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Θέµα: Πρόταση επιλογής Προϊσταµένων
Αιτιολογική έκθεση
Είναι γνωστό ότι τα δηµοκρατικά οργανωµένα κράτη έχουν συγκροτήσει
τρείς θεσµούς εξουσίας. Το Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση και τη ∆ικαιοσύνη. Η
κάθε

εξουσία

έχει

διαφορετική

αρµοδιότητα,

αποστολή

και

οργάνωση

συνταγµατικά κατοχυρωµένη. Η δοµή, η οργάνωση και η λειτουργία της
δικαιοσύνης έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους δύο
θεσµούς της πολιτείας.
Στα δικαστήρια Προϊστάµενοι είναι οι ∆ικαστικοί λειτουργοί, επειδή ως το
ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό είναι αρµόδιοι για την εύρυθµη
απονοµή της δικαιοσύνης από το αρχικό µέχρι το τελικό στάδιο.
Η γραµµατεία, οι δικαστικοί υπάλληλοι, λειτουργούν υπό τις εντολές των
προϊσταµένων δικαστών σε όλες τις φάσεις των εργασιών του δικαστηρίου
επειδή το κάθε δικαστήριο αποτελεί µία ενιαία οργανωτική µονάδα.
Τα αντικείµενα των δικαστικών υπαλλήλων είναι ενιαία για όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσής (∆Ε, ΤΕ,ΠΕ). ∆εν υπάρχει ξεχωριστό καθηκοντολόγιο
για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία.
Επειδή

η

συνεχής

εκπαιδευτική

ανάπτυξη

αποτελεί

κοινωνική

αναγκαιότητα, οι έχοντες µεγαλύτερους τίτλους σπουδών από τη είσοδό τους
στην

εργασία

πριµοδοτούνται

(προηγούνται

βαθµολογικά

)

αυτών

µε

µικρότερους τίτλους σπουδών.
Για

να

υπάρχουν

κίνητρα,

µεγαλύτερο

ενδιαφέρον

αύξηση

της

εργατικότητας , απ’ όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους και λόγω του ενιαίου
του αντικειµένου της εργασίας, όλες οι κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων
πρέπει να εξελίσσονται σε όλη την ιεραρχία σε διαφορετικό όµως χρόνο,
ανάλογα περίπου µε το χρόνο σπουδών.

Για όσα συνοπτικά αναφέρουµε

πιο πάνω, αλλά και για λόγους

συνδικαλιστικής ενότητας - αναγκαία σήµερα και στο άµεσο µέλλον όσο ποτέ
στο παρελθόν προτείνουµε τα εξής κριτήρια επιλογής προϊσταµένων:
Κύριο-πρωταρχικό κριτήριο αξιολόγησης είναι τα ουσιαστικά προσόντα

-

εκθέσεις αξιολόγησης , στις οποίες να αναφέρονται και τα αντικείµενα εργασίας
που έχει θητεύσει ο κάθε δικαστικός υπάλληλος .
Εάν υπάρχει ισοδυναµία ,προϊστάµενος επιλέγεται αυτός που έχει περισσότερα
χρόνια υπηρεσίας.
Τα χρόνια σπουδών προστίθενται στα χρόνια υπηρεσίας . Επιπλέον σε όσους
έχουν µεταπτυχιακούς τίτλους προστίθεται ένα ακόµη χρόνος και ακόµη ένας
χρόνος σε όσους έχουν διδακτορικό τίτλο.
Εάν και πάλι υπάρξει ισοδυναµία το συµβούλιο κρίνει από τα υπόλοιπα στοιχεία
του φακέλου.
Επίσης προτείνουµε την άµεση προώθηση στο Συµβούλιο της Επικρατείας του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Κώδικα.
Ακόµη προτείνουµε νέο έκτακτο συνέδριο µε θέµατα:
1. Απόδοση ευθυνών στα µέλη του ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. ,που τυχόν δεν τήρησαν
στην πράξη ή σαµποτάρισαν τις αποφάσεις του προηγουµένου έκτακτου
συνεδρίου για το θέµα του Κώδικα.
2.Να αποφασίσει τελικά το συνέδριο για τα κριτήρια που θα προταθούν.
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος
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