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Θέμα : Υποβολή Ερωτημάτων
Με την από 28/5/2013 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Γ΄601/14‐6‐2013, μετατάσσονται
στις Δικαστικές Υπηρεσίες υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου.
Επ΄αυτού απευθύνουμε προς εσάς ως Προϊσταμένους των Δικαστικών Υπηρεσιών τα
ακόλουθα ερωτήματα παρακαλώντας σας να μας γνωρίσετε εγγράφως τις απόψεις σας:
1) Το άρθρο 92 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι
είναι ΜΟΝΙΜΟΙ έχει παραβιαστεί;
2) Η νομολογία του ΣτΕ (4930/1996 Γ΄Τμήμα, 1751/1997 Γ΄Τμήμα) και η
ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ με τις οποίες ορίζεται ότι στην Γραμματεία
των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών δεν μπορούν να υπηρετούν υπάλληλοι με
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ έχουν με κάποιον, άγνωστο σε εμάς τρόπο, καταστεί
ανίσχυρες;
3) Οι μεταταχθέντες μπορούν να ορκιστούν ως δικαστικοί υπάλληλοι; (Εδώ θα
θέλαμε να σημειώσουμε ότι η έννοια του <βοηθητικού προσωπικού> στην
Γραμματεία είναι συνταγματικά ανύπαρκτη)
4) Σε ποιές συγκεκριμένες πράξεις μπορούν να συμμετέχουν και να τις
υπογράφουν νομίμως;
5) Σύμφωνα με τον νόμο η Γραμματεία είναι ενιαία άρα όλοι οι υπηρετούντες σε
αυτήν μπορούν ανά πάσα στιγμή να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε τμήμα.
Μπορούν οι προαναφερόμενοι να υπηρετήσουν ως Γραμματείς Ανακριτικών
Τμημάτων ή στο Τμήμα Ποινικού Μητρώου;

6) Καθώς η διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων προς και από τα δικαστήρια
προβλέπεται με ρητή διάταξη στον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων και
απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται το να επιληφθούν τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια, η παράβλεψή της καταργεί στην πράξη το αυτοδιοίκητο των
Δικαστηρίων ή όχι;
7) Όταν έγιναν οι δηλώσεις απογραφής οι Δικαστικοί Υπάλληλοι απογράφηκαν
ως ιδιαίτερη κατηγορία και ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων αναφέρει
συγκεκριμένους κλάδους χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος
<Διοικητικών Γραμματέων> στον οποίο είναι ενταγμένοι οι μεταταχθέντες και
τον οποίο διατηρούν όπως αναφέρει το ΦΕΚ μετάταξης. Δημιουργήθηκε νέος
κλάδος κατά παράβαση του Κώδικα (Ν.2812/2000);
8) Έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του
Ν.2812/2000 (ο οποίος έχει εκδοθεί κατ΄εφαρμογή του άρθρου 92 του
Συντάγματος); (Στην περίπτωση θετικής απαντήσεως θα παρακαλούσαμε να
μας εξηγηθεί πώς παρακάμφθηκαν αυτά τα Συμβούλια για την μετάταξή τους
στις Υπηρεσίες σας.)
9) Στις επόμενες εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν δικαίωμα
διορισμού ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι;
Εάν κατά τα προεκτεθέντα η μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στις
υπηρεσίες σας δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, τον Νόμο και την Νομολογία
παρακαλούμε, αφού δια της παρούσης λάβατε γνώση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
σας ως Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, να πράξετε τα νόμιμα.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας έχει καταθέσει Αίτηση Ακύρωσης της
Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγιναν οι συγκεκριμένες μετατάξεις η οποία εισήχθη
να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ λόγω σπουδαιότητας την 6η Δεκεμβρίου 2013 ενώ
ήδη εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά την συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 7
Μαΐου 2013 όπου, από κοινού ο Σύλλογός μας και η Ομοσπονδία μας, ζητήσαμε με αίτηση
ακύρωσης και πρόσθετη παρέμβαση να κριθεί η αντισυνταγματικότητα του Ν.4024/2011
κατά το μέρος που μας αφορά.
Μετά τιμής
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