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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

        Την  ώρα  που  χιλιάδες  νέοι γεμίζουν με     πτυχία - μεταπτυχιακά - διδακτορικά,   δυστυχώς 

μόνο τις   αποσκευές του  ξενιτεμού  τους για να βρουν την τύχη τους σε ξένους τόπους. 

        Την ώρα που κάποιοι ιδρώνουν και αγωνίζονται να αποκτήσουν   γνώσεις, που κάθε κοινωνία 

πρέπει να επιδιώκει, κάποιοι  επιμένουν στις εύκολες για αυτούς επιλογές,  που δυστυχώς πάντα  

 μέχρι τώρα σ'αυτόν το τόπο τα καταφέρνουν. 

        Πώς μπορεί να πείσει κάποιον απ'αυτούς τους χιλιάδες νέους και άραγε ποιον άλλο λογικά 

σκεπτόμενο άνθρωπο ότι μπορεί κάποιος να ενταχθεί στην κατηγορία των πτυχιούχων  χωρίς να έχει 

περάσει από το Πανεπιστήμιο; 

       Ποιόν   μπορεί να πείσει για ορθή  απόδοση δικαιοσύνης,  μια απόφαση ένταξης υπαλλήλων 

χωρίς πτυχίο στην κατηγορία  των  πτυχιούχων, ακόμα και αν έχει εκδοθεί από  το  Ανώτατο  

Δικαστήριο της χώρας που ελέγχει την συνταγματική ορθότητα των νόμων; 

        Ποιόν ακόμα περισσότερο μπορεί να πείσει για ορθότητα και δίκαιη κρίση μια τέτοια απόφαση 

ενός Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΣτΕ, που με την 

υπαρίθμ. 7/2017 απόφασή του έδωσε σε συνάδελφο παλιό ΠΕ 0 την δυνατότητα να ενταχθεί στην 

ΠΕ κατηγορία, παρά την ρητή αναφορά του νέου βαθμολογίου; 

        Στην απόφαση αυτή πολύ ορθά άσκησε διαφωνία ο Υπουργός Δικαιοσύνης,  κ. Κοντονής, 

διαφωνώντας τυπικά και ουσιαστικά. 

 Στο Επταμελές Συμβούλιο που είχε συγκληθεί στις 29/11/2017 καταθέσαμε υπόμνημα όπου 

προβάλαμε την δική μας άποψη  στηρίζοντας  ουσιαστικά την διαφωνία του Υπουργού. 

           Τονίσαμε επίσης ότι το ζήτημα της ικανοποίησης του συγκεκριμένου συναδέλφου δεν λύνει 

μισθολογικά θέματα αφού μισθολογικά συνεχίζει παρά τις εκφρασθείσες αντιρρήσεις μας να 

πληρώνεται σαν πτυχιούχος!!!! 

  Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο πέντε – δέκα υπαλλήλους που φεύγουν σε σύνταξη όπως 

κάποιοι προβάλλουν αλλά πολύ περισσότερους που θέλουν κυρίως να αποκτήσουν δικαίωμα κρίσης 

ως Διευθυντές ή Προϊστάμενοι συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίοι κατάφεραν με την παράταση 

αυτοδίκαιας απόλυσης να παραμείνουν ακόμα μια επταετία στην υπηρεσία. Η ΟΔΥΕ τι έκανε γι’ 

αυτό; 

 Επιτέλους το ΣτΕ ας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει τέλος σε μια ατέρμονη 

ένταξη στην ΠΕ κατηγορία όσων δεν σπούδασαν ποτέ και γιατί άλλωστε να το κάνουν; 

 Τι θα κάνουν τα κατά εφετειακή περιφέρεια Υπηρεσιακά Συμβούλια που σίγουρα θα 

κληθούν να αποφασίσουν για ανάλογες περιπτώσεις; 

Επιτέλους δίνεται η ευκαιρία στο ΣτΕ να ξεκαθαρίσει μια για πάντα αυτήν την άδικη 

κατάσταση και παθογένεια που το ίδιο έχει δημιουργήσει εδώ και δεκαετίες σκορπίζοντας πέραν των 

άλλων την διχόνοια και την διάσπαση του κλάδου των δικαστικών υπαλλήλων, την επικράτηση των 

τιμητών της ήσσονος προσπάθειας  και της αδικίας,  σκορπίζοντας την απογοήτευση και την 

ματαιότητα όσων σπούδασαν, μπορούν και θέλουν να προσφέρουν .  

Δεν τρέφουμε αυταπάτες, κάνουμε ότι μπορούμε και κυρίως να αναδείξουμε στους 

νεώτερους την παθογένεια της υπηρεσιακής εξέλιξης των δικαστικών υπαλλήλων εδώ και τόσα 

χρόνια.  



Εξακόσιοι και πλέον νέοι πτυχιούχοι με τεράστιες γνώσεις, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και 

ξένες γλώσσες, επιλέχθηκαν και έρχονται στα δικαστήρια. Τι θα αντικρύσουν, ποιος θα τους κρίνει, 

ποιος θα είναι προϊστάμενός τους;  Ο ΠΕ μηδέν;   

Ο κάθε υπάλληλος  πρέπει  να εντάσσεται  στην κατηγορία που ανήκει 

σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα. 

        Τα Δικαστήρια επί τέλους δεν μπορεί να υποκαθιστούν τα 

Πανεπιστήμια και να απονέμουν  πτυχία  «βαφτίζοντας» πτυχιούχους, τους 

αποφοίτους Λυκείου. 

  Δεν έχουμε αντιπάλους και εχθρούς. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Όλοι  βιώνουμε 

τις ίδιες συνθήκες στη ζωή και στην εργασία. Οι ατέλειωτες περικοπές αποδοχών, τα 

τεράστια κενά στη Γραμματεία, μια κοινωνία που στενάζει από την άγρια λεηλασία της ίδιας 

της ζωής μας,  αγγίζει όλους μας  ανεξαιρέτως.  

Ετούτο όμως είναι άλλο ζήτημα που δεν σφυρηλατεί την ενότητα του κλάδου ως 

βασική  προϋπόθεση επιτυχίας στον οποιοδήποτε αγώνα. Η συνέχιση τέτοιων διεκδικήσεων 

αποτελεί  κορυφαία πράξη  και γενεσιουργό αιτία αποπροσανατολισμού και διάσπασης  του 

κλάδου που κάποιοι ευαγγελίζονται. 

Η   ΟΔΥΕ δυστυχώς δεν είναι απλός θεατής αυτής της ατέρμονης διαδικασίας αλλά  

συνδράμει ακόμα και με τις δικές μας εισφορές στην παρεμπόδιση διαδικασιών αξιοκρατικής 

οργάνωσης των υπηρεσιών πότε με την έμμεση στήριξη της διατήρησης των ωφελημάτων 

της ΠΕ0 κατηγορίας, πότε με την άμεση στήριξη της διατήρησης των προσδοκιών  όσων δεν 

θέλουν να αλλάξει οτιδήποτε, « κάτω τα χέρια από τον Κώδικα».  Είναι οι ίδιοι που 

αρνούνται  δυναμικά να θεσπιστούν  κανόνες και κριτήρια στην υπηρεσιακή εξέλιξη και 

κατάσταση των συναδέλφων. Είναι οι ίδιοι που ποτέ δεν θα μας συγχωρέσουν ότι 

σταματήσαμε την παραπέρα επέκταση της ένταξης στην ΠΕ0 κατηγορία των διορισθέντων 

ΔΕ μετά το 1980 με την 3284/2014 του ΣτΕ που προκαλέσαμε. 

Απευθυνόμενοι ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους σας καλούμε να μπείτε μπροστά 

για να θεσπιστούν κανόνες, καθηκοντολόγιο, νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων, 

Οργανισμός δικαστηρίων,  αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, περισσότερα Πρωτοδικεία στην 

Αττική, Ανεξάρτητη Γραμματεία, επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων και τόσα άλλα που 

κατά καιρούς έχουμε επισημάνει.  

Γκρεμίστε το παλιό κατεστημένο. Βάλτε ως οδηγό τις γνώσεις σας, που ευτυχώς είναι 

πια πολλές, την εργατικότητά σας, το μυαλό σας και θα βρείτε τον δρόμο.  

Οι παλαιότεροι δεν έχουν πια τίποτα να προσφέρουν.  

 

Υ.Σ.  Στο site του Συλλόγου μας, θα βρείτε το υπόμνημα που έχει κατατεθεί ενώπιον του ΣτΕ. 

Θα βρείτε επίσης απαντήσεις για όλα όσα δεν γνωρίζετε για την κατάντια αυτού του κλάδου. 

Ανοίξτε τα μάτια σας .  

 Η ενότητα του κλάδου που σας διατυμπανίζουν, δεν προάγεται με την ισοπέδωση και 

τον χλευασμό  αυτών που στη ζωή τους κοπίασαν  και είναι πρόθυμοι να προσφέρουν γιατί 

μπορούν και ξέρουν.       

            Εμείς θα υπάρχουμε  όσο ακόμα υπάρχει  και δεν αποκηρύσσεται  αυτή η παθογένεια. 
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