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Την 27η Σεπτεµβρίου 2017 η Επιτροπή για τη Σύνταξη Σχεδίου Κώδικα ∆ικαστικών 

Υπαλλήλων συζήτησε το θέµα της ένταξης στις διατάξεις του Κώδικα των µεταφερθέντων 
στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες ως βοηθητικό προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Αορίστου Χρόνου. 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας συνεδρίασε την 4η Σεπτεµβρίου 2017 για το θέµα και 
αποφάσισε να ενηµερώσει για τα ακόλουθα. 

 
Αυτή η ένταξη δεν µπορεί να γίνει νόµιµα γιατί: 
α) Ο Κώδικας αφορά ∆ικαστικούς Υπαλλήλους οι οποίοι εκ του Συντάγµατος είναι 

Μόνιµοι (άρθρο 92 παρ.3) και η ένταξη στις διατάξεις του µη µόνιµου προσωπικού 
συνιστά ευθεία παραβίαση του Συντάγµατος. 

β) ∆εν µπορεί να συµµετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη µελών των 
Υπηρεσιακών Συµβουλίων µε δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. ∆εν είναι δυνατόν µη 
µόνιµοι υπάλληλοι να κρίνουν µονίµους. Τα υπηρεσιακά συµβούλια σε όλο το ∆ηµόσιο 
δεν είναι κοινά για µονίµους και ιδιωτικού δικαίου. 

γ) ∆εν είναι δυνατόν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης που προβλέπονται για 
∆ικαστικούς Υπαλλήλους µη µόνιµοι υπάλληλοι και µάλιστα στερούµενοι το δικαίωµα 
δικαιοδοτικής υπογραφής (βλέπε Ολοµέλεια ΣτΕ 3178/2014). Το να τους αναγνωριστεί 
τέτοιο δικαίωµα συνιστά παραβίαση δικαστικής απόφασης. 

δ) Το κύριο και το βοηθητικό προσωπικό (Ολοµ. ΣτΕ 3178/2014 σελ.16 σκέψη 9) δεν 
µπορεί να εντάσσονται στις διατάξεις του ιδίου κώδικα και να κρίνονται από κοινού. 

 
Επίσης η ένταξη του µη µόνιµου προσωπικού στις διατάξεις του Κώδικα ∆ικαστικών 

Υπαλλήλων βλάπτει τους ιδίους τους µεταφερθέντες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αφού, “τακτοποιώντας το ζήτηµα” µε αυτόν τον αντισυνταγµατικό και µη νόµιµο τρόπο, 
δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη αλλαγής της εργασιακής τους σχέσης από Ιδιωτικού ∆ικαίου 
σε Μόνιµου Υπαλλήλου. 

Ταυτόχρονα, η πιθανή αναγνώριση οποιασδήποτε προϋπηρεσίας τους ως δικαστικής 
προϋπηρεσίας βλάπτει βαριά τους υπηρετούντες ∆ικαστικούς Υπαλλήλους οι οποίοι δεν 
µπορούν να αναγνωρίσουν και αυτοί βαθµολογικά και µισθολογικά την προϋπηρεσία 
τους στον ιδιωτικό τοµέα. 

 
Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια σε καµία περίπτωση δεν έχουν την εξουσία (ούτε 

µπορούν να την αποκτήσουν) να µετατρέπουν εργασιακή σχέση. 
Αν την αποκτήσουν θα µπορούν να µετατρέπουν και αντιστρόφως εργασιακή σχέση 

Μονίµου Υπαλλήλου σε Ιδιωτικού ∆ικαίου. 
 
Επίσης δεν µπορεί να διενεργηθεί εσωτερική διαγωνιστική διαδικασία για την αλλαγή 



εργασιακής σχέσης αφού αυτό συνιστά πρόσληψη και είναι προφανώς παράνοµη. 
 
Η απόφαση του Συνεδρίου του Κλάδου µας είναι να προωθηθεί η αλλαγή της 

εργασιακής σχέσης των µεταφερθέντων ως βοηθητικό προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις 
∆Ε από Ιδιωτικού ∆ικαίου σε Μόνιµου Υπαλλήλου (το µε νόµιµο τρόπο εξυπακούεται). 
Ένας εκ των λόγων είναι και το να επιτρέπεται η αναγνώριση τυπικών προσόντων που 
απέκτησαν µετά την µεταφορά τους πράγµα που σήµερα αδύνατον αφού πρέπει να 
προηγηθεί η δηµιουργία προσωποπαγούς θέσης ανώτερης κατηγορίας την οποία δεν 
µπορούν να δηµιουργήσουν ούτε τα υπηρεσιακά συµβούλια, ούτε το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης µόνο του. (βλέπε σχετικά την πράξη  121/2015 του Κλιµακίου Προληπτικού 
Ελέγχου ∆απανών στο Ι Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την οποία ακυρώθηκε 
σχετικό ένταλµα πληρωµής σε ΟΤΑ). 

 
Αυτή η απόφαση του Συνεδρίου των ∆ικαστικών Υπαλλήλων εξυπηρετείται µόνο µε 

ανοιχτή, δηµόσια διαγωνιστική διαδικασία µε µοριοδότηση και καλούµε όλους τους 
παράγοντες της ∆ικαιοσύνης να βοηθήσουν σε αυτή (ως µόνη νόµιµη) κατεύθυνση. 

Κάθε άλλη “λύση” βλάπτει τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους και θα αντιδράσουµε µε 
κάθε νόµιµο τρόπο. 

 
Πειραιάς 4/10/2017 

 
Για το ∆.Σ. του Συλλόγου 

 
       Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γραµµατέας 
 
 
Στασινόπουλος Απόστολος                                                      Πατσιµάς Ιωάννης 
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