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Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
Αισθανόµαστε την υποχρέωση να συγχαρούµε όλους τους συναδέλφους της χώρας και τους
Συλλόγους της Κέρκυρας, της Ρόδου, της Κατερίνης, της Αθήνας κλπ. που µε τον αγώνα µας
ανοίξαµε τον δρόµο, το υπουργείο να ξεκινήσει την διαδικασία των προσλήψεων στα
δικαστήρια. Το είχαµε γράψει και σε παλαιότερες ανακοινώσεις µας ότι κανένας αγώνας δεν
πάει χαµένος, χαµένοι είναι οι αγώνες που δεν δίνονται.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου θα προσληφθούν στα δικαστήρια 790
υπάλληλοι, 100 Πληροφορικής που έχει προχωρήσει η πρόσληψή τους και 690, εκ των
οποίων 471 από την ΠΕ κατηγορία, 55 για την ΤΕ, 140 για την ∆Ε και 24 για την ΥΕ. Η
πρόσληψη θα γίνει µέσω ΑΣΕΠ µε µοριοδότηση, για να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η
διαδικασία και ήδη γίνεται σήµερα η κατανοµή ανά υπηρεσία.
ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Έχει µπει στη διαδικασία διαβούλευσης ο νόµος για την αξιολόγηση των δηµοσίων
υπαλλήλων και σε αυτόν συµπεριλαµβάνονται τα θέµατα που αφορούν το βαθµολόγιο, τα
κριτήρια επιλογής στελεχών διοίκησης κλπ. Η Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων, µετά από
αίτηµα της Ο∆ΥΕ, ορθώς δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό όµως δεν
σηµαίνει ότι εµείς πρέπει να είµαστε αδιάφοροι. Και αυτό για δύο λόγους, ο πρώτος είναι ότι
οι ρυθµίσεις του είναι πιο ευνοϊκές από αυτά που ισχύουν σήµερα στην Γραµµατεία των
∆ικαστηρίων, όπως η εισαγωγή κλίµακας πέντε βαθµών µε χρόνο ωρίµανσης σαφώς πολύ
µικρότερο για όλες τις κατηγορίες, ο τρόπος αξιολόγησης, επίσης η αναγνώριση πτυχίου σε
αυτούς που το απέκτησαν στο µεσοδιάστηµα από την αίτηση µέχρι την πρόσληψη γίνεται σε
δύο χρόνια, ενώ µε τον κώδικά µας στα οκτώ, κλπ. O δεύτερος λόγος είναι ότι εάν εµείς το
δούµε «πονηρά» και δεν αλλάξουµε τίποτα, αυτοδίκαια θα ισχύσει και σε εµάς ο
δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας.
Εάν λοιπόν στην Ο∆ΥΕ δεν µας είχε κωλυσιεργήσει η σκοταδιστική αντίληψη των
ΠΑΜΕ-∆ΑΚΕ µε το «κάτω τα χέρια από τον Κώδικα», σήµερα θα ήµασταν έτοιµοι να
τροποποιήσουµε προς το θετικότερο ορισµένα άρθρα του Κώδικά µας, για να λύσουµε και τις
παραβλέψεις που έγιναν τελευταία και οδηγούν τον κλάδο σε νέα κατηγοριακή διάσπαση.
Εµείς στο πρόσφατο συνέδριο της Ο∆ΥΕ καταθέσαµε τις προτάσεις µας για τροποποίηση
των άρθρων 19 παρ. 1,2 και 3, άρθρο 20, άρθρο 22, άρθρο 66 παρ. 1,2 και 3, άρθρο 71, άρθρο
73 παρ. 1 και για τους Επιµελητές ∆ικαστηρίων να ενταχθούν στην ∆Ε κατηγορία. ∆εν
διεκδικούµε το αλάθητο, θα πρέπει όµως να γίνει διάλογος και ας εγκαταλείψουν την στείρα
άρνηση που δεν οδηγεί πουθενά. Θέτουν το επιχείρηµα ότι δεν έχουν εµπιστοσύνη στο
υπουργείο, ενώ είχαν εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση Σαµαρά και στον αρµόδιο υπουργό του
τον Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρεί ακόµα και σήµερα ότι αυτοί που φταίνε για την οικονοµική

κρίση είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, γι αυτό όλες οι προτάσεις του είναι εναντίον µας,
διαθεσιµότητα, απολύσεις, άρση της µονιµότητας. Ούτε εµείς έχουµε εµπιστοσύνη στο
υπουργείο και σε κανένα υπουργείο, διεκδικούµε όµως αγωνιστικά και κερδίζουµε για τον
κλάδο που υπηρετούµε. Και να βάλουµε στο µυαλό µας ότι µία τροποποίηση του Κώδικα
που θα αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της δουλειάς µας ανοίγει τον δρόµο για
υψηλότερες αµοιβές.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Επίσης, µε την ευκαιρία θα πρέπει να εκφράσουµε την αντίθεσή µας στην πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου της κυβέρνησης µε ηµεροµηνία 30-12-2015, αναφορικά µε την
επέκταση του υπαλληλικού µας βίου, πέραν των 35 ετών. Εδώ και δεκαετίες το
συνδικαλιστικό µας κίνηµα διεκδικεί ταυτόχρονη συνταξιοδότηση µε το ταµείο Νοµικών,
αλλά όχι µε εξίσωση προς τα πάνω. ∆εν είναι δυνατόν µε 25,5 % ποσοστό ανεργίας και µε
πάνω από ένα εκατοµµύρια ανέργους να κρατούνται θέσεις εργασίας, πέραν των 35 ετών και
να µην καλύπτονται αυτές οι θέσεις από νέους εργαζόµενους που βρίσκονται στην ανεργία.
Κατανοούµε το σοβαρότατο πρόβληµα που υπάρχει για ορισµένους, λίγους, που δεν
συνταξιοδοτούνται από το ΤΝ, αλλά δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε για να γίνει επέκταση
σε όλους για παραπάνω χρόνια εργασίας. Κάνουµε προσπάθειες αυτοί οι συνάδελφοι που
αδικούνται όσον αφορά στο Τ.Ν. να δικαιωθούν.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Μπροστά µας έχουµε και το ζήτηµα εκλογής αιρετών στα υπηρεσιακά συµβούλια, µετά από
έξι χρόνια παρατάσεων στην θητεία τους. Καλούµε το υπουργείο της ∆ικαιοσύνης οι εκλογές
να γίνουν το συντοµότερο δυνατόν, ώστε να επιστρέψουµε στην οµαλότητα, να ανοίξει ο
δρόµος επιλογής αιρετών στελεχών διοίκησης και να σταµατήσει το απαράδεκτο φαινόµενο
των πράξεων τοποθέτησης, µε όλες τις εξαρτήσεις που δηµιουργούν. Προτείνουµε η θητεία
των αιρετών να µην ξεπερνάει τις δύο συνεχόµενες θητείες και για λόγους δεοντολογίας
να µην επιτρέπεται η υποψηφιότητα στους εκλεγµένους σε όργανα δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως γίνεται και σε άλλους κλάδους.
ΟΣΟΙ ΕΚΛΕΨΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
Στο νοµικό ζήτηµα που προέκυψε αναφορικά µε την χρησιµοποίηση στοιχείων που
ελήφθησαν χωρίς νόµιµα µέσα, εάν µπορούν να στοιχειοθετούν αδίκηµα ή όχι και εννοούµε
τις λίστες Λαγκάρντ και Μπογιάρντ, είµαστε ξεκάθαροι. ∆εν τοποθετούµαστε νοµικίστικα,
διότι δεν έχουµε αρµοδιότητα, είµαστε όµως πεπεισµένοι ότι αυτοί οι οποίοι έκλεψαν την
χώρα µας και πήγαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό θα πρέπει να πληρώσουν. Τις κλεψιές
τους εµείς τις πληρώνουµε πέντε χρόνια, µε 45% µείωση των εισοδηµάτων µας, θα πρέπει το
κράτος να υποβάλει τις κυρώσεις που πρέπει σε αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για την κρίση
και να επιστρέψουν τα κλεµµένα.
Σας πληροφορούµε ότι τις επόµενες ηµέρες τίθεται σε λειτουργία το βήµα διαλόγου και
προβληµατισµού των ∆ικαστικών Υπαλλήλων και είναι an-ag-ki.blogstop.com, στο οποίο
µπορείτε να γραφτείτε µέλη και να εκφράζετε ελεύθερα τις απόψεις σας.
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