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Προς: Τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης
Κοιν.: Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
Κύριε Υπουργέ,
Στη συνάντησή µας µαζί σας που πραγµατοποιήθηκε στις 21-32017 σας θέσαµε (εκτός των άλλων) το πρόβληµα που δηµιουργεί η
ύπαρξη της διάταξης του άρθ. 48 του Ν.4356/2015 και των
προβληµάτων που αυτή δηµιουργεί σχετικά µε την επιλογή ∆/ντων στις
δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Προβληµάτων που έχουν σχέση µε την
εύρυθµη λειτουργία των ∆ικαστηρίων και τον άδικο αποκλεισµό πολλών
ικανών και έµπειρων δικαστικών υπαλλήλων από το να µετέχουν στη
διαδικασία επιλογής.
Σας υπενθυµίζουµε ότι αφ’ ενός υπάρχει ανάγκη για την άµεση
αποστολή ερωτηµάτων (µετά από πολλά έτη) για την επιλογή ∆/ντών
στα ∆ικαστήρια της χώρας και ότι αφ’ ετέρου βρίσκονται σε εξέλιξη οι
εργασίες της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για την σύνταξη Κώδικα
∆ικαστικών Υπαλλήλων όπου και θα λυθεί οριστικά το θέµα.
Ως εκ των παραπάνω και µετά την δική σας συνηγορία για το άδικο
της παραπάνω διάταξης και για την ανάγκη ψήφισης διάταξης
µεταβατικού χαρακτήρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα ευελιξίας και µη
αποκλεισµού των ικανών και έµπειρων δικαστικών υπαλλήλων, σας
προτείνουµε το εξής: Την κατάργηση του άρθ. 48 του Ν.4356/2015.
Αυτό θα επαναφέρει τα κριτήρια και επαγγελµατικά όρια που προβλέπουν
οι διατάξεις του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων και συγκεκριµένα:
∆ικαίωµα συµµετοχής στις επιλογές ∆/ντών αποκτούν οι:
ΠΕ, οι έχοντες 16 έτη υπηρεσίας
ΤΕ, οι έχοντες 17 έτη υπηρεσίας και
∆Ε, οι έχοντες 19 έτη υπηρεσίας.
Πιστεύουµε ότι η πρότασή µας αυτή συµβάλλει στην εύρυθµη
λειτουργία των ∆ικαστηρίων και στην οµαλή µετάβαση και στον νέο
εκσυγχρονισµένο Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων που επεξεργάζεται η
σχετική Επιτροπή.
Ευελπιστούµε στην άµεση νοµοθετική ρύθµιση έτσι ώστε να ανοίξει
ο δρόµος για την αποστολή ερωτηµάτων προς τα Υπηρεσιακά Συµβούλια
για την επιλογή ∆/ντών.
Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ
Ο Πρόεδρος
Μίλτος Βεντούρης

Ο Γεν. Γραµµατέας
Γιώργος ∆ιαµάντης
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