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Προς την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

Κοινοποίηση: προς τους Συλλόγους Δικ. Υπαλλήλων και τους συναδέλφους της 

χώρας 

Επείγον αίτημα – πρόταση 23ων  δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου και της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης, για την εθελοντική/προαιρετική 

κινητικότητα. 

Ηράκλειο Κρήτης,  Δεκέμβριος 2017 

 

Προς την ΟΔΥΕ 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

  Στις 13 Νοεμβρίου 2017 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ειδική ψηφιακή 

πλατφόρμα για την εθελοντική κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, 

όπου θα μπορούν οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά την αίτησή τους ή τις αιτήσεις τους για απόσπαση ή μετάταξη σε 

κενή θέση όλων των φορέων του δημοσίου σε θέση ίδιας κατηγορίας και ίδιας 

εργασιακής σχέσης. Σύμφωνα με τον Ν.4440/2016 στο Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας στο Δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάγονται 

όλοι οι υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου τομέα, πολιτικοί διοικητικοί 

υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, 

των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ, καθώς 

και όσων ΝΠΙΔ ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. Από το σύστημα της 

εθελοντικής κινητικότητας εξαιρούνται (έκταση εφαρμογής, αρ.3 

Ν.4440/2016) οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, (εκτός από 

τους διοικητικούς υπαλλήλους), καθώς και οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός κι αν 

αποδεσμευθούν από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.   

Επειδή κατά την ψήφιση του παραπάνω νόμου, που αφορά την εθελοντική 

κινητικότητα και δόθηκε το καλοκαίρι του 2016 σε διαβούλευση, δεν υπήρξε 

καμία ενημέρωση των δικαστικών υπαλλήλων και επομένως έγκριση για την 

εξαίρεσή τους από το δικαίωμα στην εθελοντική μετακίνησή τους σε άλλους 
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φορείς του Δημοσίου και με αφορμή τη συζήτηση από εκπροσώπους μας για 

την τροποποίηση των άρθρων του Δικαστικού Κώδικα ( Ν.2812/2000) που 

διεξάγεται επί μήνες και οδεύει προς ψήφιση, ζητούμε να υπάρξει επέκταση 

εφαρμογής των διατάξεων της ψηφιακής εθελοντικής κινητικότητας και 

στους δικαστικούς υπαλλήλους με την κατάργηση του άρθρου 84 του 

δικαστικού Κώδικα και σύμφωνα με τις οικείες γι’ αυτούς διατάξεις 

(αρ.92 Συντάγματος).  

Είναι προφανές ότι υπάρχουν συνάδελφοι, που επιθυμούν να έχουν το 

δικαίωμα στο μέλλον, αν προκύψει ανάγκη προσωπική, οικογενειακή ή 

άλλη, να υποβάλουν αίτηση ή ταυτόχρονες αιτήσεις για απόσπαση ή 

μετάταξη σε άλλους φορείς του δημοσίου και να έχουν γρήγορες 

τοποθετήσεις. Η δυνατότητα αυτή αφορά αυτονόητο δικαίωμα και θα είναι 

πολύ ευεργετική για τους συναδέλφους που θέλουν να μετακινηθούν σε 

καταστήματα της επαρχίας, όπου δεν υπάρχουν κενά και έτσι καθυστερούν οι 

τοποθετήσεις, αλλά και για συναδέλφους που θέλουν να μετακινηθούν σε 

υπηρεσίες πλησιέστερα στις οικείες τους, ακόμη και σε θέσεις του εξωτερικού.  

Επισημαίνουμε ότι ήδη με την έναρξη της εφαρμογής του νέου συστήματος 

μετατάξεων επικρατεί το οξύμωρο να υπάρχει ελεύθερη κινητικότητα 

υπαλλήλων προς τα δικαστήρια με τον νόμο της ψηφιακής κινητικότητας (Ν. 

4440/2016), αλλά ο ίδιος νόμος να μην ισχύει για την κινητικότητα για τους 

δικαστικούς υπαλλήλους, των οποίων θα εφαρμόζεται ο τροποποιημένος 

Δικαστικός Κώδικας (Ν.2812/2000) και θα απαγορεύεται εφεξής απόλυτα η 

μετάταξή τους σε άλλο φορέα του Δημοσίου, αν δεν υπάρξει η αιτούμενη 

με το παρόν σχετική ρύθμιση στον υπό τροποποίηση Δικαστικό Κώδικα.  

 Επισημαίνεται επίσης ότι, παρά την επικρατούσα έως και σήμερα αντίληψη 

στην πλειοψηφία των δικαστικών υπαλλήλων, δεν υπάρχει συνταγματική 

απαγόρευση ή κώλυμα για τις μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων 

σε άλλους φορείς του δημοσίου, αλλά ρητή συνταγματική απαγόρευση 

μόνο για τους δικαστικούς λειτουργούς (βλ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρ.88 «Μετάταξη 

δικαστικών λειτουργών απαγορεύεται» και ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρ. 92 «Οι 

προαγωγές, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις των δικαστικών 

υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών 

συμβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς 

λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως ο νόμος ορίζει» που 

αναφέρεται στη διαδικασία). Η συνταγματική δυνατότητα έχει αποδειχθεί 
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καθόσον εκτός άλλων διάσπαρτων διατάξεων στον Δικαστικό Κώδικα,  το 

άρθρο 148 του Δικαστικού Κώδικα (τελική, μεταβατική διάταξη) 

επέτρεψε τις μετατάξεις δικαστικών υπαλλήλων σε άλλους φορείς του 

Δημοσίου κατόπιν αίτησής τους για περιορισμένο χρονικό ορίζοντα 

τριετίας, δηλαδή κατά το διάστημα από τον 2000 έως 2003.  

Το θέμα της εξαίρεσης των δικαστικών υπαλλήλων από το ψηφιακό ΕΣΚ θα 

δημιουργήσει άμεσα προβλήματα και θα κριθεί αναγκαίο να επανεξεταστεί, 

διότι, αν οι κενές θέσεις στα Δικαστήρια καλύπτονται από μόνιμους Δημοσίους 

Υπαλλήλους με το Ν. 4440/2016 και οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι διατηρούν 

την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν με 

αίτησή τους να μετακινούνται ανά δύο χρόνια, οπότε θα φεύγουν από τα 

δικαστήρια και πάλι θα μένουν θέσεις κενές και επίσης θα υπάρχουν δύο 

κατηγοριών υπάλληλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι. Αν πάλι ερχόμενοι στα Δικαστήρια γίνονται δικαστικοί υπάλληλοι, 

οπότε και γράφεται στην προκήρυξη ότι δεν μπορούν να ξαναφύγουν δεν θα 

υποβάλλονται αιτήσεις προς τα δικαστήρια. Είναι εκ των πραγμάτων 

βέβαιο ότι αυτά τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσει ο κλάδος από το νέο 

έτος, οπότε και θα υπάρξουν οι πρώτες τοποθετήσεις με το ΕΣΚ στις 

2/1/2018. Η ιδιαιτερότητα του δικαστικού υπαλλήλου εκπηγάζει από το 

Σύνταγμα και μόνο. Και άλλες κατηγορίες μονίμων υπαλλήλων έχουν δικούς 

τους κώδικες και διέπονται από ειδικές διατάξεις, και όχι τον 

δημοσιοϋπαλληλικό και έδωσαν αγώνες προκειμένου να πετύχουν και 

πέτυχαν το δικαίωμα στην εθελοντική κινητικότητα (βλ. κώδικας υπαλλήλων 

Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3584/2007, που αποκλείονταν λόγω των ειδικών 

διατάξεων, αλλά και κατηγορίες, όπως διοικητικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ, ΚΕΠ, 

ΕΥΠ κ.ά.). 

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε στη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του 

Δικαστικού Κώδικα να μεριμνήσετε ώστε να υπάρξει επέκταση εφαρμογής της 

εθελοντικής ψηφιακής κινητικότητας και στους δικαστικούς υπαλλήλους 

κατόπιν αίτησής τους με την κατάργηση του άρθρου 84 του Δικαστικού 

Κώδικα και σύμφωνα με τις οικείες γι’ αυτούς διατάξεις.     

Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2017. 

Οι αιτούντες δικαστικοί υπάλληλοι:  
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1. Μαυρογιαννάκης Ελευθέριος 

2. Σωμαράκη Ισμήνη 

3. Κανακαράκης Κωνσταντίνος 

4. Μιχελής Ανάργυρος 

5. Σμαριανάκη Μαρία 

6. Κουτάντου Ελένη 

7. Φαρσάρη Σοφία 

8. Σταματάκη Ειρήνη 

9. Κουναλάκη Αργυρή 

10. Καστελλάκη Κωνσταντίνα 

11. Μουρτζάκης Γεώργιος 

12. Κλημαθιανός Ιωάννης 

13. Ξυδάκη Ελένη 

14. Φρουδά Αικατερίνη 

15. Αλεγκάκη Ελένη 

16. Λουλούδης Ματθαίος 

17. Μενεγάκη Ευαγγελία 

18. Δασκαλάκη Αικατερίνη 

19. Κουγιουμουτζάκης Εμμανουήλ 
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20. Παπάλα Βαλεντίνη 

21. Ψούνη Βασιλεία 

22. Ρουμπελάκη Άννα 

23. Μαμαλάκη Αικατερίνη. 

 

 


