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Προς:
‐

Τους συναδέλφους των ∆ιοικ. ∆ικαστηρίων Αθήνας
και της Γεν. Επιτροπείας

‐

Την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας
µε ηλεκτρον. κοινοποίηση στο µπλογκ του Σ∆Υ∆∆Α
και στο σάιτ της Ο∆ΥΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στις 27/7/2016 ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε μετά από επανειλημμένες προσπάθειες (από τον
προηγούμενο Οκτώβριο) συνάντηση με τo Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κο Κ. Κοσμάτο όπου θέσαμε και συζητήσαμε τα εξής θέματα:
• Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για επικείμενη αλλαγή του
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γ.Γ. ο νέος κώδικας θα επιλύει και το
«μετέωρο καθεστώς» των ΙΔΑΧ. Επίσης, θα διευθετηθούν και θέματα όπως η αναγνώριση
προϋπηρεσίας εκτός του δημοσίου τομέα. Συζητήθηκε το θέμα του δικαιώματος δικαστικής προσφυγής
κατά αποφάσεων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, το οποίο θα εξεταστεί από τη νομοπαρασκευαστική
επιτροπή.
• Η μισθολογική κατάταξη έχει προχωρήσει πολύ και θα δοθεί άμεσα στους υπαλλήλους, ενώ η
βαθμολογική κατάταξη θα ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο. Τα ερωτήματα για κρίσεις
Διευθυντών και Προϊσταμένων των Δικαστηρίων θα έρθουν προς τα υπηρεσιακά συμβούλια αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία της βαθμολογικής κατάταξης. Σύμφωνα με το ν. 4405/13‐7‐20‐16 η
κατηγορία ΠΕ0 κατατάσσεται μισθολογικά στην κατηγορία ΠΕ. Αυτή η μισθολογική κατάταξη δεν θα
συνοδευτεί αντίστοιχα και από βαθμολογική κατάταξη στην κατηγορία ΠΕ.
• Αναφερθήκαμε στην εξαίρεσή μας από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας
Διοίκησης του ν. 4369/2016. Ο Γ.Γ. μας παρέπεμψε γι’ αυτό στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κο Βερναρδάκη.
• Αναμένονται οι νέοι συνάδελφοι από το γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 1998 (30 για το Δ.Π.Α., 10 για το
Δ.Ε.Α., 2 για την Επιτροπεία). Θα ενεργοποιηθεί ο ήδη προβλεπόμενος διαγωνισμός για την πρόσληψη
790 ατόμων μέσω Α.Σ.Ε.Π. Μέσω της κινητικότητας θα στελεχωθούν τα Δικαστήρια της χώρας με

δακτυλογράφους, καθόσον το Υπουργείο μας είναι το μόνο στη Δημόσια Διοίκηση που έχει διατηρήσει
τον Κλάδο Δακτυλογράφων. Επίσης, ανακινήσαμε το θέμα ανακατανομής και επικαιροποίησης των
οργανικών θέσεων κυρίως του Δ.Ε.Α.
• Ζητήσαμε από το Υπουργείο να ανταποκριθεί στο αίτημά μας να αποστέλλει στις Διοικήσεις των
Δικαστηρίων μας επικαιροποιημένη επετηρίδα των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων.

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α.
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