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Σχετικά με την πρόςληψη και επιμόρφωςη των Δικαςτικϊν Υπαλλήλων 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
Τϊρα που τελείωςαν οι εκλογζσ μασ, νομίηω ότι πρζπει να προβλθματιςτοφμε 
ςχετικά με τθν επιμόρφωςι μασ αλλά και τον νζο τρόπο προςλιψεων ςυναδζλφων 
που επιχειρείται με το νομοςχζδιο που δόκθκε προσ διαβοφλευςθ (θ οποία κα είναι 
ανοιχτι μζχρι 15/11 ςτθ ςελίδα: 
 http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=16362  
Τα ςχόλιά μου: 
 
Άρθρο 5, Δ.Σ. τησ ΕΣΔι:  
Δφο παρατθριςεισ: 
Είναι απολφτωσ ςωςτό να ςυμμετζχει ο Πρόεδροσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτο Δ.Σ. για τα 
κζματα που αφοροφν τουσ δικαςτικοφσ Υπαλλιλουσ. Πιςτεφω μάλιςτα ότι κα 
ζπρεπε να υπάρχει κάποιο είδοσ μνθμονίου ςυνεργαςίασ και μετάδοςθσ 
τεχνογνωςίασ από τθ μεριά του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  
Είναι ςωςτό να ςυμμετζχουν και δφο δικαςτικοί υπάλλθλοι που κα οριςτοφν από 
τθν Ο.Δ.Υ.Ε. αλλά οι εκπρόςωποι αυτοί να πλθροφν και κάποια ελάχιςτα κριτιρια 
γνϊςεων και εναςχόλθςθσ με τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. 
 
Άρθρο 10, Εκπαιδευτικό Προςωπικό: 
Οι εν ενεργεία δικαςτικοί υπάλλθλοι που κα ανικουν ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό, 
κα πρζπει να ζχουν 15ετθ προχπθρεςία και μάλιςτα ςε διάφορα τμιματα τθσ 
οργανικισ τουσ μονάδασ ϊςτε να ζχουν γενικότερθ εμπειρία και άποψθ για τθν 
λειτουργία των υπθρεςιϊν. 
Γενικά για το εκπαιδευτικό προςωπικό, κα ιταν ςκόπιμο να δθμιουργθκεί ζνα 
μθτρϊο εκπαιδευτϊν, ςτα πρότυπα του Μθτρϊου του ΕΚΔΔΑ, το οποίο να 
εμπλουτίηεται δυο φορζσ το χρόνο. 
 
Άρθρο 19, Προκήρυξη διαγωνιςμοφ:  
Είναι τραγικό να αποδεςμεφεται θ επιλογι δικαςτικϊν υπαλλιλων από το ΑΣΕΠ. Και 
ενϊ φαίνεται να προωκείται ζνα ςχζδιο που προςομοιάηει με τισ Πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ, ςτο τζλοσ βάηει και τθν ςυνζντευξθ για να αποτελειϊςει κάκε 
αξιοκρατικό κριτιριο. καλφτερα να βρουν ζναν τρόπο να ενιςχφςουν το ΑΣΕΠ παρά 
να το παρακάμψουν. 
 
Άρθρο 21, επιτροπή ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ: 
Και πάλι, θ ςυμμετοχι ενόσ μόνο ςυμβοφλου του ΑΣΕΠ ςτθν επιτροπι διεξαγωγισ 
του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ, δεν λφνει το πρόβλθμα τθσ μθ αξιοκρατικισ 
επιλογισ τουσ. Το ΑΣΕΠ ζπρεπε να διενεργεί τον διαγωνιςμό και θ ΕΣΔι τθν 
ειςαγωγικι επιμόρφωςθ. 
 
Άρθρο 23, Βαθμολόγηςη Υποψηφίων 
Όπωσ και ςτον Νζο Κϊδικα Δικαςτικϊν Υπαλλιλων ζτςι και εδϊ, τα μεταπτυχιακά 
και τα διδακτορικά, δίνουν «ψίχουλα» μοριοδότθςθσ ςτον τελικό βακμό και 
υπόκεινται και ςτθν αξιολόγθςι τουσ από τα μζλθ τθσ επιτροπισ!!!! Δθλαδι ζνασ 
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κάτοχοσ Διδακτορικοφ, μπορεί να δει το δίπλωμά του να μθν ζχει καμία αξία 
μοριοδότθςθσ εάν ζτςι το αποφαςίςει θ επιτροπι!!! Νομίηω ότι  κα ανοίξει ζνασ 
κφκλοσ δικαςτικϊν προςφυγϊν κατά τζτοιων αποφάςεων μίασ επιτροπισ 
προςλιψεων. Καμία διαφάνεια ςτο κζμα αυτό, το οποίο μάλιςτα το αποδεςμεφουν 
και από τθν ςυνάφεια του Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ διπλϊματοσ! Δεν παίηει 
ρόλο οφτε ι ςυνάφεια, οφτε ο τίτλοσ , ότι πει θ επιτροπι…. Τραγικό! 
 
Άρθρο 41, Επιλογή των δικαςτικϊν υπαλλήλων που επιμορφϊνονται 
Από το άρκρο 39 και μετά, μεταβάλλεται το ςχετικό άρκρο του νζου Κϊδικα 
Δικαςτικϊν Υπαλλιλων αναφορικά με το περιεχόμενο τθσ διαρκοφσ μασ 
επιμόρφωςθσ. Δεν αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνα προγράμματα επιμόρφωςθσ ι ςε 
ςυγκεκριμζνα αντικείμενα, τα αφινει λίγο φλου!  
Είναι προφανζσ ότι δεν υπάρχει ακόμθ κάποιο ςχζδιο και το πρόγραμμα 
επιμόρφωςθσ αναφζρεται ότι κα καταρτίηεται κάκε Σεπτζμβριο από το Συμβοφλιο 
Σπουδϊν Δικαςτικϊν Υπαλλιλων το οποίο απαρτίηεται από 7 μζλθ εκ των οποίων τα 
3 είναι: «ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ τθσ Γραμματείασ του Εφετείου Ακθνϊν ι του 
Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν, ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ τθσ Γραμματείασ του 
Πρωτοδικείου Ακθνϊν ι του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν και ο Προϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ τθσ Γραμματείασ τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Ακθνϊν ι τθσ 
Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν που ορίηονται, εκ περιτροπισ, μαηί με τουσ 
αναπλθρωτζσ τουσ για κθτεία δφο (2) ετϊν».  
Πζραν του ότι εξαιροφνται διευθυντζσ γραμματείασ από τη Θεςςαλονίκη αλλά και 
την επαρχία, ΔΕΝ  προβλζπεται και η αποςτολή προτάςεων από τισ υπηρεςίεσ οι 
οποίεσ θα ζπρεπε να προβαίνουν ςε ανίχνευςη εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, 
τουλάχιςτον 2 φορζσ το χρόνο.  
Ακόμθ, ο τρόποσ επιλογισ των υπαλλιλων που κα επιμορφωκοφν δεν είναι ςαφισ 
και δεν διευκρινίηεται εάν δφναται να είναι και υποχρεωτικόσ ανάλογα με τισ 
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ! Γενικά πιςτεφω ότι κα ζπρεπε ςε αυτό τον τομζα, να υπιρχε 
ςτενότερθ και κεςμοκετθμζνθ ςυνεργαςία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. το οποίο ζχει ζνα 
δοκιμαςμζνο τρόπο επιλογισ επιμορφοφμενων. 
 
Για όςουσ ενδιαφζρονται περιςςότερο, ςτθν Μεταπτυχιακι διπλωματικι μου 
εργαςία Επιμόρφωςη και Εκπαίδευςη του ανθρώπινου δυναμικοφ ςτο Δημόςιο 
Τομζα: Η περίπτωςη των δικαςτικών Υπαλλήλων και η ανάγκη δημιουργίασ Εθνικήσ 
Σχολήσ Δικαιοςφνησ, Φεβρουάριοσ 2018 
 (http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21789 ) αναφζρονται ωσ προτάςεισ 
και ςυμπεράςματα πολλά από τα ςτοιχεία που περιγράφονται ςτο 
προαναφερόμενο νομοςχζδιο, γεγονόσ που με κάνει να νιϊκω δικαιωμζνθ. 
 
Γενικά πρόκειται για τθν πρϊτθ ςοβαρι προςπάκεια κεςμοκζτθςθσ τθσ 
επιμόρφωςισ μασ και αναγνϊριςθσ τθσ αξίασ τθσ και αν λθφκοφν υπόψθ όλα τα 
ςχόλια των ςυναδζλφων που μετζχουν ςτθν διαβοφλευςθ, πιςτεφω ότι κα ζχουμε 
ζνα ωφζλιμο για εμάσ αποτζλεςμα. 
 
Συνάδελφοι, τα παραπάνω είναι απόψεισ δικζσ μου αλλά και πολλϊν ςυναδζλφων 
πανελλαδικά όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςε επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αλλά και ςε απλζσ 
ςυηθτιςεισ. Οι δικζσ μου απόψεισ πθγάηουν τόςο από τθν εμπειρία μου ωσ 
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δικαςτικισ υπαλλιλου 21 χρόνια τϊρα όςο και από τθν αγάπθ μου για τθν 
εκπαίδευςθ ενθλίκων τθν οποία πιςτά υπθρετϊ από το 1998 μζχρι και ςιμερα (με 
ςπουδζσ και με εργαςία). 
Αν το διαβάςετε όλο, τότε ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ για τον χρόνο ςασ! 
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