεδίο του οικογενειακού, οικονομικού και κοινωνικού
βίου. Επιλέχθηκε δηλαδή η απόσπαση, το επαχθέστερο όλων για τους
υπαλλήλους μέτρο, δοθείσης της απόστασης μεταξύ της Κομοτηνής, έδρας
του Εφετείου, με τις άλλες πόλεις της εφετειακής περιφέρειας, έδρες των
λοιπών δικαστικών υπηρεσιών.
Γ) Σύμφωνα με την Υποπαράγραφο Δ.9 του Ν. 4336/2015: ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

κεφάλαιο Α΄

Άρθρο 1 «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την
ακόλουθη έννοια: (…) παρ. 7. «Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου
υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα
στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης», παρ. 10. «Εκτός
έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας του μετακινουμένου,
ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός
έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την
ημέρα λήξης εργασιών», δεν υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης για τις
δαπάνες διαμονής,

διατροφής και

μετακίνησης

στις

οποίες θα

υποβληθούν οι τυχόν αποσπασμένοι.
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Δ) Επειδή όλα τα προηγούμενα που εκτέθηκαν θα διαταράξουν με βεβαιότητα
τη λειτουργία των λοιπών δικαστικών υπηρεσιών και κατ’ επέκταση θα
επιφέρουν δυσχέρεια στην απονομή της Δικαιοσύνης.
E) Εξουσιοδοτούμε τον Δημήτριο Τσάκα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΟΔΥΕ να παραστεί στο υπηρεσιακό Σας συμβούλιο και να καταθέσει για
λογαριασμό μας το παρόν υπόμνημά μας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας ζητούμε να αποφανθείτε αρνητικά επί του ερωτήματος που εκδικάζεται
ενώπιόν Σας κατόπιν του με αρ. πρωτ. 18312/29.3.2018 εγγράφου του
Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστηρίων & Υπηρεσιακής Κατάστασης
Δικαστικών Υπαλλήλων.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος Συλ/γου Αλεξανδρούπολης

Δημήτριος Τσάκας

Ο Πρόεδρος Συλ/γου Καβάλας

Δημήτριος Μπακόλας

Η Πρόεδρος Συλ/γου Ξάνθης

Αναστασία Χατζοπούλου

Η Αντιπρόεδρος Συλ/γου Δράμας

Βαΐα- Αλεξάνδρα Μίκικη

Η Πρόεδρος Συλ/γου Ροδόπης

Αναστασία Δαλκυριάδου

Ο Πρόεδρος Συλ/γου Ορεστιάδας

Παναγιώτης Γκιαουρίδης
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