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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
(∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ;;;)
Με µεγάλη έκπληξη διαβάσαµε την ανακοίνωση του διαγωνισµού 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την
πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας.
Κι ενώ θα περίµενε κάποιος να εκφράσουµε τη χαρά µας για την επιτέλους προκήρυξη ενός
διαγωνισµού που άρχισε το ∆εκέµβρη του 2014, επαναπροκηρύχθηκε το ∆εκέµβρη του 2015 και
τελικά προχώρησε η τελική προκήρυξη το Γενάρη του 2016, διαπιστώνουµε µε µια πρώτη
ανάγνωση των τίτλων σπουδών που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πολλά
ερωτηµατικά και εκπλήξεις. Πρώτα και κύρια, αποκλείουν αναιτιολόγητα τίτλους φιλολογικών και
φιλοσοφικών σχολών και ταυτόχρονα συµπεριλαµβάνουν πτυχία, όπως Ναυτιλιακών Σπουδών, ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων
(Marketing) ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού ή
Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων).Αυτό που είναι όµως περίεργο είναι η
«φωτογραφική» παρουσία κάποιων σχολών όπως π.χ. της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (που µάλλον υπάρχει µόνο στο Βόλο).
Σε ένα κλάδο που η γνώση Ελληνικής γλώσσας είναι βασικό στοιχείο για την ορθή τήρηση
των πρακτικών και κάθε λογής άλλου δικαστικού εγγράφου, αποκλείουν πτυχία που η Ελληνική
Γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο εκπαίδευσης. Επίσης απορίας άξιο είναι και η παντελής έλλειψη
ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών, λες και δε χρειάζονται και γνώστες ξένων γλωσσών σε µια χώρα
Ευρωπαϊκή και µε χιλιάδες αλλοδαπούς εντός αυτής.
Μήπως στόχος, µε τον αποκλεισµό βασικών πτυχίων, είναι το «βόλεµα» κάποιων ηµετέρων;;;;
Παρακολουθούµε τη διαδικασία και θα ενηµερώνουµε όλους τους αρµόδιους, αλλά και θεσµικούς
παράγοντες για το πρωτόγνωρο αυτής της διαδικασίας αποκλεισµών, λες και η ανεργία δε χτυπά
όλους τους νέους της χώρας, αλλά µόνο κάποιους οι οποίοι είναι εκλεκτοί της σηµερινής
Κυβέρνησης.
Αλήθεια ο διαγωνισµός των υπαλλήλων Πληροφορικής που είχε προγραµµατισθεί από το ΑΣΕΠ
το 2014 και αρχές του 2015 καταργήθηκε πότε θα γίνει;;;
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