
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Δράμα, 28.2.2020  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Φεβρουαρίου 2020, ο 

Αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Μπράτης ζήτησε ουσιαστικά να μεταφέρουμε 

στην ΟΔΥΕ ότι υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

Προεδρείων της ΑΔΕΔΥ και της ΟΔΥΕ, προκειμένου και η ΑΔΕΔΥ από την 

πλευρά της να γνωρίσει τα αιτήματα του Κλάδου και να τα υποστηρίξει. 

Σε ανεπίσημη συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου Δικαστικών 

Υπαλλήλων Δράμας  με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Ένωσης 

Δικαστών και Εισαγγελέων,  που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 

Φεβρουαρίου 2020, έγινε ανταλλαγή απόψεων των δύο πλευρών.  

 Από την πλευρά του Συλλόγου μας επισημάνθηκε η κομβική σημασία 

που έχουν το «Ειδικών Συνθηκών», η επέκταση της ηχογράφησης στα 

Ποινικά Δικαστήρια, η ανάγκη προσλήψεων Δικαστικών Υπαλλήλων ενόψει 

της λειτουργίας των Φυλακών Νικηφόρου, ενώ για την καθιέρωση της 

επιμόρφωσής μας έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για θεματικές 

επιμόρφωσης κατ’ αντιστοιχία με κατηγορίες  επιλέξιμων υπαλλήλων. 

  Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δικαστών άκουσαν με ενδιαφέρον τις 

απόψεις μας και δήλωσαν αλληλέγγυοι στο θέμα των προσλήψεων 

υπαλλήλων, ενώ στο ενδεχόμενο της ηχογράφησης των ποινικών υποθέσεων 

τέθηκε εκ μέρους τους ο προβληματισμός περί μιας  πιθανής αύξησης του 

όγκου των προς επεξεργασία πρακτικών, αλλά και η πιθανότητα της 

ταυτόχρονης υιοθέτησης συστήματος στενογραφίας. Τέλος, αναφορικά με την 

επιμόρφωση, δήλωσαν ότι περιμένουν επίσημη ενημέρωση- πρόταση από το 

κεντρικό συνδικαλιστικό μας όργανο και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει εκ 

μέρους της ΟΔΥΕ κάποια αναφορά… 

    Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων 

με τη με αρ. πρωτ. 110/18-2-2020 ανακοίνωσή της θεωρεί δίκαια και αναγκαία 

προς υλοποίηση τα αιτήματά μας για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων 



και εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής και αναγνωρίζει ότι 

εργαζόμαστε άοκνα υπό αντίξοες συνθήκες. 

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με την από 20-2-2020 ανακοίνωσή της 

συμπαρίσταται στις δίκαιες κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων, 

βασικό αίτημα των οποίων είναι η άμεση κάλυψη των κενών οργανικών 

θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων.  

Ήδη από την πρώτη εβδομάδα των κινητοποιήσεων η βουλευτής Ν. 

Δράμας Χαρά Κεφαλίδου κατέθεσε το από 5-2-2020 ψήφισμα της Γενικής μας 

Συνέλευσης ως ερώτηση- αναφορά προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ ο 

βουλευτής Ν. Δράμας και πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Δράμας κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος συναντήθηκε με το Διοικητικό μας 

Συμβούλιο και υποσχέθηκε να διαβιβάσει και εκείνος από την πλευρά του τα 

αιτήματά μας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, είναι σαφές ότι κάθε Κλάδος υποστηρίζει τα δικά 

του αιτήματα και οι Δικαστικοί Λειτουργοί αναμένεται ότι με το επερχόμενο 

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα ικανοποιήσουν τα δικά τους, 

ενώ οι Δικαστικοί Υπάλληλοι επαφιόμαστε στην υπουργική «φαντασία» για 

την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Την «φαντασία» αυτή καλείται το 

κεντρικό συνδικαλιστικό μας όργανο να προσανατολίσει προς απτές, 

γρήγορες και ξεκάθαρες λύσεις: 

1)Την επαναφορά (με αναδρομικά) των δύο μισθολογικών κλιμακίων 

επιπλέον σε σύγκριση με τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι ούτως ή 

άλλως είναι πεπεισμένοι ότι λαμβάνουμε μεγαλύτερο μισθό.  

2)Άμεση επέκταση της ηχογράφησης στα Ποινικά Δικαστήρια. 

3)Η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών μέσω της 

μεταβολής των προσαυξήσεων επί των χρηματικών ποινών, έστω και 

υποτυπώδη απόδοση, ώστε να μην εισπράττουν μόνον τα Σώματα Ασφαλείας 

και ο Στρατός ποσοστά από τον δικό μας κόπο!! Τις Ειδικές Συνθήκες 

αποδεικνύουν πλήρως η σειρά βομβιστικών επιθέσεων στα Δικαστικά 

Μέγαρα, οι ένοπλες επιθέσεις κατά Δικαστικών Λειτουργών και Γραμματέων 



εν ώρα εργασίας και η διαχείριση επικίνδυνων για τη Δημόσια Υγεία 

πειστηρίων.    

 4)Η διατήρηση του άρ. 1 Π.Δ.37/1994 περί πληροφορικής 

εκπαίδευσης δικαστικών υπαλλήλων που ορίζει: «Επεκτείνεται στους 

δικαστικούς υπαλλήλους ή ισχύς των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 

1943/91 και μόνο σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στον τομέα της 

πληροφορικής και η ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 36 παρ. 3 του 

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων με την εξής προσθήκη: «Μέχρι την έκδοση 

του ως άνω προεδρικού διατάγματος, ως προς την εισαγωγική και διαρκή 

επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις που 

ισχύουν εκάστοτε για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους». Πρόκειται 

για τη μόνη ρεαλιστική πρόταση, καθόσον το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα 

επιβαρυνθεί το κόστος της επιμόρφωσής μας, αλλά το τελευταίο θα καλυφθεί 

από το ΕΚΔΔΑ, που χρηματοδοτείται από πλήθος ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. 

 Καλούμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ να 

συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους του και να φανεί αντάξιο της στήριξης που 

έλαβαν από τους συναδέλφους μας οι δίωρες διακοπές και με αυτές τις 

σκέψεις σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνέχιση των κινητοποιήσεών μας 

μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020. 

Για το Δ.Σ. 

Η Πρόεδρος    Η Γραμματέας 

 

Βαΐα Μίκικη     Σοφία Θεοφανίδου 
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