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Τήν Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων 

Με την παρούσα θα ήθελα να εκθέσω τις απόψεις µου για θέµατα 
που απασχολούν µεγάλο αριθµό µελών της Οµοσπονδίας τα οποία έχουν 
σχέση έµµεσα ή άµεσα µε την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών 
υπαλλήλων ευρύτερα και ειδικότερα των υπαλλήλων των εµµίσθων 
υποθηκοφυλακείων.  

Το πρώτο είναι οι εκλογές για τους αιρετούς εκπροσώπους στα 
δικαστικά συµβούλια. Είναι αδιανόητο (και οριακής νοµιµότητας) να 
παραµένουν για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα οι ίδιοι εκπρόσωποι στα 
συµβούλια, αφού έτσι· πλήττεται το αναφαίρετο δικαίωµα εκείνων των 
υπαλλήλων που θα ήθελαν να είναι υποψήφιοι και δεν µπορούν. Το 
κυριότερο δε ο σχετικός νόµος δεν ανέχεται (πέραν του εύλογου 
χρονικού διαστήµατος) την παράταση της θητείας των ήδη εκλεγµένων. 
Το αντίθετο θα ήταν στην ουσία παράνοµο, αφού θα είχε (όπως και έχει) 
δυσµενείς επιπτώσεις στην υπηρεσιακή κατάσταση πολλών δικαστικών 
υπαλλήλων. Σήµερα σε πολλά εφετεία έχουν παραιτηθεί οι εκπρόσωποι 
των εργαζοµένων µε αποτέλεσµα αυτά να µη λειτουργούν µε τις γνωστές 
επιπτώσεις.  

Το δεύτερο είναι οι προαγωγές και τοποθετήσεις των προϊστάµενων 
των οργανικών µονάδων .Αυτές, όπως είναι γνωστό, γίνονται µόνο µε τη 
σύµφωνη γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων. Το φαινόµενο που 
απαντάται σήµερα στο χώρο της ∆ικαιοσύνης µε τη γνωστή πλέον σε 
όλους µέθοδο των «αναθέσεων» καθηκόντων σε υπαλλήλους µετά από 
απόφαση µονοµελούς οργάνου, δεν προβλέπεται από καµία διάταξη του 
Κώδικα περί δικαστικών υπαλλήλων αλλά ούτε και από τον Κώδικα 
οργανισµού των δικαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό, άγνωστος αριθµός 
δικαστικών υπαλλήλων στερείται του δικαιώµατος της κρίσεως κατά τη 
νόµιµη διαδικασία περί προαγωγών και τοποθετήσεων. Κάνει ιδιαίτερη 
εντύπωση η προσπάθεια «καθιέρωσης» µιας διαδικασίας, η οποία 
προσιδιάζει µε το υπηρεσιακό καθεστώς των δηµοσίων πολιτικών 
υπαλλήλων δηλαδή των υπαγοµένων στον υπαλληλικό κώδικα. Φυσικά 
αυτό έρχεται σε αντίθεση και µε το καταστατικό της Οµοσπονδίας, η 
οποία «συνηγορεί» στην πλειοψηφία της από ότι φαίνεται σε αυτή την 
πρακτική, όπως και στην πρακτική των αιρετών εκπροσώπων των 



δικαστικών συµβουλίων, βλάπτοντας τα συµφέροντα µεγάλου αριθµού 
µελών της, µε το πρόσχηµα της επανακατάταξης των δικαστικών 

υπαλλήλων στους παλαιούς βαθµούς, αίτηµα όµως που δε φαίνεται να 
έχει σχέση µε τις ακολουθούµενες, ιδιαίτερα βλαπτικές πρακτικές 
στο χώρο των δικαστικών υπαλλήλων. Μάλιστα µέλη του ∆ιοικητικού 
της Συµβουλίου ζήτησαν και τη σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου ακριβώς 
γι’ αυτό το λόγο, δηλαδή να µη γίνουν προαγωγές και αρχαιρεσίες!!! 
Προσπάθεια δηλαδή να δοθεί επίφαση νοµιµότητας σε µια κατάσταση 
που είναι εντελώς αντίθετη µε την κείµενη νοµοθεσία και φυσικά µε τα 
συµφέροντα άγνωστου και σε κάθε περίπτωση  ευάριθµων µελών της 
Οµοσπονδίας. Η πρακτική αυτή µπορεί να είναι και επικίνδυνη µε την 
έννοια της έµµεσης «νοθεύσεως» της πλήρους ανεξαρτησίας του χώρου 
της ∆ικαιοσύνης, δηλαδή ενός χώρου που διέπεται από ιδιαίτερους 
κανόνες λειτουργίας κατοχυρωµένους Συνταγµατικά.  
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