
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΙΔ.ΑΧ. 

 

 

                 Στο άρθρο 5 του καταστατικού της Ομοσπονδίας Δικαστικών 

Υπαλλήλων Ελλάδας, το οποίο είναι υποψήφιο για τροποποίηση, 

προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι ΙΔ.ΑΧ. (οι υπηρετούντες 

υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου 

Χρόνου), στα μέλη της ΟΔΥΕ, ορίζονται τα εξής: 

« Μέλη της ΟΔΥΕ μπορούν να γίνουν : 

   Α) οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων της    

       Γραμματείας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και  

       Εισαγγελιών …………. 

   Β) οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ………….…… των    

        υπαλλήλων της Γραμματείας των Δ.Δ. …….  

        Και όσων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχουν την  

       ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου.» 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι ΙΔ.ΑΧ. μπορούν να έχουν την 

ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου και αν αποδεχόμαστε τις πράξεις 

της Διοίκησης που τους βαπτίζει Δικαστικούς Υπαλλήλους για λόγους 

που δεν είναι γνωστοί.  

Να σημειώσω ότι γι αυτή τη «βάπτιση»  δεν υπήρξε αντίδραση, ή αν 

υπήρξε αντίδραση, αυτή ήταν χλιαρή από την Ομοσπονδία ή επειδή  δεν 

υπολόγισε ότι καταρρίπτεται η ιδιαιτερότητα που εκ του Συντάγματος 

χαρακτηρίζει τους δικαστικούς υπαλλήλους, ή επειδή ήθελε για τους 

δικούς της λόγους, να γίνουν κι  αυτοί, οι ΙΔ.ΑΧ., «προνομιούχοι», όπως 

εμείς. 

Το ζητούμενο λοιπόν είναι αν οι αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης με 

τις οποίες βαπτίζονται δικαστικοί υπάλληλοι οι ΙΔ.ΑΧ., πρέπει να γίνουν 

αποδεκτές από την Ομοσπονδία. 

Εκτός αν εξ αιτίας των ελλείψεων στις οργανικές θέσεις των δικαστηρίων 

« βολεύει » - εξυπηρετεί η προαναφερόμενη βάπτιση και τους 

υπηρετούντες αλλά και τους διοικούντες, οπότε στο βωμό του 

συμφέροντος, όλα γίνονται. Είναι όμως νόμιμα ή νομιμοφανή;  
 

                 Η ύπαρξη ξεχωριστού κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και 

δικαστικών υπαλλήλων, οριοθετεί τη διαφορετικότητα της μιας από την 

άλλη κατηγορία. 

                Ο δικαστικός υπάλληλος στην πορεία της υπαλληλικής του 

ζωής έχει κριθεί από Υπηρεσιακά Δικαστικά Συμβούλια, τα οποία 

αποφάσισαν για την μονιμοποίησή του, για τις μεταθέσεις του, για τις 

αποσπάσεις του, για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών του, για την 

τοποθέτησή του σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, τμημάτων 

ή διευθύνσεων, τα οποία Συμβούλια δεν απαρτίζονται από 



υψηλόβαθμους  υπαλλήλους, αλλά από δικαστικούς λειτουργούς ( από το 

βαθμό του Πρωτοδίκη ως τον βαθμό του Αρεοπαγίτη ). 

               Ο δικαστικός υπάλληλος δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια της 

υπαλληλικής του θητείας, δεν κρίνεται από υψηλόβαθμους υπαλλήλους 

της ίδιας με αυτόν κατηγορίας, αλλά από δικαστικούς λειτουργούς 

διαφόρων βαθμίδων, που αποτελούν μια εντελώς διαφορετική κατηγορία 

δημόσιων λειτουργών. 

               Η ειδοποιός διαφορά που σημειώνεται δεν έχει σχέση με τις 

ικανότητες, τις γνώσεις, την παραγωγικότητα, ή την επιμέλεια αλλά 

κυρίως τη διαφορετική διαδικασία με την οποία ο δικαστικός και ο 

δημόσιος υπάλληλος κατά την επαγγελματική τους πορεία, εξελίχθηκαν 

στον ίδιο βαθμό.  

              Με βάση τα προαναφερόμενα, θα πρέπει ο ΙΔ.ΑΧ. που 

τοποθετείται σε δικαστική υπηρεσία να λειτουργεί στην υπηρεσία σαν 

διοικητικός υπάλληλος και να μην περιβάλλεται με τον μανδύα του 

δικαστικού υπαλλήλου, όχι επειδή υστερεί έναντι του δικαστικού 

υπαλλήλου, αλλά επειδή έχει διανύσει διαφορετική πορεία στον 

υπαλληλικό του βίο. 

 

Σύρος, 11 Νοεμβρίου 2015 

 

Γιώργος Βαλσαμάκης 
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