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Προς  
 

- τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 

- την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Ειρήνη Σάρπ 

- Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.) 

 

Κοινοποίηση: 

 

- Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Σ.τ.Ε., κ. Ελένη Γκίκα 

- Μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων της Γραμματείας του Σ.τ.Ε. 

 

 

 

Με αφορμή το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύσταση 20 

θέσεων δικαστικών υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η 

δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων στο 

Σ.τ.Ε., στη Γενική Επιτροπεία των Τ.Δ.Δ. και στα Τ.Δ.Δ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 

2812/2000, του ν. 4440/2016 και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατά την πρώτη 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:  

 

Από 1.1.2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019, προβλέπεται η πλήρης ψηφιοποίηση των 

εργασιών των ροών των δικαστικών υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΣτΕ και ΤΔΔ). Το 

Συμβούλιο της Επικρατείας, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης του ΟΣΔΔΥ ΔΔ ευελπιστεί στην 

ψηφιακή αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ με πόρους του ΕΣΠΑ, το οποίο έχει πλέον ενοποιηθεί και 

καλύπτει πλήρως τη Διοικητική Δικαιοσύνη.  

 

Θέτουμε υπόψη σας ότι στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογιών του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, έχουν συσταθεί μόνον επτά (7) οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου 

πληροφορικής, από τις οποίες έχουν πληρωθεί τελικά τέσσερις (4). Εύλογα συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι στο νέο πλαίσιο αυξημένων απαιτήσεων για την κάλυψη των επερχόμενων 

αναγκών της ψηφιακής δικαιοσύνης που περιλαμβάνει την συντήρηση, καθώς και την ομαλή και 

συνεχή λειτουργία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, καθίσταται α π α ρ α ί τ η τ η   η στελέχωση του αρμόδιου 

προαναφερθέντος Τμήματος από εξειδικευμένους υπαλλήλους.  

 

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν παράλειψη να αγνοήσουμε την ήδη γνωστή σε όλους υποστελέχωση 

της Γραμματείας του Δικαστηρίου. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που έγινε για κάλυψη 10 

κενών οργανικών θέσεων από τους καταλόγους επιλαχόντων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, η οποία, 

όμως, έως τώρα, δεν έχει καρποφορήσει. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και οι ανάγκες γιγαντώνονται 

με αλλεπάλληλες παραιτήσεις για συνταξιοδότηση και αποσπάσεις υπαλλήλων, καθιστώντας 

επισφαλή την ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου, έτι περισσότερο. Σε αυτό συντείνει και η 

τραγική έλλειψη επιμελητών, αφού δεν πληρώνονται ούτε κατά το ελάχιστο οι κενές οργανικές 
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τους θέσεις, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται πλέον ούτε οι εσωτερικές ούτε οι εξωτερικές 

ανάγκες του Δικαστηρίου. 

 

Ζητάμε την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων και 

Επιμελητών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας 

του Δικαστηρίου. 
 

       

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

             Η Πρόεδρος                          Η Αντιπρόεδρος   Η Γραμματέας 

  

  

           Κων. Γκιώκα    Κ. Ανδρέου        Στ. Μάναλη 

     

 

   Ο Ταμίας      Το Μέλος 

 

   Γ. Πατέλης    Ε. Κιλισμανή 


