
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 

Γ΄& Δ΄ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;;; 

Συναδέλφισσες – οι 

     Κατατέθηκε χτες στη βουλή, στο συζητούμενο νομοσχέδιο που 

περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή των εκλογών της 26 – 5 

– 2019, τροπολογία με αριθ. 2044/19-3-2019 του Κυβερνητικού 

Βουλευτή Αργολίδας Γκιόλα Ιωάννη, με την οποία προβλέπεται η 

δυνατότητα να διορίζονται ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι ΜΟΝΟ οι 

Δικαστικοί Υπάλληλοι με Α΄& Β΄ βαθμό. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 

ζητείται η τροποποίηση του άρθρου 68 του Π.Δ/τος 26/2012 με το 

οποίο είχαν τη δυνατότητα διορισμού και οι συνάδελφοι με Γ΄& Δ΄ 

βαθμό!!!!! Στην αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης διάταξης 

αναφέρεται πως σκοπός της είναι «… η αποφυγή του φαινόμενου να 

διοριστούν Δικαστικοί Αντιπρόσωποι τόσοι Δικαστικοί Υπάλληλοι, 

ώστε να παραμείνουν ελάχιστοι εξ αυτών στα Πρωτοδικεία, που θα 

πρέπει να φέρουν σε πέρας όλες τις άλλες εκλογικές διαδικασίες…». 

     Θεωρούμε απαράδεκτη και καταγγέλλουμε την παραπάνω 

προτεινόμενη διάταξη και απαιτούμε από την ΟΔΥΕ να ενεργήσει 

ΑΜΕΣΑ προκειμένου να αποτρέψει την ψήφιση της, διότι:  

 Επιχειρείται μονομερώς από την Κυβέρνηση η αφαίρεση 

δικαιωμάτων ικανού αριθμού Δικαστικών Υπαλλήλων, από το να 

διορίζονται Δικαστικοί Αντιπρόσωποι 

 Θεσμοθετείται η δυνατότητα να διορίζονται Δικαστικοί 

Αντιπρόσωποι, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπουργείων (εκτός 

του χώρου της Δικαιοσύνης) κάτοχοι πτυχίου νομικής (και όχι 

μόνο) 

 Η πιθανότητα να εμφανιστεί πράγματι πρόβλημα με τις 

εκλογικές εργασίες στα Πρωτοδικεία φαίνεται υπαρκτή, πλην 

όμως αυτό μπορεί κάλλιστα να αντιμετωπιστεί με την κατανομή 

στα Πρωτοδικεία προσωπικού από άλλες Δικαστικές Υπηρεσίες 

που δεν έχουν δικαίωμα διορισμού, της οικείας Πρωτοδικειακής ή 

Εφετειακής περιφέρειας, μετά από συνεννόηση των διοικήσεων 



και παρέμβαση -  πρόταση της ΟΔΥΕ. Σε αυτό να προσθέσουμε 

και τη δυνατότητα διορισμού ικανού και εύλογου  αριθμού 

Δικαστικών Υπαλλήλων σαν αναπληρωματικών Δικαστικών 

Αντιπροσώπων, από την οικεία εκλογική περιφέρεια, μετά από 

έγγραφο αίτημα (ως είθισται κάθε φορά) των Διοικήσεων των 

Υπηρεσιών, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα. Παρά τις 

παραπάνω δυνατότητες, επιχειρείται η λύση του πιθανού 

προβλήματος με μονομερή - «πραξικοπηματική» αφαίρεση του 

δικαιώματος μεγάλου αριθμού συναδέλφων. 

Στο σημείο αυτό ας μην παραβλέπουμε, ότι είναι 

πανθομολογούμενη και γνωστή σε όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς (αν δεν είναι οφείλει η ΟΔΥΕ να το κάνει) η ποιότητα 

του έργου των Δικαστικών Υπαλλήλων ως Δικαστικών 

Αντιπροσώπων.     

Ευελπιστούμε ότι η ΟΔΥΕ θα παρακολουθεί στενά, θα εποπτεύει και 

θα απαιτεί – πιέζει όπου χρειάζεται για ΟΛΑ τα παραπάνω.  

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ή 

ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ;;;;;;;;;; 

Συναδέλφισσες – οι 

     Όλα τα παραπάνω είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα από γεγονότα 

και παραλείψεις που δεν συνάδουν με την συνδικαλιστική 

δεοντολογία και δράση, κάτι που σας έχουμε γνωστοποιήσει και στο 

παρελθόν.  

Μας εντυπωσιάζει το γεγονός πως ο προτείνων την (Ν)τροπολογία 

Κυβερνητικός Βουλευτής είναι πλήρης γνώστης όλων των πάρα 

πολλών  λεπτομερειών της πορείας και της βαθμολογικής κατάταξης 

και εξέλιξης των Δικαστικών Υπαλλήλων από το 2011 έως σήμερα, 

καθώς και όλων των παραμέτρων αυτής της εξέλιξης, έτσι όπως 

αναφέρει και στην αιτιολογική έκθεση. Άραγε ποιος «υπαγόρευσε» σ’ 

αυτόν όλα αυτά τα στοιχεία;;;;;    

Αναρωτιόμαστε επίσης πως είναι δυνατόν, να συμπίπτουν πολλά απ’ 

τα προβλεπόμενα στο εν λόγω νομοσχέδιο (το σχετικό με τις 

εκλογές) με πολλές από τις «ιδέες» και «προτάσεις» που 

κυκλοφορούν στο διαδίκτυο (και όχι μόνο) από διάφορους 

συναδέλφους (π.χ. ο αποκλεισμός των Γ΄ & Δ΄ βαθμών).  



Αλλά και ανησυχούμε μήπως γίνουν πράξη κι άλλες τέτοιου είδους 

«ιδέες» και «προτάσεις» (π.χ. αμοιβή σε κάθε έναν ανάλογα με την 

προσφορά του στα εκλογικά συνεργεία, όταν μάλιστα η ευθύνη της 

ΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ εργασίας και ως εκ τούτου της ΙΔΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

δεν ανήκει στους συναδέλφους, αλλά στις Διοικήσεις των Υπηρεσιών 

(και φυσικά στους συνδιοικούντες). 

Συνάδελφοι της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν «πήρατε το μήνυμα»:  

 όταν σε προηγούμενες θητείες μέλη της παράταξης σας 

εξέφραζαν  προσωπικές θέσεις (και όχι τις θέσεις του οργάνου) 

στους θεσμικούς φορείς και μάλιστα παρουσίας σας;;;  

 με τις ενυπόγραφες ανακοινώσεις για επέκταση του άρθρου 48 

και στους τμηματάρχες, από μέλη της παράταξης σας;;; 

 στο πρόσφατο συνέδριο, όπου μέλη της παράταξης σας 

προσπάθησαν και μάλλον κατάφεραν να σας διασπάσουν;;;  

 στη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, 

όταν μέλος της παράταξης σας έθεσε υποψηφιότητα κόντρα στην 

υποψηφιότητα της παράταξης σας;;; 

Και εν τέλει δεν «πήρατε το μήνυμα» όταν μέλη της παράταξης σας (οι 

γνωστοί «εφιάλτες» σας στο συνέδριο) αναρτούν στο διαδίκτυο 

προτάσεις για τα εκλογικά, που μόνο συναδελφικές ΔΕΝ είναι;;; 

Πως ανέχεστε αυτές τις λειτουργίες – πρακτικές των μελών της 

παράταξης σας;;; Για πόσο ακόμα θα τους καλύπτετε;;; Πότε θα τους 

απομονώσετε για να καταφέρει το Β/θμιο ‘Όργανο να διατηρήσει έστω 

τα κεκτημένα των Δικαστικών Υπαλλήλων;;;  

     Κατά την ταπεινή μας άποψη, όλα αυτά είναι η κύρια αιτία 

καθήλωσης του κλάδου. Σε αυτά βέβαια θα ήταν άδικο να μην 

προσθέσουμε και την προσπάθεια των «εξαπτέρυγων» (ΔΑΚΕ & ΑΓ. 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ), που με την εκκωφαντική σιωπή τους και την ανοχή 

τους, δείχνουν είτε να θεωρούν επουσιώδη τα παραπάνω που εμείς 

θεωρούμε αρχές του συνδικαλισμού, είτε να ανέχονται αυτή την 

κατάσταση.  Θα είμαστε παρόντες και θα σας ενημερώνουμε για όλες 

τις εξελίξεις και για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον.  

     Αθήνα  20  Μάρτη  2019 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


