
  1

                                                                          ΑΘΗΝΑ, 5/7/2017 
Αρ.Πρωτ. 59  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
ΠΡΟΣ:  Όλους τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους  και τα φυσικά µέλη 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 
Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστηµα υπάρχει ένα έλλειµµα 
ενηµέρωσης από πλευράς του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ για τα ζητήµατα του 
κλάδου µας. Αυτό, δυστυχώς, δηµιουργεί πολλές φορές, παρερµηνείες 
και λάθος εκτιµήσεις, για τον τρόπο δράσης µας. Αναλαµβάνουµε την 
ευθύνη της πιο συχνής και έγκυρης ενηµέρωσής σας, ξεπερνώντας και 
αντικειµενικές δυσκολίες, όπως το ότι σε όλο αυτό το διάστηµα 
κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε ένα τεράστιο όγκο οξυµένων χρόνιων 
προβληµάτων του Kλάδου και της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων. 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο∆ΥΕ, το οποίο εκλέχθηκε στο 
συνέδριο των Ιωαννίνων, σε µια περίοδο όπου συνεχίζονται και 
εντείνονται οι επιθέσεις κατά των εργαζοµένων µε τις µνηµονιακές 
πολιτικές που υφίστανται, ανέλαβε το δύσκολο έργο του να υλοποιήσει  
τις αποφάσεις του συνεδρίου µας, λειτουργώντας σε  δύο άξονες: 
- Πρώτον, να αποκρούσουµε και να αντιµετωπίσουµε κάθε 
επίθεση που θα γίνεται για αφαίρεση δικαιωµάτων και 
κεκτηµένων και  
- ∆εύτερον, για την διεκδίκηση νέων κατακτήσεων. 
 
Στα πλαίσια αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο άρχισε και κλιµάκωσε την 
δράση του, ειδικότερα στα εξής: 
 

1) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
 
Ως γνωστόν είχε ξεκινήσει απ’ την προηγούµενη θητεία η προσπάθεια 

για την πλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων στην Γραµµατεία 
των ∆ικαστηρίων. Το ∆.Σ. ασκώντας συνεχώς πίεση στο Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και στον ΑΣΕΠ, προσπαθώντας να ξεπεραστούν προβλήµατα 
ουσιαστικά, τυπικά και γραφειοκρατικά, καθυστέρησης και κωλυσιεργίας, 
πέτυχε σήµερα να βρισκόµαστε στο εξής σηµείο:  

 
Α. Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας διοριστέων της προκήρυξης 
2Κ/2017 για τις 69 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, ενώ είναι πολύ 
κοντά χρονικά, στο να εκδοθεί ο αντίστοιχος προσωρινός πίνακας 
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διοριστέων της ίδιας προκήρυξης, που αφορά 66 θέσεις ΤΕ 
Πληροφορικής. 
 
Β. Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο/Τεύχος Προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ/Αρ.23/3-7-2017 η προκήρυξη 8Κ/2017, για 186 θέσεις ΤΕ, 
∆Ε και ΥΕ δικαστικών υπαλλήλων και επιµελητών δικαστηρίων µε 
προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 20 Ιουλίου 
2017 έως και 4 Αυγούστου 2017 (µέχρι ώρα 14:00). 
 
Γ. Προχωρούν οι διαδικασίες καταχώρησης αιτήσεων και η 
κατάταξη κατά σειρά µοριοδότησης των αιτήσεων για την 
πρόσληψη 404 υπαλλήλων  ΠΕ κατηγορίας, της 1Κ/2017 
προκήρυξης. 
 
Θα εντείνουµε την πίεση µας για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ώστε 
να αρχίσουν να έρχονται νέοι συνάδελφοι µε την έναρξη του νέου 
δικαστικού έτους. Θα είναι µία συνέχεια µετά και τις προσλήψεις που 
έχουν ήδη γίνει από τον διαγωνισµό του 1998, όµως δεν είναι αρκετό 
αυτό για να λύσει τα προβλήµατα της έλλειψης προσωπικού και δεν θα 
αρκεστούµε στις παραπάνω προσλήψεις. Όλα αυτά σε συνθήκες πλήρους 
αναστολής των προσλήψεων ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο ∆ηµόσιο. 
 

2) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. 

 
Στα πλαίσια της βελτίωσης των Υπηρεσιακών µας συνθηκών και της 
Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων: 
 
Α. Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και βελτίωση πολλών 
διατάξεών µας έως το άρθρο 60 του Κώδικά µας. Επειδή ξεκινάει 
η επεξεργασία των σοβαρών ζητηµάτων που έχουν  σχέση µε την 
αξιολόγηση, την επιλογή προϊσταµένων, τις µεταθέσεις – 
µετατάξεις – αποσπάσεις και του πειθαρχικού µας δικαίου 
επαναφέρουµε την πρότασή µας για την κατάθεση προτάσεών 
σας (Πρωτοβάθµιοι Σύλλογοι και Φυσικά Μέλη) που θα γίνουν 
αντικείµενο επεξεργασίας της διαπαραταξιακής επιτροπής που 
λειτουργεί στην Ο∆ΥΕ. 
 
Β. Λειτουργεί και συνεχίζει τις εργασίες της η επιτροπή για τον 
Οργανισµό Λειτουργίας ∆ικαστηρίων. Υπάρχουν προτάσεις 
κατατεθειµένες απ’ τους εκπροσώπους µας για την αναβάθµιση 
του θεσµού και ρόλου των Υπηρεσιακών Συνελεύσεων και της 
∆ιοικητικής αυτοτέλειας και λειτουργίας της Γραµµατείας. 
 
Γ. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της Επιτροπής Ανακατανοµής 
των υφιστάµενων οργανικών θέσεων στην κατεύθυνση του 
εξορθολογισµού, της λειτουργικότητας και µε βάση τις σύγχρονες 
ανάγκες των υπηρεσιών. Μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών 
και την σύνταξη του πορίσµατος θα ασκήσουµε πίεση για την 
υλοποίηση των προβλεπόµενων διαδικασιών. Με το νέο 
οργανόγραµµα των υπηρεσιών και τη συνολική εικόνα των 
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αναγκών που θα προκύψουν, η Οµοσπονδία θα εντείνει την 
προσπάθεια για νέο διαγωνισµό Γραµµατέων – Επιµελητών ώστε 
να καλυφθούν όλα τα κενά. 
 

3) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 48. 
 
Υλοποιώντας την απόφαση του Συνεδρίου των Ιωαννίνων 

εντείναµε τις προσπάθειές µας µε συνεχείς πιέσεις, παραστάσεις 
και παρεµβάσεις, για την κατάργηση του άρθρου 48. Στο πλαίσιο 
του να βρεθεί λύση και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επιλογής 
Προϊσταµένων, καταθέσαµε και εναλλακτικές προτάσεις 
(τροποποίηση του άρθρου 48) ώστε να αποκτήσουν δικαίωµα 
επιλογής και οι συνάδελφοι της ∆Ε κατηγορίας. 
Για την καθυστέρηση της επιλογής των Προϊσταµένων εδώ και 6 χρόνια 
η κύρια ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο. Άλλωστε και οι προηγούµενες 
κυβερνήσεις παγωµένες τις είχαν τις κρίσεις σε όλο το ∆ηµόσιο.  
 
Πολλές φορές το προηγούµενο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ πρότεινε και πάλεψε για 
την γρήγορη και αποτελεσµατική λύση της επιλογής των Προϊσταµένων 
∆ιεύθυνσης. Ζήτησε να γίνει η κατάταξη στο βαθµολόγιο και µισθολόγιο 
ταυτόχρονα, όπως έγινε εξάλλου σε όλο το ∆ηµόσιο και στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και όχι όπως επέλεξαν, δηλαδή 
πρώτα τη µισθολογική και µετά τη βαθµολογική κατάταξη. Μας λέγανε 
τότε µάλιστα, ότι σε ένα µήνα θα έχουν τελειώσει και έκαναν 14 
ολόκληρους µήνες. Με παρέµβαση τότε της Ο∆ΥΕ και για την γρήγορη 
ολοκλήρωση των διαδικασιών, προµηθεύτηκαν οι Υπηρεσίες του Υπ. 
∆ικαιοσύνης  Η/Υ και στελεχώθηκαν µε προσωπικό από υπηρεσίες των 
∆ικαστηρίων και των Υποθηκοφυλακείων. Είναι ανακρίβεια και 
παραπληροφόρηση ότι η Ο∆ΥΕ δεν θέλει να γίνουν οι κρίσεις 
γρήγορα. Η Οµοσπονδία είναι η µόνη που πάλεψε προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Ένα πράγµα ζητήσαµε και από την προηγούµενη 
θητεία: Να καταργηθεί το άδικο άρθρο 48 ή να τροποποιηθεί.  
 
Το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ υλοποιώντας τις αποφάσεις Συνεδρίου και ∆.Σ. όφειλε 
να διερευνήσει κάθε τρόπο διεκδίκησης και αυτό έκανε. Προχώρησε 
λοιπόν στην αίτηση ακύρωσης κατά της προκήρυξης. Η Ο∆ΥΕ µε την 
αίτηση ακύρωσης δεν στρέφεται κατά κανενός συναδέλφου, αντίθετα η 
εφαρµογή του άδικου άρθρου 48 είναι αυτή που αποκλείει ολόκληρη 
κατηγορία συναδέλφων από το δικαίωµα επιλογής τους. Σε κάθε 
περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι του άρθρου 48, 
υπερασπιζόµαστε την πάγια θέση όλων µας για την τήρηση όλων των 
προβλεπόµενων διαδικασιών σε όλα τα στάδια και µέχρι την ολοκλήρωση 
της σχετικής διαδικασίας. Σας υπενθυµίζουµε ότι κριτήριο της 
στάσης της Ο∆ΥΕ όλο αυτό το διάστηµα και για αυτό το θέµα, 
ήταν και είναι η ενότητα του κλάδου και η δίκαιη και αξιοκρατική 
επιλογή όλων των ικανών και άξιων συναδέλφων χωρίς 
αποκλεισµούς. Σε κάθε περίπτωση, καλούµε και τώρα το Υπ. 
∆ικ/νης, να προβεί σε άµεση λύση καθότι έχει αναγνωρίσει το 
δίκαιο του αιτήµατος. 
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4) ΜΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΑΧ 
 
Συνεχίζουµε να διεκδικούµε την αλλαγή εργασιακής σχέσης όσων 
Ι∆ΑΧ ήρθαν στα ∆ικαστήρια. Με δεδοµένο ότι έχει ήδη ψηφιστεί 
(Ν.4250/2014) η έγκριση της µετάταξης των συναδέλφων Ι∆ΑΧ 
από τα δικαστικά µας Συµβούλια, καθώς επίσης και η υπαγωγή 
αυτών των συναδέλφων στα Συµβούλια µας για όλα τα θέµατα 
που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση εξετάζεται 
εξεύρεση λύσης και µέσα από την Επιτροπή Κωδίκων. 
 

5) TAΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Έχει ανατεθεί στη Νοµική Σύµβουλο της Ο∆ΥΕ να διερευνήσει όλες τις 
περιπτώσεις που αφορούν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων, δηλαδή, µέχρι και την 31-12-2016, ηµέρα υποχρεωτικής 
διακοπής ασφάλισης από το Ταµείο Νοµικών, για: α) όσους έχουν 
θεµελιώσει δικαίωµα µε 20 και περισσότερα έτη ασφάλισης, β) 
όσους έχουν περισσότερα από 16 και λιγότερα από 20 έτη 
ασφάλισης και γ)όσους έχουν λιγότερα από 16 έτη ασφάλισης. 
Μόλις η νοµική σύµβουλος µας δώσει τα στοιχεία που θα 
συγκεντρώσει, θα προβούµε στις απαραίτητες ενέργειες, 
προκειµένου να διεκδικήσοµε το καλύτερο δυνατόν για όλους 
τους συναδέλφους. 
 
 

6) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 
Με την υπ’ αριθ. 710/2017 απόφαση της Ολοµελείας του 
Συµβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση της Οµοσπονδίας 
∆ικαστικών Υπαλλήλων και 56 ακόµα αιτούντων πρωτοβάθµιων 
σωµατείων – µελών της Οµοσπονδίας και φυσικών προσώπων – 
δικαστικών υπαλλήλων και ακυρώθηκε η από 29.6.2015 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων. Μετά τη δικαίωση µας καλέσαµε τους 
συν/φους µας στους οποίους παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές 
εισφορές από το ΜΤΠΥ να προχωρήσουν σε αίτηµα περί επιστροφής 
των εισφορών τους. 
 

7) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
 
Μετά από παρεµβάσεις εδώ και καιρό της Οµοσπονδίας και 
Πρωτοβάθµιων Συλλόγων σε σχέση µε τη διαδικασία δέσµευσης των 
ηλεκτρονικών παραβόλων προς το Υπ. ∆ικ/νης και το τµήµα εσόδων του 
Υπ. Οικ/κών, αναµένουµε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Υπ. 
Οικ/κών (η οποία έχει καθυστερήσει) που θα δίνει τη δυνατότητα στο Υπ. 
∆ικ/νης µε εγκύκλιο του να καθορίζει τα σχετικά µε τη δέσµευση του e-
Παραβόλου κατά την έκδοσή του, όπως επίσης, και τον τρόπο 
προδέσµευσής του σύµφωνα µε τις προτάσεις της Οµοσπονδίας που 
έχουν γίνει αποδεκτές από το Υπ. ∆ικ/νης. 
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8) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
 
Το ίδιο χρονικό διάστηµα, όπου είχαµε όλα τα προαναφερθέντα 

ανοικτά µέτωπα, άρχισε µια συντονισµένη προσπάθεια, που κορυφώνεται 
και αφορά τη γενικότερη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήµατος µε 
την περιστολή συνδικαλιστικών ελευθεριών, χρόνιων κατακτήσεων αλλά 
και  την κατασυκοφάντηση, την «αυστηροποίηση» των όρων, που 
υιοθετείται από ντόπια συµφέροντα κατ΄ απαίτηση και εντολή και των 
«θεσµών». Το γεγονός αυτό οδήγησε και προϊσταµένους των υπηρεσιών 
µας (ευτυχώς, για την ώρα ελάχιστο αριθµό), σε άδικες πειθαρχικές 
διώξεις συναδέλφων, ακόµα και για προηγούµενες περιόδους, που 
αφορούν την συνδικαλιστική δράση, αλλά και την άσκηση του έργου των 
δικαστικών υπαλλήλων (τήρηση ωραρίου ακροατηρίων κ.λπ.). 
Συντονισµένα, οργανωµένα µε την καθοριστική συµβολή του 
συνδικαλιστικού οργάνου ο αγώνας µας αυτός που αφορά ουσιαστικά τις 
συνθήκες της καθηµερινότητας (ήδη επιβαρυµένες κατά πολύ), κατ΄ 
αρχήν πέτυχε. Αποκρούσαµε όλη αυτή την επίθεση για τη φίµωση 
των συναδέλφων, που σκοπό είχε να εξαφανίσει την όποια µορφή 
αντίδρασης για την παραπέρα επιβάρυνση των εργασιακών 
σχέσεων και την επιβολή αντιϋπαλληλικών µέτρων. Ύστερα και 
από την συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και παρά την 
δεδοµένη θέση της αρµόδιας Υπουργού Εργασίας, που έχει 
επισηµοποιηθεί µε την εγκύκλιο της για τις συνδικαλιστικές 
άδειες και διευκολύνσεις, συνεχίζεται και εντείνεται η 
στοχοποίηση και της Ο∆ΥΕ. ∆ηλώνουµε απερίφραστα ότι θα 
σταθούµε στο πλευρό κάθε θιγόµενου - διωκόµενου συναδέλφου, 
δεν θα επιτρέψουµε και θα αντιταχθούµε µε κάθε τρόπο στις 
αντιδηµοκρατικές επιδιώξεις εις βάρος των δικαστικών 
υπαλλήλων, απ΄ όπου και αν προέρχονται. 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση και παλεύει 
όλα τα ανοιχτά µέτωπα, που αφορούν το σύνολο των ζητηµάτων 
του Κλάδου. Ζητούµε την στήριξη σας και την ενεργό συµµετοχή 
σας, προκειµένου ο αγώνας µας να έχει αποτελέσµατα. 
 
∆εσµευόµαστε, ότι στο εξής η ενηµέρωση και επικοινωνία του 
∆.Σ. µε τους τοπικούς Συλλόγους και τα φυσικά µέλη, θα είναι 
συνεχής και πλήρης. Η µόνη υπεύθυνη και έγκυρη επικοινωνία 
της Ο∆ΥΕ µε όλους τους συναδέλφους είναι µέσα από την 
επίσηµη ιστοσελίδα www.odye.gr και τις ανακοινώσεις που 
αναρτώνται σ΄αυτήν και σας καλούµε µέσα απ΄ αυτήν τη σελίδα 
να αντλείτε την ενηµέρωσή σας. 
 
Συνεχίζουµε τον αγώνα και τις προσπάθειες µας, για το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα, για όλους τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους. 
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Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς 

 
Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
           Μίλτος Βεντούρης                                Γιώργος ∆ιαµάντης 
 
 
ΥΓ.: Τις προσεχείς ηµέρες, θα ολοκληρωθεί και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ, πλήρης και αναλυτική κωδικοποιηµένη 
ενηµέρωση, για το σύνολο των δικαιούµενων αδειών που 
αφορούν τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους.  
 
Μέχρι τότε, και επειδή υπάρχει σύγχυση και παρερµηνεία από 
πολλούς Προϊσταµένους ∆ικαστικών Υπηρεσιών, διευκρινίζοµε, 
σχετικά µε την 10ήµερη άδεια των ∆ικαστικών ∆ιακοπών, ότι: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων: Η 
δεκαήµερη άδεια απουσίας των δικαστικών διακοπών χορηγείται, 
µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων 
και των Εισαγγελιών, υποχρεωτικά κατά το χρονικό διάστηµα από 
1 Ιουλίου(µπορεί να είναι η πρώτη ηµέρα του δεκαηµέρου) έως 
και 15 Σεπτεµβρίου (µπορεί να είναι η τελευταία ηµέρα του 
δεκαηµέρου) κάθε έτους (1/7 έως 15/9 είναι η περίοδος 
δικαστικών διακοπών), µε βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας.  
 
Η άδεια αυτή  χορηγείται ΑΚΕΡΑΙΑ, 10 ΗΜΕΡΕΣ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ τους. Κάθε άλλη ερµηνεία εκ 
µέρους των Προϊσταµένων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών, είναι πέρα 
από το γράµµα και το πνεύµα του Νόµου. 
 


