
 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Εν όψει των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων επανέρχεται το θέμα των 

διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων. Ακολουθεί σύντομο ιστορικό βαθμολογικής 

εξέλιξης και διορισμού των δικαστικών υπαλλήλων ως δικαστικών αντιπροσώπων. 

Με υπουργικές αποφάσεις αναπροσαρμόζεται το εύρος συμμετοχής των υπαλλήλων 

ανά βαθμό που σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά το 17% των διοριζόμενων 

αντιπροσώπων.Πάντα όμως με κριτήριο τους βαθμούς και όχι  χρόνια υπηρεσίας. 

Σχετικά  με το Διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων 

τους : 

1. Π.Δ. 351/2003 - ΦΕΚ 316/Α/31-12-2003 

2. Άρθρο 61 Π.Δ. 55/1999 και άρθρο 77 Ν. 2910/2001 

3. Άρθρο 68 Π.Δ. 96/2007, άρθρο 21 παρ.2 και 3 ν.3226/2004 και άρθρο 29 

παρ. 2 και 3 ν.3731/2008  

 

Εξέλιξη βαθμών: 

 

● Ν. 2812/2000 (παλιός Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων) 

                          
                     ΒΑΘΜΟΙ 

 
Δ Γ Β Α 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΤΗ ΓΙΑ Α’ 

ΒΑΘΜΟ 

 ΠΕ  3 5 6 14 έτη  Το μεταπτυχιακό αφαιρεί 1 έτος. 

Το διδακτορικό αφαιρεί 2 έτη. 

 Η δικηγορία αφαιρεί 1-2 έτη. 
ΤΕ  3 6 7 16 έτη  

ΔΕ  4 8 8 20 έτη  

ΥΕ   4 8 10     

 

Διορίσθηκαν  ως δικαστικοί αντιπρόσωποι οι κάτοχοι του Α΄ και Β΄ βαθμού.  

 

 

●Ν.4024/2011 

ΒΑΘΜΟΙ    

 ΣΤ Ε Δ Γ Β   

ΠΕ 0-3 3-9 9-15 15-21 >21 έτη Το μεταπτυχιακό αφαιρεί 1 έτος. 

Το διδακτορικό αφαιρεί 2 έτη. 

Ο Γενικός Δ/ντής οφείλει να έχει 

Α’ βαθμό. 

 

ΤΕ 0-3 3-9 9-15 15-23 >23 έτη 

ΔΕ 0-3 3-9 11-19 19-27 >27 έτη  

ΥΕ 0-3 3-9 15-25 >25  

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3226%2F2004
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3731%2F2008


 

 

 

 

 

 

 
 

Διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι οι κάτοχοι των  Α΄, Β΄, Γ’, Δ’  βαθμών – 

καθώς άλλαξαν οι βαθμοί  ΣΤ’ σε Β΄. 

 

● Ν.4369/16  &  Ν. 4798/2021 (νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων) 

 

ΒΑΘΜΟΙ  

 Ε Δ Γ Β    Α  

 ΠΕ  2 5 6 13 έτη Το μεταπτυχιακό αφαιρεί 2 έτος. Το 

διδακτορικό αφαιρεί 6 έτη. 

 Η δικηγορία αφαιρεί 1-2 έτη. 
 ΤΕ  2 6 6 14 έτη 

ΔΕ  2 8 6 16 έτη  

ΥΕ   2 10 10   

 

Το 2019 (τριπλή κάλπη) διορίστηκαν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι οι κάτοχοι του 

Α΄, Β΄, Γ΄ βαθμού καθώς και οι πτυχιούχοι Νομικής με  Δ’ βαθμό. 

Με τον νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων παρέμεινε η βαθμολογική εξέλιξη 

(2016 κ.εξ). 

 

Από 1/1/2023 τον Β’ βαθμό κατέχουν ή έπρεπε να κατέχουν οι:  

● ΠΕ,  διορισθέντες μέχρι 31/12/2015  (7 έτη υπηρεσίας),   

                                 31/12/2017  (5 έτη υπηρεσίας & Μεταπτυχιακό), 

                                 31/12/2021  (1 έτος υπηρεσίας & Διδακτορικό). 

● ΤΕ,  διορισθέντες  μέχρι 31/12/2014  (8 έτη υπηρεσίας), 

                                 31/12/2016  (6 έτη & Μεταπτυχιακό), 

                                 31/12/2020  (2 έτη υπηρεσίας & Διδακτορικό). 

● ΔΕ,  διορισθέντες μέχρι 31/12/2012  (10 έτη υπηρεσίας). 

● ΥΕ, διορεσθέντες μέχρι 31/12/2000  (22 έτη υπηρεσίας). 

 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ξεκάθαρα ποιοι θα αποκλειστούν αν 

θεσπιστεί ως κριτήριο διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων μόνο τα έτη 

υπηρεσίας και όχι η κατοχή βαθμών , όπως διαρρέει σκοπίμως επικοινωνιακά τις 

τελευταίες ημέρες.  

 

Επειδή λοιπόν, η βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων  ιδιαίτερα όσων 

αναγνωρίζουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά και χρόνια υπηρεσίας  έχει 

βαλτώσει εδώ και χρόνια.  

Επειδή η αρχαιότητα κυριάρχησε  ως κριτήριο υπηρεσιαλής εξέλιξης και 

συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ υπαλλήλων, έναντι όλων των άλλων κριτηρίων 

και κυρίως των τυπικών προσόντων, 

Επειδή είναι  αξεπέραστη ανάγκη η παρουσία αρκετών συναδέλφων στα εκλογικά 

συνεργεία την ημέρα των εκλογών για την παραλαβή των αποτελεσμάτων και του 



 

 

 

 

 

 

 
 

εκλογικού υλικού. 

 

Πρέπει δυναμικά να διεκδικήσουμε:  

● την ολοκλήρωση της κατάταξης  όσων δικαιούνται τον Β΄ βαθμό,  

● την διατήρηση του ποσοστού του 17% και  

● τον διορισμό όσων κατέχουν τον Α΄ και Β΄ βαθμό καθώς και των πτυχιούχων 

Νομικής Γ΄ και Δ΄βαθμού.  

 

Είμαστε αντίθετοι με τον ορισμό χρόνων υπηρεσίας για το δικαίωμα διορισμού 

ως δικαστικών αντιπροσώπων. 

 

Δημόσια λοιπόν ο καθένας  ας αναλάβει τις ευθύνες του.  

 

Οι παρατάξεις, η ΟΔΥΕ και οι εκπρόσωποι ας καταθέσουν την άποψή τους. 

 

Ας μην αφήσουμε να συντελεστεί ένα ακόμα ολίσθημα προς την ισοπέδωση και την 

αναξιοκρατία, που χρόνια κάποιοι προσβλέπουν.  

 

Η παράταξή μας ξεκάθαρα, δημόσια και γραπτά -όπως πάντα- τοποθετείται. 

 

Εσείς οι νεώτεροι κρίνετε επιτέλους αυστηρά και στηρίξτε ξεκάθαρες επιλογές 

εφόσον βέβαια συμφωνείτε πριν είναι αργά!!! 

 
 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 


