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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Κοιν: 1. Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

2.Τμήμα Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης 

Οικονομικού, της Γενικής Διεύθυνσης Γ', 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητα εκκαθάρισης αναδρομικών δικαστικών λειτουργών»

Αναφορικά με την απόδοση αναδρομικών στους δικαστικούς λειτουργούς σε 

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων θα θέλαμε να θέσουμε 

υπόψιν σας τα εξής:

Μέχρι τον Μάιο του 2011 εκκαθαριστής αποδοχών κάθε δικαστικής υπηρεσίας 

ήταν ο Προϊστάμενός της. Ωστόσο, σε αρκετές από τις δικαστικές υπηρεσίες, η 

μισθοδοσία είχε ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη επ’ αμοιβή, έναντι ενός ποσού το 

οποίο κατέβαλλε ο κάθε μισθοδοτούμενος. Συνεπώς, για το προγενέστερο του Μάίου 

του 2011 στις παραπάνω υπηρεσίες δεν υπήρχαν υπάλληλοι που να γνωρίζουν το 

αντικείμενο της μισθοδοσίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως και μετά από το Μάιο του 2011, η κάθε δικαστική 

υπηρεσία προέβαινε στην έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούσαν στην 

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά μόνο εφόσον η 

απόφαση αφορούσε σε χρονική περίοδο που η μισθοδοσία γινόταν από αυτήν και τα 

μισθολογικά μητρώα τηρούνταν σ’ αυτήν. Ακόμη όμως και σε εκείνη την εποχή, στην 

ανάλυση προέβαινε η εταιρία στην οποία είχε ανατεθεί το αντικείμενο της μισθοδοσίας 

των δικαστικών λειτουργών.

Από τον Μάιο του 2011 οι κατά τόπο δικαστικές υπηρεσίες έχουν πάψει να 

εκδίδουν μισθοδοτικές καταστάσεις ως εκκαθαρίστριες αποδοχών, καθόσον η 

αρμοδιότητα αυτή ανατέθηκε στο Τμήμα Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της



Γενικής Διεύθυνσης Ρ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου, τα μισθολογικά μητρώα των μισθοδοτούμενων δικαστικών 

λειτουργών τηρούνται στο ανωτέρω τμήμα του Υπουργείου και συνεπώς δεν υπάρχει 

αρμόδιος υπάλληλος στις υπηρεσίες μας που να γνωρίζει τον τρόπο απόδοσης μισθού 

καθώς και το είδος, το ύψος ή τα ποσοστά των κρατήσεων.

Από τις μηνιαίες αλλά και ετήσιες υπηρεσιακές βεβαιώσεις αποδοχών που 

αποστέλλονται στους μισθοδοτούμενους δικαστικούς λειτουργούς προκύπτει ότι αυτές 

εκδίδονται από το Τμήμα Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής 

Διεύθυνσης Γ', του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του ανωτέρω Τμήματος, σύμφωνα με όσα 

προκύπτουν από τα μισθολογικά μητρώα της Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συνεπώς, το ανωτέρω τμήμα είναι το μόνο αρμόδιο (επομένως και υπεύθυνο) 

για τη μισθοδοσία των δικαστικών λειτουργών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει πως και η εκκαθάριση -  εκτέλεση των δικαστικών 

αποφάσεων θα πρέπει να γίνει από το ανωτέρω τμήμα ως το μόνο αρμόδιο και τηρούν 

το απαιτούμενο αρχείο τμήμα.

Πέραν των ανωτέρω, πρέπει πολύ σοβαρά να ληφθεί υπόψιν, ότι ελλοχεύει και ο 

κίνδυνος λαθών διότι: α) δεν τηρούνται τα αρχεία στις υπηρεσίες μας και β) καλούνται 

υπάλληλοι που έχουν πλήρη άγνοια να προβούν σε εκτέλεση υπηρεσιών για τις οποίες 

είναι παντελώς αναρμόδιοι και αδαείς και χωρίς καμία απολύτως εκπαίδευση. Εύλογα 

αναρωτιόμαστε λοιπόν, από ποιον θα ζητηθούν και σε ποιον θα αποδοθούν ευθύνες 

εάν προκύψει το οποιοδήποτε λάθος.

Όλοι, ή σχεδόν όλοι, οι υπάλληλοι που κλήθηκαν να προβούν σε εκκαθάριση, 

αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη συνδρομή και βοήθεια του συναδέλφου Ανδρέα Πάσχου, 

δικαστικού υπαλλήλου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο οποίος με προθυμία δέχτηκε όχι 

απλώς να βοηθήσει αλλά και να προβεί ο ίδιος στην εκκαθάριση. Τούτο όμως δε 

σημαίνει ότι δόθηκε λύση στο πρόβλημα.

Αντιλαμβανόμαστε ότι το εκτεθέν πρόβλημα αφορά μόνο τους συναδέλφους 

στους οποίους έχει ανατεθεί το αντικείμενο της μισθοδοσίας ωστόσο η Ομοσπονδία έχει 

την υποχρέωση και οφείλει να ασχοληθεί με το πρόβλημά τους και να το επιλύσει.

Ζητούμε από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ να δράσει άμεσα και 

α) να ενημερώσει τις δικαστικές υπηρεσίες της Ελλάδος να μην προβαίνουν αυτές στην 

εκκαθάριση διότι δεν είναι εκκαθαρίστριες αποδοχών, αλλά να διαβιβάζουν άμεσα την 

αίτηση που τυχόν κατατεθεί σ’ αυτές στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.
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β) να ενημερώσει την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων περί της αρμοδιότητας του 

Υπουργείου, ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί στο εξής να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα 

του Υπουργείου και να υποβάλουν ενώπιον αυτού την απαιτούμενη αίτηση, 

γ) να έρθει σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου και να του ανακοινώσει 

ότι οι υπάλληλοι των δικαστικών υπηρεσιών της Ελλάδας δεν θα προβαίνουν στην 

εκκαθάριση -  εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στη μισθοδοσία διότι είναι 

αναρμόδιοι.
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