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ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 
ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘ΄ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  

ΠΡΟΣ: 
κ. Υπουργό  Δικαιοσύνης, 
 

Κοινοποίηση: 
- Όλα τα Μέσα Ενημέρωσης (έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου), 
- Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
- κ.κ. επικεφαλής  όλων των πολιτικών κομμάτων της Βουλής(ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΙΝΑΛ, Κ.Κ.Ε.-
Ελληνική Λύση,ΜέΡα25) 
- Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη 
  

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ της Δικαιοσύνης, 

Πέρασαν δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων σας και την διαβεβαίωσή 

σας, από την πρώτη συνάντηση με το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., πως θα πράξετε ότι είναι 

ανθρωπίνως δυνατόν, προκειμένου να δρομολογήσετε λύσεις στα πολλά, σοβαρά και 

χρονίζοντα προβλήματα στο χώρο των Δικαστηρίων, καθώς μας επισημάνατε ότι τα 

σημαντικότερα προβλήματα και για ΣΑΣ είναι η υποστελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών, 

σε συνάρτηση με τους χαμηλούς μισθούς και τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας.     

Διαπιστώνουμε σήμερα, πως όχι μόνο δεν καλυτέρευσαν τα πράγματα για εμάς, αλλά ότι  

κατά την δική σας θητεία και παρουσία, είναι πολύ χειρότερα από τότε που αναλάβατε. Και 

βέβαια γι’ αυτό δεν ευθύνεται η υγειονομική κρίση, όπως ίσως θα επιχειρούσε να βρει 

κάποιος σαν άλλοθι, αφού το διάστημα αυτό, όπου εφαρμόζονταν μέτρα περιορισμού στη 

λειτουργία των Δικαστηρίων, είχατε όλο το διαθέσιμο χρόνο, για να βρείτε λύσεις και να 



αποκαταστήσετε παθογένειες και προβλήματα του παρελθόντος. Όμως τίποτα απολύτως 

δεν πράξατε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναλάβατε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιούλιο 

του 2019 και αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας η ΟΔΥΕ σας εξέθεσε με πλήρη 

και αναλυτικό τρόπο το σύνολο των προβλημάτων στον Κλάδο μας, αλλά και στο χώρο των 

Δικαστηρίων, αφήνοντάς σας  επαρκή χρόνο, προκειμένου να δρομολογήσετε λύσεις. 

Δύο χρόνια μετά, διαπιστώνουμε ότι δεν πράξατε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ, για να δοθούν 

ή να δρομολογηθούν λύσεις, παρά το γεγονός ότι η από μέρους σας επικοινωνιακή 

διαχείριση, διαμορφώνει μια εικόνα που απέχει πολύ απ’ την σκληρή καθημερινότητα μας.   

Και για να γίνουμε πιο σαφείς, απαιτούμε να μας απαντήσετε, ΑΜΕΣΑ, ΞΕΚΑΘΑΡΑ, 

ΧΩΡΙΣ ΕΛΙΓΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΚΦΥΓΕΣ:  

 Γιατί  δεν έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα και για τα δύο έτη της διακυβέρνησης σας, 

νέες προσλήψεις για την κάλυψη των μεγάλων οργανικών κενών στις δικαστικές 

υπηρεσίες, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών; 

 Γιατί δεν κατάφερε η κυβέρνηση εδώ και μια διετία, να ολοκληρώσει τους 

διαγωνισμούς πρόσληψης Δικαστικών Υπαλλήλων, που ξεκίνησε από τις αρχές του 

2017 και αφορούσε περίπου 700-750 θέσεις στα Δικαστήρια, αφού σήμερα, 4,5 

χρόνια από τις προκηρύξεις, μένουν ακόμα κενές περισσότερες από 250 απ’ τις 

παραπάνω θέσεις, παρότι  σας έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό το αναμενόμενο 

«μεγάλο κύμα φυγής» των Δικαστικών Υπαλλήλων (αριθμός που μπορεί να 

υπερβαίνει τους 1500) κατά τα έτη 2021 και 2022, λόγω θεμελίωσης πλήρους 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος; 

 Γιατί απ’ τις 160 θέσεις (επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2017) που προβλέπονται για 

την ενίσχυση δικαστηρίων της Αθήνας και μικρού αριθμού της επαρχίας το ΑΣΕΠ 

προχωρά στην κάλυψη ΜΟΝΟ των 100;   

 Γιατί καθυστερούν, αναβάλλονται ή και ματαιώνονται οι διαδικασίες ψηφιακού 

μετασχηματισμού στην λειτουργία των Δικαστηρίων, με αποτέλεσμα την καθημερινή 

ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων στα Δικαστήρια; 

 Γιατί παραλείποντας το Υπουργείο  βασικές διοικητικές διαδικασίες, οδηγήθηκε σε 

εξαίρεση από τον προγραμματισμό των προσλήψεων για τα έτη 2020 και 2021; 



 Γιατί δημιουργήθηκε η ψευδαίσθηση της  μετακίνησης υπαλλήλων προς τα 

Δικαστήρια μέσω της διαδικασίας του Α  κύκλου κινητικότητας για το 2021, 

ψηφίζοντας μάλιστα και σχετική διάταξη για τη νομοθετική κατοχύρωση της 

διαδικασίας αυτής(άρθρο238 του Ν.4798΄2021/ΦΕΚ68 Α), προτρέποντας  τις  

δικαστικές υπηρεσίες να υποβάλλουν αιτήματα κάλυψης  οργανικών τους κενών και 

εκ των υστέρων και αφού είχαν υποβληθεί περίπου 750 αιτήματα κάλυψης θέσεων, 

διαπιστώθηκε τραγική παράλειψη εκ μέρους των υπηρεσιών σας, αφού δεν είχαν 

κινηθεί οι οφειλόμενες διαδικασίες, για να δημιουργηθούν τα περιγράμματα των 

θέσεων; 

 Γιατί η κυβέρνηση απέσυρε την τροπολογία που είχε περιληφθεί σε υπό 

ψήφιση(ψηφισθέν τελικά)νομοσχέδιο και με την οποία προβλέπονταν η μετάταξη 

περισσοτέρων από 100 υπαλλήλων των εμμισθοποιημένων υποθηκοφυλακείων και 

έτσι, χαρίστηκαν υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Κτηματολόγιο, την ίδια 

στιγμή που η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες των Δικαστικών Υπηρεσιών, αλλά και οι ίδιες 

οι Δικαστικές Υπηρεσίες οδηγούνται σε διάλυση; 

 Γιατί δεν έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ελλείψεις σε 

υλικοτεχνικές υποδομές με συνέπεια οι εργαζόμενοι να στεγάζονται σε κτήρια 

ανεπαρκή και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλειά 

τους; (Μέχρι σήμερα δεν έχουν λυθεί στοιχειώδη ζητήματα που αφορούν στην ψύξη 

και την θέρμανση). 

 Γιατί δεν πράξατε τα στοιχειώδη στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του covid-

19,ενώ γνωρίζατε εξαρχής ότι οι χώροι των Δικαστηρίων είναι «υγειονομικές βόμβες» 

στην διασπορά του κορωνοϊού; Σημειωτέον ότι, η αποφασιστική συμβολή των 

συνδικαλιστικών μας οργάνων ΟΔΥΕ - Συλλόγων και ΟΛΩΝ των συναδέλφων, έπαιξε 

κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Όμως ο  κατάλογος των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και παραλείψεών σας είναι μακρύς και 

όπως βλέπετε μέσα σ  αυτόν δεν περιλάβαμε τα διαχρονικά δίκαια  οικονομικά αιτήματά 

μας, απλά σας υπενθυμίζουμε και σας ρωτάμε:  



 Γιατί, παρά την δημόσια διατυπωμένη θέση σας, πως αναγνωρίζετε τις «ειδικές  και  

δύσκολες» συνθήκες εργασίας των Δικαστικών Υπαλλήλων και ότι θα πράξετε ότι 

είναι δυνατόν για την καλυτέρευση των αμοιβών τους,  η κυβέρνηση  δεν υλοποιεί το 

αίτημά μας για επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών; 

 Γιατί ενώ ΔΕΝ πληρώνονται οι χιλιάδες ώρες πραγματικών υπερωριών των 

Δικαστικών Υπαλλήλων, μειώθηκε το ετήσιο κονδύλιο για υπερωρίες στα πλέον  

εξευτελιστικά επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια; 

 Γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα οι κατηγορηματικές δεσμεύσεις σας, με 

ελάχιστο ή μηδαμινό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, που αφορούν:  

 στην αύξηση – διπλασιασμό των εξόδων κίνησης των Επιμελητών Δικαστηρίων, που 

είναι καθηλωμένα στα 50€ μηνιαίως (360.000€ ετησίως για το σύνολο των 

Επιμελητών) 

 στις βαθμολογικές προαγωγές (κανένα κόστος) μεγάλου αριθμού συναδέλφων, που 

δεν θα τους επιτρέψει τη συμμετοχή τους σε επιλογή τους σε θέση ευθύνης, αλλά και 

τη συμμετοχή τους σε πιθανή εκλογική διαδικασία (ως δικαστικών αντιπροσώπων) 

 στη μη ολοκλήρωση της αποστολής των ερωτημάτων για τις επιλογές προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων, τη στιγμή που ολοκληρώνεται η θητεία ήδη επιλεγμένων.       

 στη ρύθμιση για το Ταμείο Αρωγής (Αλληλοβοήθειας) που στερεί τη δυνατότητα 

ενίσχυσης συναδέλφων με σοβαρά προβλήματα υγείας ή ακόμα και την ενίσχυση των 

οικογενειών τους λόγω θανάτου. Το κόστος είναι μηδενικό, καθότι συντηρείται μόνο 

από χρήματα που καταβάλλουν οι συνάδελφοί μας που συμμετέχουν ως γραμματείς 

στις διαιτησίες. 

 στις αποζημιώσεις των δικαστικών υπαλλήλων που μετακινούνται σε μεταβατικές 

έδρες. Μέχρι σήμερα οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση 

κατ’ αρχήν με δική τους επιβάρυνση ή με την ενίσχυση των Συλλόγων και της ΟΔΥΕ 

(συνολικό κόστος που δεν υπερβαίνει τις 16.000€ ετησίως).  

 στην αναγνώριση συναφούς χρόνου υπηρεσίας, που σχεδόν έχει υλοποιηθεί στο 

υπόλοιπο δημόσιο (μηδενικό κόστος) 



 στις πάγιες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών 

(αναλώσιμα – συντηρήσεις μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.π.), που 

εξετάζονται κατά περίπτωση και περικόπτονται ή απορρίπτονται.  

 

Κατανοούμε  απόλυτα ότι τα  παραπάνω αγωνιώδη ερωτήματα μας θα μείνουν «ρητορικά» 

και δεν πρόκειται να ανεχτούμε ή να εμπιστευθούμε πλέον τις έωλες  κυβερνητικές 

υποσχέσεις, ούτε βέβαια προτιθέμεθα να σας επιτρέψουμε να «κερδίσετε επιπλέον πολιτικό 

χρόνο», εκτιμώντας ότι σας δόθηκε αρκετός.  

Γι’ αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε. κατά την 

τελευταία του συνεδρίαση στις 8 Ιουλίου 2021, ΟΜΟΦΩΝΑ 

αποφάσισε να σας πει:  

ΩΣ ΕΔΩ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! 

Το νέο Δικαστικό Έτος που ξεκινά την 1η Σεπτέμβρη 2021, θα βρει όλους τους 

Δικαστικούς Υπαλλήλους  ξανά στις επάλξεις του αγώνα με  αλληλεγγύη, ενότητα και 

αποφασιστικότητα, για να διεκδικήσουμε τα διαχρονικά και δίκαια αιτήματά μας, με πολλές 

παρεμβάσεις και δράσεις, προκειμένου να ακουστεί η φωνή μας προς κάθε κατεύθυνση. 

Σημειωτέον ότι  ο αγώνας μας δεν ξεκινά σήμερα, αλλά είναι η συνέχεια των 

κινητοποιήσεων που άρχισαν με τις δίωρες διακοπές στις 10 Φλεβάρη 2020 και 

αναγκαστήκαμε να διακόψουμε στις 11 Μάρτη 2020, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα 

ευθύνης, λόγω της επερχόμενης υγειονομικής πανδημίας του κορωνοϊου. 

Έτσι: 

 Την 1η Σεπτέμβρη 2021, ημέρα έναρξης του νέου Δικαστικού Έτους, 

προγραμματίζουμε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και των Συλλόγων Δικαστικών 

Υπαλλήλων της Αττικής. Ταυτόχρονα θα γίνουν αντίστοιχες συμβολικές 

συγκεντρώσεις από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων, σε 

όλα τα Δικαστήρια της χώρας 

 Δίωρες Διακοπές Εργασιών σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας κατά την εβδομάδα 

από 6 έως 10 Σεπτέμβρη 2021 



 Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με κλαδική απεργία.  

ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ. Η ΟΔΥΕ με διαρκείς συμμετοχικές διαδικασίες ενημέρωσης, 

μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανά της και τους πρωτοβάθμιους συλλόγους-μέλη της, θα 

συνεχίσει  και θα στηρίξει τις μορφές αγώνα που κάθε φορά θα αποφασίζονται για:  

1) ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. 

2) ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.  

3) ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. 

4) ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του πρώην Ταμείου 

Αρωγής, για την ενίσχυση Δικαστικών Υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

υγείας. 

5) ΑΥΞΗΣΗ (τουλάχιστον διπλασιασμό) ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, για να 

μπορούν να ανταποκρίνονται χωρίς προσωπικό κόστος στις ανάγκες των καθηκόντων 

τους.  

6) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, που προβλέπει ο 

νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων. 

7) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΟΙΝΙΚΑ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. 

8) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (κτηριακές εγκαταστάσεις, νέες 

τεχνολογίες). 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ 

ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

(ακολουθούν υπογραφές των 17 μελών) 

 Γιώργος Διαμάντης (Πρόεδρος) , Μαριάνθη Μισαηλίδου (Γενικός Γραμματέας), Μίλτος 

Βεντούρης (Αντιπρόεδρος), Γιώργος Παπαναστασίου (Αντιπρόεδρος), Φώτης Πέρρος (Ταμίας), 

Γιάννης Παπαναγιώτου (Αναπλ. Γενικός Γραμματέας), Μιχάλης Μαυρογένης (Υπεύθυνος 

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων), Χρήστος Καϋμενάκης (Οργανωτικός Γραμματέας), Λαυρέντης 

Μπεζμέρτης , Ανδρέας Πάσχος, Δημήτριος Λιάτσος , Στράτος Κοσμόγλου , Μανώλης 

Κωνσταντινίδης , Δημήτρης Τσάκας , Δημήτρης Χατζίνας ,Γιάννης Πατσιμάς, Γιώργος 

Παρασκευάς (Μέλη) 


