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Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, 
Οι δικαστικοί υπάλληλοι, µετά τη µεγάλη συνδικαλιστική µας κατάκτηση, του 
ωραρίου στα ακροατήρια των δικαστηρίων, από όλους τους υπουργούς ακούµε να 
µιλούν για «γρήγορη και δίκαιη δίκη».  
Όταν όµως λένε γρήγορη δίκη, στο πίσω µέρος του µυαλού τους έχουν ακροατήρια 
που θα τα πιάνει νύχτα και θα συνεχίζουν να «δικάζουν», ενώ έχει αποδειχθεί και µε 
αριθµούς ότι το πρόβληµα της αρνησιδικίας δεν οφείλεται στο ωράριο των 
δικαστηρίων. Οραµατίζονται συνθήκες γαλέρας. Με τον όρο «δίκαιη δίκη» 
ουσιαστικά αποδέχονται την κριτική την δική µας, αναφορικά µε τη «δικαιοσύνη στη 
δικαιοσύνη» και τον ταξικό προσανατολισµό των δικαστηρίων. Μερικές προτάσεις 
συνοπτικά για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα δικαστήρια: 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
  

 Αποσύνδεση της δικαιοσύνης από την ποσοτικοποίηση και την 

φοροεισπρακτική λογική που έχει επιβληθεί µέσα από µια σειρά 

νοµοθετηµάτων σύµφωνων µε τα Μνηµόνια. 

 Πλήρης λειτουργική ανεξαρτησία της Γραµµατείας των δικαστηρίων από τους 

∆ικαστές στα θέµατα που αφορούν τη Γραµµατεία. Να υπάρχει πλειοψηφική 

συµµετοχή των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά δικαστικά συµβούλια. 

 Αναφορικά µε την εκλογή των διοικήσεων των ανωτάτων δικαστηρίων να 

εκλέγονται από την Ολοµέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου, αντιπροσωπεία 

δικηγόρων, εκλεκτορικού σώµατος από καθηγητές πανεπιστηµίου Νοµικών 

Σχολών και αντιπροσωπευτική συµµετοχή των δικαστικών υπαλλήλων µέσω 

της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας. 

 Σχετικά µε την εκλογή όλων των άλλων δικαστικών διοικήσεων προτείνεται να 
γίνεται από την ολοµέλεια των δικαστών του δικαστηρίου και 

αντιπροσωπευτική συµµετοχή δικηγόρων και εργαζοµένων στα δικαστήρια. 

 
 

∆ΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να πάµε κόντρα στην εξέλιξη της κοινωνίας, 
αντιθέτως αυτό που έχει γίνει στα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης, δεκαετίες 
πριν, η πλήρης µηχανοργάνωση της δουλειάς µας, θα πρέπει να είναι επιδίωξη και για 



τα δικαστήρια στην Ελλάδα. Και αυτό γίνεται σιγά-σιγά, µε τη µαγνητοφώνηση-
αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των δικών. Η διαφωνία η δική µας τότε ήταν, όχι 
στην ουσία της µεταρρύθµισης, αλλά στην ανάθεση αυτής της δουλειάς σε ιδιωτική 
εταιρεία και µε µεγαλύτερο κόστος από αυτό που εµείς, η Ο∆ΥΕ του τότε είχαµε 
προτείνει. Περνάµε σήµερα επίσης στην ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων, 
στην έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικά και όλο και µεγαλύτερα κοµµάτια της 
δουλειάς µας πραγµατοποιούνται αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.  
Αντιλαµβανόµαστε ότι µε την µηχανοργάνωση της δουλειάς µας, αλλά και µε την 
απλούστευση των διαδικασιών, αντικαθίστανται υπαλληλικά χέρια από τις µηχανές, 
που σηµαίνει ότι εξελικτικά ο κλάδος µας θα φθίνει και ο ρόλος της Γραµµατείας των 
∆ικαστηρίων θα υποβαθµίζεται. Υποχρέωσή µας σήµερα είναι να αναπροσδιορίσουµε 
τον ρόλο του Γραµµατέα των ∆ικαστηρίων, στο ∆ικαστήριο µε υποχρεώσεις και 
δικαιώµατα ποιοτικά αναβαθµισµένα.  
Το πολιτικό κλίµα το επόµενο χρονικό διάστηµα θα είναι ευνοϊκό για τις αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν στις οργανωτικές δοµές των ∆ικαστηρίων και στον θεσµικό µας 
ρόλο στην πορεία και στην ολοκλήρωση της ∆ίκης. Αρκεί εµείς να ξεκαθαρίσουµε τι 
θέλουµε. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να είναι άσχετη µε τη συζήτηση για το 
βραχυπρόθεσµο διεκδικητικό πλαίσιο µε την παρούσα διακυβέρνηση της χώρας. 
Αυτό το συνέδριο πρέπει να το απασχολήσει και το όραµά µας για τη 
µακροχρόνια πορεία του κλάδου µας, στα ∆ικαστήρια της αυριανής εποχής  
που θα έχουν γνώµονα τον πολίτη και που θα τον αντιµετωπίζουν µε 
κοινωνική ευαισθησία.  
 
 

Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Ο ρόλος του Γραµµατέα στο νέο δικαστήριο που εµείς οραµατιζόµαστε δεν µπορεί να 
συνεχίσει να είναι συµπληρωµατικός στη δουλειά του δικαστή. Η Γραµµατεία των 
δικαστηρίων σήµερα, διαθέτει στελέχη µε εµπειρία, πολύπλευρες γνώσεις, 
ευαισθησίες και προπάντων γείωση µε την κοινωνία, την οποία δυστυχώς δεν 
διαθέτουν οι δικαστές. 
Πιστεύω ότι οι δύο κλάδοι του δικαστηρίου, η γραµµατεία των δικαστηρίων και οι 
δικαστές θα πρέπει να δουλεύουν οργανωτικά ανεξάρτητοι, γι’ αυτό και θα πρέπει 
να σπάσει η εξάρτησή µας από τους δικαστές που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη 
δουλειά και την εξέλιξή µας. Με διακριτούς ρόλους ο κάθε ένας και µαζί και µε τους 
δικηγόρους µπορεί να λειτουργήσει το δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι και τα 
τρία πόδια της δικαιοσύνης θα είναι ισοϋψή και το καθένα µε τον ρόλο του.  
Σε ένα αναµορφωµένο δίκαιο, ο ρόλος του γραµµατέα των δικαστηρίων µπορεί να 
είναι καθοριστικός για την προετοιµασία, την έκβαση της δίκης και την απονοµή 
δικαίου. Είµαστε ένας κλάδος ο οποίος είναι µέσα στη ζωή και στην κοινωνία και 
µπορεί να βοηθήσει στην προετοιµασία της δίκης, ώστε η απονοµή του δικαίου να 
είναι ουσιαστική και όχι όπως γίνεται σήµερα, ως εργασία φασόν χωρίς καµιά 
κοινωνική ευαισθησία και υπό το βάρος του όγκου των δικογραφιών που πρέπει να 



διεκπεραιωθούν. Και που ταλαιπωρούν τον κόσµο µε τις διαδοχικές αναβολές, οι 
οποίες λογικά είναι αναµενόµενες και οι περισσότερες οφείλονται σε συντεχνιακά 
συµφέροντα.  
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ σε σοβαρές αποφάσεις, κυρίως κακουργηµατικού χαρακτήρα, 
αλλά όχι µόνο, ο γραµµατέας να αναλαµβάνει την προετοιµασία της δίκης, 
συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, σε προσωπική επαφή µε τον 
κατηγορούµενο και µε τους άλλους συντελεστές της υπόθεσης, να παρέχει τη 
γραµµατειακή υποστήριξη στην ακροαµατική διαδικασία και ακόµα να έχει 
συµµετοχή στη λήψη της απόφασης.  
Φυσικά µιλάµε για τους γραµµατείς, που είναι Π.Ε. κατηγορίας νοµικής σχολής, µε 
πενταετή υπηρεσία στη Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων και ∆.Ε. κατηγορίας µε δεκαετή 
προϋπηρεσία και µετά από µονοετή φοίτηση στη σχολή δικαστών και των δύο 
κατηγοριών.  
Αντίστοιχο ρόλο µπορούν να αναλάβουν οι γραµµατείς Π.Ε. κατηγορίας οικονοµικών 
σχολών στα διοικητικά δικαστήρια, όπως και οι συνάδελφοι ∆.Ε. κατηγορίας µε τις 
αντίστοιχες προϋποθέσεις των ποινικών δικαστηρίων, επίσης στις υποθέσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα, ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος κλπ, καθώς και στα δικαστήρια 
ανηλίκων, οι γραµµατείς Π.Ε. κατηγορίας ανθρωπιστικών σπουδών µε την αντίστοιχη 
συµµετοχή συναδέλφων ∆.Ε. κατηγορίας.  
Επίσης, ιδιαίτερο ρόλο σε µία πολυπολιτισµική Ελλάδα θα έχουν οι γραµµατείς µε 
γνώσεις ξένων γλωσσών, στο µεταφραστικό, επίσης, οι γραµµατείς Π.Ε., Τ.Ε. και ∆.Ε. 
κατηγορίας πληροφορικής µπορούν να αναλάβουν την υποστήριξη του 
µηχανογραφικού συστήµατος στα δικαστήρια, για να βγάλουµε έξω από τα 
δικαστήρια τις ιδιωτικές εταιρείες που αποµυζούν χρήµατα του δηµοσίου. 
Αδικαιολόγητα.  
Επίσης, οι νέοι δικαστικοί υπάλληλοι ∆.Ε. κατηγορίας θα είναι προαπαιτούµενο για 
την πρόσληψή τους το πτυχίο από δηµόσιο ΙΕΚ γραµµατέων δικαστικών υποθέσεων, 
ώστε να είναι εξειδικευµένο προσωπικό αυτοί που θα προσλαµβάνονται στα 
δικαστήρια. 
Οι δικαστικοί επιµελητές, που είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.), υποχρεωτικά 
θα πρέπει να περνάνε από ειδικά σεµινάρια, τα οποία θα αναλάβει η σχολή δικαστών 
και θα τους προετοιµάζει για όλα αυτά που έχουν να αντιµετωπίσουν στη δουλειά 
τους στα δικαστήρια.  
Μία γραµµατεία των δικαστηρίων, την οποία εµείς θα έχουµε θωρακίσει θεσµικά, 
θα είναι η εγγύηση για γρήγορη και δίκαιη δίκη. Αλλά και µετά από τη δίκη, ο 
γραµµατέας που έχει αναλάβει την υπόθεση κατηγορούµενου ο οποίος 
καταδικάστηκε µε κακουργηµατικές πράξεις, ή στα δικαστήρια ανηλίκων, θα 
υποχρεούται να παρακολουθήσει τον σωφρονισµό του καταδικασθέντος και να έχει 
αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη, ακόµα και στη µετατροπή της ποινής του. Και εδώ 
είναι µία νέα καινοτοµία στο δικαστικό σύστηµα, η δυνατότητα µετατροπής της 



ποινής χωρίς την παρέµβαση του δικαστηρίου, παρά µόνο από αυτούς που 
ασχολούνται µε τον σωφρονισµό. 
Πιστεύουµε ότι όλοι πρέπει να συµβάλουµε στον καθορισµό της δοµικής 
αναθεώρησης του ρόλου του Γραµµατέα των ∆ικαστηρίων και της 
Γραµµατείας συνολικά µε αυτές τις προτάσεις µας, παραθέτονται κάποιες 
ιδέες που αισιοδοξώ να εµπλουτισθούν από όλους διαλεκτικά και να 
καταλήξουµε σε κοινό κείµενο.  
 

 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΣΟΦΡΩΝΙΣΜΟ   
 

Όταν κάποιος κατηγορούµενος καταδικαστεί, αναλαµβάνει ρόλο το σωφρονιστικό 
σύστηµα. Πρέπει λοιπόν να σπάσει η αρχή ότι ο µόνος ρυθµιστής της ποινής είναι ο 
δικαστής και το δικαστήριο. Το δικαστήριο εξέδωσε τις αποφάσεις του και ο ρόλος 
του τελείωσε, εφαρµόζοντας τους κανόνες του δικαίου.  
Εάν θέλουµε έναν πραγµατικό σωφρονισµό και όχι αυτό το οποίο γίνεται σήµερα, ο 
περιορισµός της ελευθερίας του κατηγορούµενου για το χρονικό όριο που αποφάσισε 
το δικαστήριο και η παράδοσή του στην κοινωνία, µε τη ψυχή του ακόµη πιο άγρια 
και προετοιµασµένος από την φυλακή για τη διάπραξη σοβαρότερων εγκληµάτων. Ο 
κάθε καταδικασµένος θεωρεί ότι η κοινωνία δεν τον καταλαβαίνει, άρα τον αδίκησε, 
άρα είναι εχθρός του η κοινωνία, την οποία µε τις πράξεις του εκδικείται. 
Ο νέος ρόλος στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους θα πρέπει να είναι περισσότερο 
παιδευτικός, παρά ο ρόλος της φύλαξης. Εκεί λοιπόν προστίθεται και ο ρόλος του 
Γραµµατέα που χειρίστηκε την υπόθεση, να συνεχίσει και την περίοδο του 
σωφρονισµού µε παρακολούθηση του κατηγορούµενου και συµµετοχή της 
Γραµµατείας στην αναδιαµόρφωση της ποινής, εάν ο σωφρονισµός του έχει 
αποδώσει. Θα είναι και το κίνητρο στους καταδικασθέντες να συνεργαστούν. Αλλά 
όλα αυτά προϋποθέτουν την κοινωνία των πολιτών που εµείς οραµατιζόµαστε, χωρίς 
διακρίσεις και αποκλεισµούς. 
 

                                                                               Αθήνα 13-10-2014 
Ιωακειµίδης Παναγιώτης 
∆ικαστικός Υπάλληλος  


