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5. Σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους.
Η θεσµοθετηµένη παρουσία των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά
Συµβούλια, αποτελεί κορυφαία δηµοκρατική διαδικασία και κατάκτηση του κλάδου
και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή. Η παρουσία
αυτή, µετά από αρχαιρεσίες που συµµετέχουν πανελλαδικά όλοι οι δικαστικοί
υπάλληλοι, αποτελεί µέγιστη τιµή αλλά και µέγιστη ευθύνη έναντι των συναδέλφων.
Ως γνωστόν η θητεία των εκλεγµένων είναι διετής.
∆υστυχώς σήµερα έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την λήξη της
τελευταίας θητείας των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, µεταξύ
των οποίων είµαι και εγώ ως πρώτος εκλεγµένος στο Ανώτατο Επταµελές
Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Αρείου Πάγου, χωρίς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να
προχωρά στην προκήρυξη νέων αρχαιρεσιών.
Η προηγούµενη περσινή προσπάθεια προκήρυξης αρχαιρεσιών συνάντησε την
σθεναρή αντίδραση όσων δεν είχαν πλέον τις προϋποθέσεις να θέσουν υποψηφιότητα
σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα του νέου βαθµολογίου - µισθολογίου της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Αποτέλεσµα αυτής της αναστολής είναι να µην συγκαλούνται πλέον
Υπηρεσιακά Συµβούλια για την επιλογή προϊσταµένων Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων
πανελλαδικά και τις θέσεις αυτές να καλύπτουν αναπληρωτές που τοποθετούνται
κυρίως µε πράξεις προϊσταµένων, µε µοναδικό κριτήριο την αρχαιότητα που έτυχε
σε συγκεκριµένο χρόνο κάποιος να κατέχει χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τα λοιπά
κριτήρια που αναφέρονται στο νόµο και οι οποίοι αποκτούν προβάδισµα έναντι των
λοιπών υποψηφίων σε προσεχείς κρίσεις. Η ατυχής διατήρηση των αόριστων
κριτηρίων αξιολόγησης του απαρχαιωµένου Κώδικα ∆ικαστικών υπαλλήλων Ν.
2812/2000 ενισχύει τη διαιώνιση αυτής της αναξιοκρατικής υπηρεσιακής εξέλιξης
των δικαστικών υπαλλήλων. Η θέση αυτή ενισχύεται και από την πρόθεση του

Υπουργείου σας να φέρει προς ψήφιση, σε προτεινόµενο νοµοσχέδιο ειδική διάταξη
στο αρθρ. 57, η οποία τροποποιεί τον πρόσφατο ν. 4024/2011 αρθρ. 28 µε την οποία
οι δικαστικοί υπάλληλοι διατηρούν τους βαθµούς που κατείχαν, γεγονός που
συνδράµει καταλυτικά, κατά την γνώµη µου, στη διαιώνιση ισοπεδωτικών
καταστάσεων που χρόνια ταλαιπωρούν το κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων,
Επειδή δεν συγκαλούνται πλέον Υπηρεσιακά συµβούλια για την επιλογή
προϊσταµένων Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων,
Επειδή η αναβολή των αρχαιρεσιών για ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων
στα Υπηρεσιακά Συµβούλια µεθοδευµένα κατά την γνώµη µου επιδιώκεται από
ορισµένους έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα, κάποιοι που
τώρα δεν µπορούν,
Επειδή σκόπιµα αγνοείται αν δεν επιδιώκεται η δυνατότητα εκλογής στα
υπηρεσιακά συµβούλια συναδέλφων που υπολείπονται σε βαθµό και τυπικά
προσόντα από τους εκάστοτε κρινόµενους σε θέσεις ευθύνης,
Επειδή είµαι µέλος ενός Συµβουλίου του οποίου η λειτουργία έχει σαφώς
υποβαθµισθεί καθόσον δεν εισάγονται πια όλα τα ζητήµατα που αφορούν την
υπηρεσιακή κατάσταση των ∆ικαστικών Υπαλλήλων και κυρίως των κρίσεων για
κατάληψη θέσεων ευθύνης,
Επειδή η παρουσία στα συµβούλια εν γένει δεν πρέπει να αφήνει ίχνος
υποψίας ότι αποτελεί ή αναδεικνύεται ως µέσο επιδίωξης άλλων στόχων,
προσωπικών ή παραταξιακών και ούτε αποτελεί µοναδική και αναντικατάστατη
επιλογή για τους συναδέλφους,
Επειδή ήδη έχει εκπνεύσει η εντολή των συναδέλφων για τη διετή µου θητεία
και µε την διαµορφωθείσα πλέον κατάσταση έχει ανατραπεί ο χαρακτήρας της
αιρετής παρουσίας µου στο Επταµελές Συµβούλιο του Αρείου Πάγου,
Παρακαλώ να προκηρύξετε άµεσα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την
εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, έτσι ώστε να
αντιµετωπισθεί το καίριο αυτό ζήτηµα που δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα
στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δικαστικών υπαλλήλων καθώς και στην εύρυθµη
και οµαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών
Με τιµή
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