Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRYSAVGI PAPADIMITRIOU
Ημερομηνία: 2018.11.21
14:52:52 EET

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ
ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σηλέυωνο: 2131307023
Email koinovouleftikos@justice.gov.gr

Αζήλα, 21 – 11 - 2018
Αξ. Πξση.: 674
Ππορ:
Σε Βνπιή ησλ Διιήλσλ
Γ/λζε Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ
Σκήκα Δξσηήζεσλ
Κοιν.:
Βνπιεπηέο: θ.θ. Κ. Βιάζε, Αλη. ακαξά,
Ησ. Αλδξηαλό,Αζ. Γαβάθε, Υξ. Γήκα &
Νηθ. Παλαγησηόπνπιν
(δηα ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο
ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ)

Δπώτηση 2174/04-10-2018
ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ.: 2174/04-10-2018 Δξώηεζεο πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ νη Βνπιεπηέο θ.θ. Κ. Βιάζεο, Αλη. ακαξάο, Ησ. Αλδξηαλόο, Αζ. Γαβάθεο, Υξ. Γήκαο &
Νηθ. Παλαγησηόπνπινο, κε ζέκα: «Παξακέλνπλ άιπηα ηα πξνβιήκαηα ζηε ζηειέρσζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο», ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Α.

Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ, κε βάζε ηηο

δεκνζηνλνκηθέο δπλαηόηεηεο, επηδηώθεη ζπλερώο ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαζηεξίσλ κε ην αλαγθαίν
αλζξώπηλν δπλακηθό πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
δηθαζηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο ρώξαο. Δηδηθόηεξα, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη θαηά ηνλ παξόληα ρξόλν
βξίζθνληαη ζε εμέιημε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνύ δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ, θαηόπηλ έθδνζεο ησλ
ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ από ην ΑΔΠ. Ζ νινθιήξσζε ησλ ελ ιόγσ δηνξηζκώλ ζα επηηξέςεη
πηζαλώο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηπρόλ αηηεκάησλ απόζπαζεο/κεηάζεζεο ηνπ ήδε ππεξεηνύληνο
πξνζσπηθνύ, πξνο ελίζρπζε ησλ ππνζηειερσκέλσλ δηθαζηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο ρώξαο. Πξνο
ελεκέξσζή ζαο, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δηνξηζκώλ αλά Πξνθήξπμε ΑΔΠ, παξαζέηνπκε ηα
αθόινπζα ζηνηρεία:
Πποκήπςξη 1Κ/2017 – 404 ΠΔ Γπαμματέων
Σα νξηζηηθά απνηειέζκαηα εθδόζεθαλ ζηηο 4-10-2018.
Γεκνζηεύζεθε ν πίλαθαο δηνξηζηέσλ ζην ΦΔΚ 1155/η.Γ/11-10-2018.
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πξνεξγαζία γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ δηνξηζκνύ.
Πποκήπςξη 2Κ/2017 – 66 ΣΔ Πληπουοπικήρ / 69 ΠΔ Πληπουοπικήρ
Έρνπλ αλαιάβεη θαζήθνληα όζνη απνδέρζεθαλ ηνλ δηνξηζκό, ήηνη 31 ΠΔ θαη 36 ΣΔ
Εεηήζεθε αλαπιήξσζε ησλ θελώλ από επηιαρόληεο κέζσ ηνπ ΑΔΠ (γηα 38 ΠΔ &30 ΣΔ).
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Πποκήπςξη 8Κ/2017 - 42 ΣΔ Γπαμματείρ -123 ΓΔ Γπαμματείρ &
21 ΤΔ Δπιμελητέρ Γικαστηπίων
- Σα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα ηνπο 42 ΣΔ εθδόζεθαλ ζηηο 18/1/2018 θαη αλακέλεηαη
ε έθδνζε ησλ νξηζηηθώλ.
- Σα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα ηνπο 123 ΓΔ Γξακκαηείο εθδόζεθαλ ζηηο 5/7/2018 θαη
αλακέλεηαη ε έθδνζε ησλ νξηζηηθώλ.
- Σα νξηζηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο 21 ΤΔ εθδόζεθαλ ζηηο 29/5/2018. Γεκνζηεύζεθε
ν πίλαθαο δηνξηζηέσλ ζην ΦΔΚ 739/Γ/29-6-2018. Δπίθεηηαη άκεζα ε έθδνζε απνθάζεσλ
δηνξηζκνύ. (ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο επηθείκελσλ
δηνξηζκώλ π.ρ. ΑΜΔΑ, ζπγγελήο ζύκαηνο ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο).

Δπηπιένλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ην “Δηδηθό
Πξόγξακκα Απαζρόιεζεο γηα 5.500 άλεξγνπο πηπρηνύρνπο αλώηαησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη
ηερλνινγηθώλ ηδξπκάησλ, ειηθίαο 22-29 εηώλ, ζε Τπνπξγεία

θαη επνπηεπόκελνπο δεκόζηνπο

θνξείο, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990(Α΄101) θαη νη νπνίνη δελ αζθνύλ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα” θαη ήδε ππνβάιακε αίηεκα έληαμεο ηνπ Τπνπξγείνπ καο, κε ην ππ’
αξηζκ. 76615/18-10-2018 έγγξαθό καο πξνο ηε Γηνηθήηξηα ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ζπλνιηθό αξηζκό 301
ζέζεσλ εξγαζίαο, πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο απαζρόιεζεο δώδεθα (12)
κελώλ. Δμ απηώλ 195 σθεινύκελνη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηα Γηθαζηήξηα ηεο ρώξαο θαη ηηο
Δηζαγγειίεο απηώλ.

Β.

Αλαθνξηθά κε ηα δηαιακβαλόκελα, ζηελ σο άλσ Δξώηεζε, δεηήκαηα ζηειέρσζεο ηνπ

Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο θαη ηελ ίδξπζε Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ ζηε πάξηε, ζαο
ελεκεξώλνπκε όηη:
Ο πίλαθαο δηνξηζηέσλ, πνπ εθδόζεθε θαηόπηλ ηεο 1Κ/2017 πξνθήξπμεο ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ
πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γξακκαηέσλ ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Σξίπνιεο,
δεκνζηεύηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 1155 η. Γ’/11.10.2018. Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πξνεξγαζία γηα ηελ
έθδνζε απόθαζεο δηνξηζκνύ.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 21467νηθ/21-4-2017 (Β’ 1476) ππνπξγηθή απόθαζε απμήζεθαλ ζε επηά (7)
νη νξγαληθέο ζέζεηο δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ Γξακκαηέσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Σξίπνιεο (αύμεζε ζέζεσλ θαηεγνξίαο ΠΔ θαηά 3), ελώ ζπζηάζεθε θαη 1 νξγαληθή ζέζε ηνπ
θιάδνπ ΠΔ Οηθνλνκνιόγσλ - Λνγηζηώλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε πθηζηάκελε ζηειέρσζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο
δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο:
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Α΄ ΠΙΝΑΚΑ Γικαστικών Λειτοςπγών
Κιάδνο
Πξόεδξνη Δθεηώλ
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Β΄ ΠΙΝΑΚΑ Γικαστικών Τπαλλήλων
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-

Βάζεη ηνπ θώδηθα δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ δύλαληαη
λα θαιπθζνύλ θαη κε κεηάζεζε ή κεηάηαμε. Δάλ ππάξμεη ζρεηηθή αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ γηα
κεηάζεζε ή κεηάηαμε ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Σξίπνιεο ζα απνζηαιεί ζρεηηθό εξώηεκα ζην νηθείν
ππεξεζηαθό ζπκβνύιην πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί θαηά λόκν.
Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ίδξπζεο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ κε έδξα ηε πάξηε
θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξσηώλησλ Βνπιεπηώλ, όηη: “παρά ηαύηα ο προ εηών θεηικός διοικηηικός
ζτεδιαζμός για ίδρσζη Διοικηηικού Πρωηοδικείοσ ζηη Σπάρηη έτει παραπεμθθεί ζηις ελληνικές
καλένδες”, πξνθαλώο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 1/2008 γλσκνδόηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο. Δπηζεκαίλνπκε, σζηόζν, όηη ε ελ ιόγσ γλσκνδόηεζε εθδόζεθε
βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηθαζηεξηαθήο ύιεο, όπσο απηή είρε δηακνξθσζεί ζε εθείλν ην ρξόλν.
πλεπώο -κεηά ηελ πάξνδν 10 εηώλ- θαζίζηαηαη αλαγθαία ε επηθαηξνπνίεζε ηεο επηθαινύκελεο
γλσκνδόηεζεο ηνπ 2008, βάζεη ησλ -θαηά ηνλ παξόληα ρξόλν- δηακνξθνύκελσλ δεδνκέλσλ ηεο
δηθαζηεξηαθήο ύιεο θαη ε ππνβνιή λέαο γλσκνδόηεζεο αξκνδίσο. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο & Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ βξίζθεηαη ζε εηνηκόηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ηέηνηα
αλάγθε, εθόζνλ επηζπεπζζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, από ηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ
Αξηζκόο ζειίδσλ εγγξάθνπ:
Αξηζκόο ζειίδσλ ζπλεκκέλσλ:
ύλνιν ζειίδσλ:
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