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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Κοινοποίηση :
1.Αρχηγούς και µέλη κοινοβουλευτικών οµάδων
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
2.Υπουργό ∆ικαιοσύνης.
3.Πρόεδρο Αρείου Πάγου.
4.Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
Κυρίες και Κύριοι,
Ενόψει, της ψήφισης, τις επόµενες ηµέρες, στη Βουλή των Ελλήνων, του
“Σύµφωνου συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις” και επειδή
στο Σχέδιο Νόµου που έχει κατατεθεί και υπάρχει στην ιστοσελίδα της Βουλής,
περιέχεται το άρθρο 48, που αφορά τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων, θεωρούµε,
ότι οι διατάξεις αυτού, διαιρούν τους δικαστικούς υπαλλήλους και πιθανολογώντας, ότι
στο εγγύς µέλλον, θα δηµιουργηθούν ανισότητες, έριδες και αντιπαλότητες µέσα στον
ευαίσθητο
χώρο
της
∆ικαιοσύνης,
Σας
γνωρίζουµε
τα
κάτωθι:
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 92 του Συντάγµατος, οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν
ειδική κατηγορία υπαλλήλων και για το λόγο αυτό προβλέπεται, ότι Νόµος ορίζει τα
προσόντα των δικαστικών υπαλλήλων, οι δε τοποθετήσεις, προαγωγές, µεταθέσεις,
αποσπάσεις και µετατάξεις αυτών διενεργούνται κατόπιν σύµφωνης γνώµης υπηρεσιακών – δικαστικών συµβουλίων, τα οποία αποτελούνται κατά πλειοψηφία από
δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους. Ως γνωστόν, νοµολογιακά, έχει
κριθεί, ότι οι αποφάσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων των ∆ικαστηρίων, έχουν το
κύρος
και
τα
αποτελέσµατα
των
δικαστικών
αποφάσεων.
2) Με το άρθρο πρώτο του Ν. 2812/2000 (ΦΕΚ Α΄ 67/10-3-2000) κυρώθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος, ο “Κώδικας ∆ικαστικών Υπαλλήλων”, ο οποίος συντάχθηκε νόµιµα, από την προβλεποµένη νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή.
3) Στο άρθρο 72 του παραπάνω Κώδικα προβλέπεται η επιλογή προϊσταµένων
διευθύνσεων, τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων. Ειδικότερα, στην παρ. 1, προβλέπεται ότι “ως προϊστάµενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου
τοµέα κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε .....”. Από το έτος 2000, αφού κυρώθηκε ο Κώδικας
∆ικαστικών Υπαλλήλων, οι επιλογές προϊσταµένων διευθύνσεων έγιναν σύµφωνα µε
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τα ανωτέρω, και κανένας υπουργός δεν είχε θέσει θέµα τροποποίησης του άρθρου
αυτού. Εξάλλου, τι πρόβληµα να αντιµετώπιζε η Κεντρική ∆ιοίκηση του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε το θέµα αυτό, αφού οι
επιλογές γίνονταν από δικαστικά – υπηρεσιακά συµβούλια που την πλειοψηφία τους
αποτελούσαν και αποτελούν ανώτεροι και ανώτατοι δικαστικοί και εισαγγελικοί
λειτουργοί (Πρόεδροι Εφετών, Εφέτες, Αντεισαγγελείς Εφετών, Αντιπρόεδροι του
Αρείου
Πάγου,
Αρεοπαγίτες
και
Αντεισαγγελείς
του
Αρείου
Πάγου).
4) Στο Νόµο που αφορά το “Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές
και άλλες διατάξεις”, περιέχεται το άρθρο 48, µε το οποίο, εξαιρείται, εντελώς η
κατηγορία των δικαστικών υπαλλήλων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε), από το
δικαίωµα υποβολής αίτησης, για επιλογή και τοποθέτηση σε θέση προϊσταµένου
διεύθυνσης.
Επειδή, ως γνωστόν, τα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων
προβλέπονται από το Σύνταγµα, τους Κώδικες (Α.Κ., Κπολ∆, Π.Κ., Κποιν∆
κλπ) και τον Οργανισµό ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών (Ν.
1756/1988), χωρίς να υφίσταται “καθηκοντολόγιο”, δηλαδή όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι εκτελούν τις ίδιες εργασίες, µε αποτέλεσµα να ανατίθενται τα ίδια καθήκοντα
στους
δικαστικούς
υπαλλήλους
∆Ε
και
ΠΕ
ΤΕ
κατηγορίας.
Επειδή, αρκετοί συνάδελφοι ήδη εκτελούν χρέη προϊσταµένου, κατόπιν αποφάσεων
των αρµοδίων υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά τ΄ ανωτέρω, µε την υπό ψήφιση
διάταξη τους απαγορεύουν το δικαίωµα έστω της υποβολής αίτησης, προκειµένου να
επιλεγούν ως προϊστάµενοι διεύθυνσης. ∆ηλαδή, υπάλληλοι ∆Ε κατηγορίας, οι οποίοι
έχουν κριθεί από τα Πενταµελή και τα Επταµελή Υπηρεσιακά Συµβούλια του Αρείου
Πάγου, ως προϊστάµενοι διευθύνσεων, θεωρούνται, σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο 48,
µειωµένων προσόντων και δεν µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να επιλεγούν ξανά
για τις θέσεις αυτές. Επειδή, η ∆ιοίκηση δεν έχει τίποτα να χάσει, χορηγώντας στους
δικαστικούς υπαλλήλους ∆Ε κατηγορίας, όπως ισχύει νυν, το δικαίωµα να υποβάλλουν
αίτηση, στα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια, για την επιλογή τους σε θέση
προϊσταµένων διεύθυνσης. Επειδή, η ψήφιση του άρθρου 48, θα προκαλέσει
δυσλειτουργίες στις δικαστικές υπηρεσίες, αφού θα κληθούν νεώτεροι υπάλληλοι
χωρίς την κατάλληλη εµπειρία, να εκτελέσουν χρέη προϊσταµένου και να ασκήσουν
“εξουσία” σε αρχαιότερους και εµπειρότερους συναδέλφους τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παρακαλούµε για τις δικές Σας ενέργειές, προκειµένου να µην ψηφισθούν οι διατάξεις
του άρθρου 48, που αφορούν τις επιλογές προϊσταµένων, αλλά να διατηρηθεί το
υφιστάµενο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων, όπως αυτό προβλέπεται από τον Κώδικα
∆ικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 2812/2000) και ισχύει από την ψήφιση του Κώδικα αυτού.

