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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, σε
συνέχεια του υπομνήματος που ήδη ως Σύλλογοι σας καταθέσαμε κι ενόψει της
Συνεδρίασης της 07ης/11/2018 του Υπηρεσιακού Σας Συμβουλίου, 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».
Στην περίπτωση του Εφετείου Θράκης δεν συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες,
διότι δεν μειώθηκε ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων, καθώς όλες οι δώδεκα (12)
προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες από ένδεκα (11) μόνιμους δικαστικούς
υπαλλήλους κι έναν (01) υπάλληλο ΙΔΑΧ. Επιπλέον υπηρετεί κι ένας (01) υπάλληλος ΠΕ
Πληροφορικής στο Ειδικό γραφείο.
Β) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος που επιγράφεται «Αρχή του κοινωνικού
κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων»: «1. (…). Οι 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».
Ενδεχόμενη απόσπαση από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Εφετειακής Περιφέρειας
αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, καθώς θα επέφερε δυσβάσταχτες συνέπειες
στον οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό βίο του υπαλλήλου, καθώς σύμφωνα με την
Υποπαράγραφο Δ.9 του Ν. 4336/2015: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κεφάλαιο Α΄ Άρθρο 1, δεν υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης για
τις δαπάνες διαμονής, διατροφής και μετακίνησης στις οποίες θα υποβληθούν οι τυχόν
αποσπασμένοι.
Γ) Δεδομένου ότι οι περισσότερες υπηρεσίες της Εφετειακής Περιφέρειας είναι
υποστελεχωμένες ενδεχόμενη

απόσπαση και

δεν θα

λύσει το

πρόβλημα της

υπερφόρτωσης του Εφετείου Θράκης και θα επιφέρει με βεβαιότητα μεγαλύτερη
αποδυνάμωση σε κάποια υπηρεσία της Περιφέρειάς μας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κατανοώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας στο Εφετείο
Θράκης και με πλήρη διάθεση αλληλεγγύης,
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, αλλά και όποιου άλλου ανάλογου ερωτήματος τεθεί ενώπιόν Σας.
Περαιτέρω προτείνουμε:
1)

την τήρηση του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Εφετείου Θράκης,

αναφορικά με τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου αριθμού υποθέσεων ανά
Δικαστήριο.
2)

Τον επανακαθορισμό των ποινικών αποφάσεων που καθαρογράφονται στο

Εφετείο Θράκης με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη της
Ολομέλειας των Εφετών, σύμφωνα με το άρ. 142 ΚΠΔ.
3)

Τη μη επικύρωση των αντιγράφων αγωγών, αποφάσεων και προτάσεων των

πολιτικών υποθέσεων και των ποινικών αποφάσεων και τη χορήγησή τους μόνο για
δικαστική χρήση με τη θέση της κατάλληλης σφραγίδας (άρ. 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999,
όπως τροπ. με το άρ. 2 παρ. 2 Ν. 4250/2014).

4)

Την άμεση πιλοτική εφαρμογή της ηχογράφησης και αποηχογράφησης των

πρακτικών των ποινικών εδρών του Εφετείου Θράκης.
5)

Την ανακατανομή των οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το πόρισμα της οικείας

επιτροπής, το οποίο έχει προ πολλού ολοκληρωθεί, και την συνακόλουθη αύξηση των
οργανικών θέσεων του Εφετείου.
6)

Την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων των προκηρύξεων που

εκκρεμούν.
Το παρόν αναγνώσθηκε από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου
Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων και ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα παρόντα μέλη.
Εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Καβάλας
για τη διαβίβαση του ψηφίσματός μας στους αποδέκτες του.

Αλεξανδρούπολη, 1η Νοεμβρίου 2018
Για τη Γενική Συνέλευση
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Τσάκας

Ο Γραμματέας

Μυρσίνη Μανέλου

Δράμα, 1η Νοεμβρίου 2018
Για τη Γενική Συνέλευση
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Βαΐα- Αλεξάνδρα Μίκικη

Σοφία Θεοφανίδου

Καβάλα, 1η Νοεμβρίου 2018
Για τη Γενική Συνέλευση
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπακόλας

Η Γραμματέας

Κοραλία Τομπουλίδου

Ξάνθη, 1η Νοεμβρίου 2018
Για τη Γενική Συνέλευση
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Αναστασία Χατζοπούλου
Ορεστιάδα, 1η

Μαρία Κομνίδου
Νοεμβρίου 2018

Για τη Γενική Συνέλευση
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Παναγιώτης Γκιαουρίδης

Ζαφειρή Αλεξούδη

Πίνακας Αποδεκτών
-

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων

-

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

-

Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

-

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

-

Πρόεδρος Εφετών Θράκης

-

Εισαγγελέας Εφετών Θράκης

-

Τμήμα Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστηρίων και
Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων,
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

-

Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

