ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑγια την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μέρος 1ο
Η παράταξή µας το τελευταίο διάστηµα και πριν ακόµα το
Έκτακτο Συνέδριο της Ο∆ΥΕ, επεδίωξε την επικαιροποίηση τροποποίηση

των κωδίκων, για να αναγνωρίσει η πολιτεία και

θεσµικά την ιδιαίτερη εργασία που επιτελεί ο δικαστικός υπάλληλος
στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης.
Τελικά, παρά την άρνηση των άλλων παρατάξεων (∆ΑΚΕ,
Αγωνιστική Συσπείρωση-ΠΑΜΕ) , που οδήγησαν τον κλάδο σε
Έκτακτο Συνέδριο µε αιχµή το σύνθηµα «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΕΣ», η τροποποίηση του Κώδικά ∆ικαστικών
Υπαλλήλων είναι προ των πυλών, αφού ήδη συγκροτήθηκε η
Νοµοπαρασκευαστική

Επιτροπή

για

την

σύνταξη

Σχεδίου

Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων και σύντοµα αρχίζει το έργο της
που πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι τέλος του Έτους.
Χαιρετίζουµε πάντως την ενεργή συµµετοχή στη διαδικασία
αυτή

της

τροποποίησης

του

Κώδικα

και

των

παρατάξεων

εκείνων(∆ΑΚΕ, Αγωνιστική Συσπείρωση-ΠΑΜΕ) που πεισµατικά είχαν
τοποθετηθεί µέχρι χθες αρνητικά, ενώ βλέπουµε σήµερα να
συµµετέχουν ενεργά και µάλιστα να ορίζουν και µέλη τους στη
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή!
Ήδη η διαδικασία της συλλογής προτάσεων για τον Νέο Κώδικα
∆ικαστικών Υπαλλήλων βρίσκεται σε εξέλιξη και µπορούν Σύλλογοι
και φυσικά µέλη να καταθέτουν τις προτάσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινούµε και ως παράταξη την παρέµβασή
µας µε συγκεκριµένες προτάσεις που θα τίθενται στην κρίση των
συναδέλφων για εµπλουτισµό και διόρθωση.
Το επόµενο διάστηµα και πάντως πριν τις 31/10/2016 θα είµαστε σε
θέση, ως παράταξη, να καταθέσουµε ολοκληρωµένη συνολική
πρόταση για την τροποποίηση του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων,
µε βάση τις επιµέρους προτάσεις που εγκαινιάζουµε σήµερα, αλλά και
τις τυχόν προτάσεις-παρεµβάσεις-διορθώσεις που θα προτείνουν σ΄
αυτήν την διαδικασία ανοικτού διαλόγου οι τοπικοί Σύλλογοι και τα
φυσικά µέλη.
Ενδεικτικά και χωρίς να

θεωρούµε τις προτάσεις µας ως

θέσφατο προτείνουµε :

……………………………………………………………………………

Στο άρθρο 18:Κλάδοι-Ειδικότητες
Στην παράγραφο (1.γ)Κατηγορία ∆Ε, προστίθεται θέση:
γζ.Κλάδος ∆Ε Επιµελητών ∆ικαστηρίων ,
ενώ αντίστοιχα αφαιρείται από
την παράγραφο (1.δ) Κατηγορία ΥΕ, η θέση :
δα.Κλάδος ΥΕ Επιµελητών ∆ικαστηρίων

Στο άρθρο 19 : Τυπικά προσόντα
Η παράγραφος 4: «Τυπικό προσόν διορισµού σε θέσεις της
κατηγορίας ΥΕ ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης»,
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ως εξής:
«Τυπικό προσόν διορισµού σε θέσεις της κατηγορίας ΥΕ
ορίζεται απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιµος τίτλος άλλου
σχολείου ή τίτλος επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή ισότιµος τίτλος άλλης σχολής. Με την
ψήφιση του παρόντος Νόµου ,οι ήδη υπηρετούντες ΥΕ και

κατέχοντες τον απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή ισότιµο τίτλο
άλλου
σχολείου
ή
τίτλο
επαγγελµατικής
σχολής
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµο τίτλο άλλης σχολής,
µετατάσσονται άµεσα στην κατηγορία ∆Ε Επιµελητών
∆ικαστηρίων, ενώ σε όσους δεν κατέχουν τον απαιτούµενο
τίτλο, δίνεται χρονικό διάστηµα έως τεσσάρων ετών για να
τον αποκτήσουν και στη συνέχεια, µόλις τον αποκτήσουν
µετατάσσονται
στην
κατηγορία
∆Ε
Επιµελητών
∆ικαστηρίων».

Στο άρθρο 22: Συγκρότηση και λειτουργία
δικαστικών υπηρεσιακών συµβουλίων
Προστίθεται η παράγραφος 14, ως εξής:
14.α.Οι
υποψήφιοι
αιρετοί
εκπρόσωποι
στα
∆ικαστικά(υπηρεσιακά) συµβούλια, δεν µπορούν ταυτόχρονα να
κατέχουν
θέσεις
αιρετών
σε
συνδικαλιστικά
όργανα
οποιουδήποτε βαθµού, σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους στο
υπηρεσιακό συµβούλιο. Αν δε κατά την προκήρυξη των εκλογών
για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια κατείχαν θέση σε συνδικαλιστικό
όργανο, οφείλουν να παραιτηθούν άµεσα, εφόσον εκλεγούν στο
υπηρεσιακό συµβούλιο, ενώ διατηρούν την συνδικαλιστική τους
ιδιότητα εάν δεν εκλεγούν στο υπηρεσιακό συµβούλιο.
14.β.Οι αιρετοί εκπρόσωποι στα ∆ικαστικά(υπηρεσιακά)
συµβούλια δεν µπορούν να εκλεγούν για περισσότερες από δύο
συνεχόµενες θητείες ανεξάρτητα αν οι θητείες αυτές αφορούν το
ίδιο ή διαφορετικό συµβούλιο.

Στο άρθρο 36: ∆ιαρκής επιµόρφωση
Η παράγραφος 1: «Οι δικαστικοί υπάλληλοι ανεξάρτητα από την
κατηγορία, τον κλάδο ή την ειδικότητά τους, έχουν δικαίωμα επιμόρφωσης
κατά το διάστημα της σταδιοδρομίας τους, πέρα από τα προγράμματα τα
οποία παρακολουθούν κατά τη δοκιμαστική υπηρεσία σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65.»

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ως εξής:

1. «Οι δικαστικοί υπάλληλοι ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο ή
την ειδικότητά τους, έχουν δικαίωμα επιμόρφωσης κατά το διάστημα της
σταδιοδρομίας τους, πέρα από τα προγράμματα τα οποία παρακολουθούν
κατά τη δοκιμαστική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65. Η
επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων ανατίθεται στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης, ως προς το μέρος που αφορά τις νέες τεχνολογίες
και το διαδίκτυο και στην Εθνική Σχολή Δικαστών , ως προς το μέρος που
αφορά ειδικότερα θέματα των καθηκόντων τους».

Η παράγραφος 2: «Η υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να µεριµνά για
την επιµόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων. Η συµµετοχή των
δικαστικών υπαλλήλων σε προγράµµατα επιµόρφωσης µπορεί να
ορίζεται και ως υποχρεωτική»

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ως εξής:
2.«Η υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να µεριµνά για την
επιµόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων. Η συµµετοχή των
νεοδιόριστων δικαστικών υπαλλήλων σε προγράµµατα
εισαγωγικής επιµόρφωσης είναι υποχρεωτική και αποτελεί
προϋπόθεση για την ανάληψη καθηκόντων από τους
νεοδιοριζόµενους υπαλλήλους. Για τους ήδη υπηρετούντες
υπαλλήλους είναι υποχρέωση της υπηρεσίας να µεριµνά για την
επιµόρφωσή τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα φροντίζοντας να
παρακολουθούν προγράµµατα επιµόρφωσης µε κριτήριο την
ισότιµη και δίκαιη επιλογή τους».
Η παράγραφος 3: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της
Ο.Δ.Υ.Ε. και του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου, ορίζεται το
περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης. η διάρκειά τους, ο
υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της παρακολούθησης, τα
πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η επιμόρφωση, τα κριτήρια, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των δικαστικών υπαλλήλων για
την παρακολούθηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, ο τρόπος ελέγχου
της παρακολούθησης από τους δικαστικούς υπαλλήλους των
προγραμμάτων και της επίδοσής τους, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη
παρακολούθησης ή ελλιπούς παρακολούθησης και κάθε σχετικό θέμα».

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ως εξής:
«Με Κοινή Υπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α.), που εκδίδεται από τους
Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της
Ο.Δ.Υ.Ε. και του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου, ορίζεται το

περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η διάρκειά τους, ο
υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της παρακολούθησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, τα κριτήρια,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των δικαστικών υπαλλήλων
για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, ο τρόπος
ελέγχου της παρακολούθησης από τους δικαστικούς υπαλλήλους των
προγραμμάτων και της επίδοσής τους, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη
παρακολούθησης ή ελλιπούς παρακολούθησης και κάθε σχετικό θέμα».
……………………………………………………………………………………………………………..
Τις

επόµενες

ηµέρες

θα

συνεχίσουµε

µε

περισσότερες

προτάσεις που θα τίθενται στην κρίση των συναδέλφων έτσι ώστε
µέσα από µια ανταλλαγή απόψεων να

προκύψει

δηµιουργική

σύνθεση.
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