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      Αισθανόμαστε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για την αρνητική απόφαση της Επιτροπής 

των Κωδίκων, με την οποία καταστρατηγείται η ανεξαρτησία της Γραμματείας των Δικαστηρίων.   

Από το 1985 που ιδρύσαμε την πρώτη συνδικαλιστική μας παράταξη,  βασική μας θέση ήταν και 

είναι μέχρι σήμερα η Ανεξαρτησία της Γραμματείας των Δικαστηρίων από τα δεσμά των 

Δικαστών. Πιστεύουμε ότι μεγάλος μέρος της δυσλειτουργίας της Γραμματείας οφείλεται σε αυτό, 

διότι καλείται ο Δικαστής να διοικήσει έναν άλλο κλάδο τον οποίο και δεν γνωρίζει.  Εξάλλου τα 

τελευταία χρόνια στην Γραμματεία των Δικαστηρίων έχουν προσληφθεί συνάδελφοι με αυξημένα 

προσόντα, που μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικότερα την Γραμματεία των Δικαστηρίων  

από τους δικαστές, οι οποίοι δεν δεν έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα διοίκησης, όπως και εμείς 

υπολοιπόμαστε σε ζητήματα απονομής δικαίου.  

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την κατά πλειοψηφία απόφαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής 

του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,   να τροποποιήσει τη παράγραφο  1 του άρθρου  74                    

του ισχύοντα κώδικα (ν.2812/2000) πρός το χειρότερο, για εμάς τους δικαστικούς υπαλλήλους, που 

αφορά στη λειτουργία, αρμοδιότητα και καθήκοντα του προϊσταμένου διεύθυνσης της γραμματείας 

των δικαστηρίων.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι: “ Η κατανομή των δικαστικών υπαλλήλων στις οργανικές 

μονάδες της γραμματείας ή υπηρεσίας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενεργείται, κατά 

περίπτωση με απόφαση του προϊσταμένου ή του τριμελούς συμβουλίου διοίκησης του δικαστηρίου 

ή της εισαγγελίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της γραμματείας.”  

     Αντικαταστάθηκε σήμερα η παραπάνω διάταξη  με τη φράση    “ύστερα από εισήγηση του 

προϊσταμένου της γραμματείας.” και υπερψηφίστηκε  με τη διαφωνία των εκπροσώπων της 

Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.  

     Διεκδικήσεις ετών του κλάδου μας, ως προς την αναβάθμιση της γραμματείας  των δικαστηρίων 

και του ρόλου του διευθυντή, ώστε να μπορεί να ασκεί πραγματικά τα καθήκοντά του, έχοντας 

ουσιαστικό λόγο, τουλάχιστον στις μετακινήσεις του προσωπικού, που είχαν καταλήξει θετικά το 

έτος 2000 και που ισχύουν εδώ και 18 χρόνια, επί άλλων κυβερνήσεων  (ΠΑΣΟΚ,ΝΔ),  σήμερα 

καταργείται από μία κυβέρνηση πού υποστηρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, τους αγώνες και 

τις κατακτήσεις τους, όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε θεσμικό επίπεδο. 

     Θεωρούμε αναχρονιστική τη νέα διάταξη,  οπισθοδρόμηση και έκπτωση των κλαδικών μας 

δικαιωμάτων. Είμαστε στην διάθεσή σου για οποιαδήποτε διευκρίνηση, αλλά θεωρούμε ότι 

χρειάζεται συνάντηση, προκειμένου να σε ενημερώσουμε αναλυτικότερα. 

                                                                                                                           ΑΘΗΝΑ  4-7-2018   
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