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                                     ΠΡΟΣ 

                  Το Προεδρείο της  Ομοσπονδίας  Δικαστικών Υπαλλήλων  Ελλάδας 

Με ανακοίνωση σας, ενημερώσατε τους   Α΄ βάθμιους   συλλόγους   ότι με ενέργειες  
σας επιτύχατε τον διορισμό των εργαζομένων στα δικαστήρια με σχέση ιδιωτικού δικαίου, 
οι  οποίοι,  όπως    επανειλημμένα  τονίσατε    για  να    εμπεδώσουμε  την  εμπάθεια  σας  στο 
προηγούμενο  προεδρείο  (γεγονός  που  σας  διαβεβαιώνουμε  ουδόλως  συμμεριζόμαστε), 
έχασαν  το  δικαίωμα  αυτό  το  2014.  Παρόλα  αυτά    θα  έπρεπε  να  μας  εξηγήσετε  αφού 
μπήκατε στην διαδικασία αυτή,  τον  λόγο  για  τον οποίο  είχε  γίνει αυτό  την συγκεκριμένη 
χρονική  στιγμή.  Συνεχίζετε  να  τονίζετε  την  επιτυχία  σας  στο  να  αποκτήσουν  δικαίωμα 
διορισμού όχι μόνο οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας    ΙΔ   οι οποίοι είχαν αρκετά χρόνια 
προϋπηρεσίας στα δικαστήρια (με βαθμό Β), όπως μέχρι  το 2014 γίνονταν ,και καλώς  κατά 
την  άποψη  μας,  αλλά  και  οι  έχοντες  τον  Γ  και  Δ  βαθμό  ,χωρίς  να  λάβετε  υπόψη  σας  τα 
χρόνια  που  οι  τελευταίοι    υπηρετούν  στα  δικαστήρια  ,γεγονός  που    στην  προκειμένη 
περίπτωση  είναι  ταυτόσημο  με  έλλειψη  εμπειρίας    και  κίνδυνο  για  τους  ίδιους    να 
περιπέσουν ως εκ τούτου σε σφάλματα . Δεν δείξατε την ίδια ευαισθησία (αν υποθέσουμε 
ότι αυτό που έγινε ήταν αποτέλεσμα δικών σας ενεργειών και όχι εσφαλμένης διατύπωσης 
της Αντιπροέδρου  του Α1 πολιτικού τμήματος του ΑΠ στην εγκύκλιο της ), που και εκεί θα 
έπρεπε  να  είχατε  την  γνώση  και  την  πρόνοια  να  σκεφτείτε  το  αποτέλεσμα  που 
αποτυπώθηκε  όπως  αποτυπώθηκε  στο  ποσοστό  των  δικαστικών  υπαλλήλων  που  δεν 
διορίστηκαν στην κλήρωση της   9‐9‐2015 με χρόνο υπηρεσίας στα δικαστήρια 15 και άνω 
ετών  (αυτό  το  λέμε  με  κάποια  επιφύλαξη  γιατί  ακόμη  δεν  έχουμε  εικόνα  του  ακριβούς 
αριθμού   όσων υπέβαλαν αίτηση διορισμού στις δυο αυτές κατηγορίες)  . Θα μπορούσατε 
να έχετε  ζητήσει από την ημέρα που αναλάβατε το προεδρείο,  να διορίζονται και εκείνοι 
που έχουν τον  Ε΄ βαθμό  και αν θέλετε κάνοντας ακόμη ένα βήμα παραπάνω την ώρα που 
συναινέσατε  στην  πρόθεση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης  να  τροποποιηθεί  ο  κώδικας 
δικαστικών υπαλλήλων  ,να μας ανακοινώσετε μεταξύ  άλλων την πρόθεση σας να ζητήσετε 
στο  μέτρο  που  ο  κώδικας    ορίζει  ότι  οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  που  είναι  κάτοχοι  πτυχίου 
νομικής  και  έχουν  διατελέσει  δικηγόροι,  προάγονται  στον  επόμενο  βαθμό  σε  μικρότερο 
κατά  ένα  έτος  χρονικό  διάστημα    από  τους  υπόλοιπους,  να  έχουν  κατ  επέκταση    και    το 
δικαίωμα  να  κάνουν  αιτήσεις  για  διορισμό  ως  δικαστικοί  αντιπρόσωποι    σε  αντίστοιχο 
μικρότερο  χρόνο  ανεξαρτήτως  αν  το  σύνολο  των  δικαστικών  υπαλλήλων  έχει  καθηλωθεί 



στους παλιούς βαθμούς.  Δηλαδή σε μελλοντική υπουργική απόφαση που θα ορίζει ποιοι 
θα  έχουν  δικαίωμα  να  διοριστούν  δικαστικοί  αντιπρόσωποι  να  ζητηθεί  ιδιαίτερη 
μεταχείριση για τους ΠΕ νομικής . 

Αυτά όμως συνάδελφοι του Προεδρείου απαιτούν δουλειά από την πλευρά σας πολύ 
πριν  φτάσουμε  στις  εκλογικές  αναμετρήσεις.  Απαιτούν  σχεδιασμό  και  προτάσεις.  Δεν 
φροντίσατε ούτε τον Γενάρη αλλά ούτε τον Ιούνιο του 2015 να προτείνετε να συνεχίσουν να 
διορίζονται οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας  Ι.Δ  με προϋπηρεσία στα δικαστήρια πολλών 
ετών (με βαθμό Β, ακόμη και Γ) , που κακώς κατά την άποψη μας έχασαν αυτό το δικαίωμα, 
να  αλλάξει  η  υπουργική  απόφαση  που  ορίζει  ποιοι  έχουν  δικαίωμα  να  διορίζονται  
δικαστικοί  αντιπρόσωποι  με  επέκταση  στον  Ε  βαθμό  για  τους  μόνιμους  (αφού  δε 
προεκτάθηκε και στους  υπαλλήλους με σχέση  ΙΔ  με βαθμούς  Γ και Δ)  δεν κάνατε καμία 
επαφή  με  την  ολομέλεια  των  δικηγορικών  συλλόγων  για  να  αυξηθεί  το    ποσοστό  των 
δικαστικών  υπαλλήλων  σε  σχέση  με  αυτό  των  δικηγόρων  που  διορίζονται  δικαστικοί 
αντιπρόσωποι  με  δεδομένο  ότι  ο  αριθμός  των  εν  ενεργεία  δικαστικών  υπαλλήλων 
μειώθηκε και θα συνεχίσει να μειώνεται  δραματικά .  

Σας  ενημερώνουμε  λοιπόν  τουλάχιστον  ο  σύλλογος  δικαστικών  υπαλλήλων  της 
περιφέρειας  του  Πρωτοδικείου  Βόλου  πιστεύει  ότι  δεν  μας  εκπροσωπείτε.  Καλούμαστε 
λοιπόν εμείς σαν πρωτοβάθμιος να μεταφράσουμε τις ενέργειες σας  στα μέλη μας και να 
αναζητήσουμε  μέσω  προτάσεων  και  προς  τις  άλλες  παρατάξεις    που  δεν  μετέχουν  στο 
προεδρείο της ΟΔΥΕ προκειμένου να επιτύχουμε την εργασιακή ειρήνη στο σύλλογο μας. 

Θα μπορούσαμε να σας  επισημάνουμε την κωλυσιεργία σας σε πολλά άλλα θέματα 
που ψηφίστηκαν στο συνέδριο του Βόλου. 

Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε επίσης την απουσία σας στα όσα ψηφίστηκαν στο 
τρίτο  μνημόνιο,  το  οποίο  ούτε  καν  σαν  ΟΔΥΕ  καταδικάσαμε  εν  συνόλω.  Αφήσατε  να 
γραφτεί  η φράση «με  ευθύνη  του  Γραμματέα  του  Ειρηνοδικείου»  στην  τροποποίηση  του 
νόμου Κατσέλη, φράση που θα επαναληφθεί και στην εφαρμογή των τροποποιήσεων του 
Κωδ.Πολ.Δικ.  Ακόμη  να  επισημάνουμε  την  έλλειψη  ενημέρωσης  για  την  πρόθεση  σας  να 
ζητήσετε αναστολή εφαρμογής των  τροποποιήσεων του νόμου Κατσέλη, που «τρέχουν» σε 
εφαρμογή  και  την  κάλυψη  άμεσα  των  προκηρυχθέντων  θέσεων  στελέχωσης  με 
υπαλλήλους των Ειρηνοδικείων για τον λόγο αυτό. 

Σήμερα όμως θα περιοριστούμε να σας μεταφέρουμε την άποψη των εργαζομένων  
στα Δικαστήρια του Βόλου . ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ στο πρόσωπο σας ως Προεδρείο της ΟΔΥΕ . 

Για το ΔΣ 

Η Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας 

Ιω.Παπαδημητρίου                  Χαρ.Παγωνοπούλου 

 

 

 


