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   Συνάδελφοι,  
    Επειδή βρισκόµαστε σ΄ένα σταυροδρόµι δράσεων και ενεργειών κι επειδή 
υπάρχουν διάφορες φωνές, που µεταφέρουν µέρος της αλήθειας κι όχι ολόκληρη 
την αλήθεια, παρουσιάζουµε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ πρόταση για τη ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
των συναδέλφων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου.   
     Θεωρούµε ότι η τυχόν αναφορά, στον υπό διαµόρφωση Κώδικα, δε µπορεί να 
έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα, άλλωστε έχουµε παράδειγµα  το προεδρικό διάταγµα 
που ΘΑ καθόριζε τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής προϊσταµένων, που 17 
χρόνια τώρα δεν έχει εκδοθεί και µόνο η µε διάταξη νόµου  λύση, µπορεί να δώσει 
τέλος στο  πρόβληµα αυτό. 
 
     Η λύση µπορεί να δοθεί µε την µετάταξη των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων 
σε κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, µετά από ανακοίνωση - 
πρόσκληση µετάταξης. 
 
Το άρθρο έχει ως εξής:   
  
Μετάταξη – µονιµοποίηση, υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρµογή του Κώδικα ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων και του άρθρου 92 του Συντάγµατος. 
  
Οι υπηρετούντες υπάλληλοι, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Αορίστου Χρόνου, στη γραµµατεία των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών 
αυτών, µετά από  ανακοίνωση - προκήρυξη, µπορούν µε αίτησή τους, να 
µεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις µονίµων δικαστικών υπαλλήλων, 
σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 και 2 του άρθρου 83 του Κώδικα 
∆ικαστικών Υπαλλήλων(ν.2812/2000, ΦΕΚ 67 Α΄), εφόσον έχουν 
συµπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και κατέχουν τα τυπικά 
προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή. 
Ως χρόνος υπηρεσίας  των µετατασσοµένων, λογίζεται ο χρόνος 
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες στις 
οποίες µετατάσσονται.  
Η κατάταξη στους βαθµούς του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων, γίνεται 
µε βάση το συνολικό χρόνο δηµόσιας υπηρεσίας τους. 
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  Η αιτιολογική έκθεση θα  κάνει µνεία στο άρθρο 92 του Συντάγµατος , τον Κώδικα  
∆ικαστικών Υπαλλήλων και την απόφαση του ΣτΕ µε αριθµό 3178/14 και θα δίνει 
λύση σ΄ ένα πρόβληµα που κρατά σε οµηρία εκατοντάδες συναδέλφους.  
 
    Με διαδικασία σαν την παραπάνω, ήδη από το έτος 2010 έχουν µεταταγεί  
υπάλληλοι Ι∆ΑΧ σε θέσεις µονίµων (ΦΕΚ 1303/2010 τ. Γ΄). 
 
Υπάρχει µόνο µια προϋπόθεση, να υπάρχει και η πολιτική βούληση!!!!  
 
Μιλάµε µε έργα κι όχι µε λόγια, είµαστε δίπλα στο συνάδελφο και µπορούµε να τον 
κοιτάξουµε στα µάτια.  
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