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ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΑΛΑ ΚΑΡΤ» ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

          Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει, πριν ολοκληρωθεί ο νέος Κώδικας δικαστικών 

υπαλλήλων το ίδιο το ΣτΕ που μόχθησε και πρωταγωνίστησε για  την θέσπισή 

του, ζητά τη μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων στα δικαστήρια και ειδικά στο 

ΣτΕκαι τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά παρέκκλιση από το σύστημα 

του ν. 4440/2016 την θέσπιση ειδικής διαδικασίας με περιορισμένο εύρος 

εφαρμογής την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη επιτακτικών 

και ειδικών αναγκών που αντιμετωπίζει. 

         Πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτή την ιδιαίτερη μεταχείριση για το 

ΣτΕ; 

         Γιατί μόνο για το ΣτΕ και τα τακτικά Διοικητικά δικαστήρια; 

         Γιατί μόνο για οργανικές θέσεις πληροφορικής; 

         Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποδέχεται αυτήν την ιδιαίτερη 

μεταχείριση εις βάρος των άλλων δικαστηρίων; Δεν υπάρχουν ανάγκες στα άλλα 

δικαστήρια; 

          Γιατί τόσα χρόνια το ίδιο το ΣτΕ στήριζε την άποψη ότι όλοι οι δικαστικοί 

υπάλληλοι ευρισκόμενοι κάτω από την εποπτεία  των δικαστικών λειτουργών, 

ασκούν απλά βοηθητικά καθήκοντα και δεν είναι απαραίτητη η πλήρωση 

θέσεων με αυξημένα προσόντα, εντάσσοντας ακόμα και με αποφάσεις 

υπηρεσιακών συμβουλίων στη ΠΕ κατηγορία αποφοίτους Λυκείων; 

        Γιατί τα μέλη της επιτροπής θέσπισης του νέου Κώδικα δεν δέχθηκαν την 

ελεύθερη και προαιρετική κινητικότητα που θα έδινε ενιαία λύση και 

αντιμετώπιση  όλης της Γραμματείας; 

       Γιατί όλες οι κυβερνήσεις αρνήθηκαν την ενιαία αντιμετώπιση των 

δικαστικών υπαλλήλων με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους; 

       Γιατί οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων στην επιτροπή δεν τόλμησαν την 

εναρμόνιση του Κώδικα με τα δεδομένα της υπόλοιπης δημόσιας διοίκησης και 

ειδικά  την ελεύθερη και προαιρετική κινητικότητα; 

      Αναρωτήθηκαν όλοι αυτοί γιατί ο χώρος της Γραμματείας όλων των 

δικαστηρίων δεν αποτελεί δελεαστικό χώρο προσέλευσης για κανέναν, ακόμα 

και ανέργων πτυχιούχων και όχι μόνο; 

      Αναρωτήθηκαν όλοι αυτοί γιατί με το σταγονόμετρο έρχονται ακόμα και 

επιτυχόντες εδώ και τέσσερα χρόνια των τελευταίων διαγωνισμών, που αβίαστα 

επιλέγουν άλλους χώρους να προσληφθούν παρά να έρθουν στα δικαστήρια; 

      Τι να κάνει κανείς σε ένα χώρο, όταν μάλιστα διαθέτει πλούσια προσόντα τα 

οποία ουδένα ρόλο παίζουν στην υπηρεσιακή του πορεία και εξέλιξη όταν ακόμα 

και στον υπό διαμόρφωση κώδικα αξιολογούνται με 30 μόρια…κλπ όπως έχουμε 

καταγγείλει εμείς και μόνο εμείς σαν ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ; 

 ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν την κυβέρνηση είτε μέσα από την παρούσα διάταξη 

που έρχεται προς ψήφιση είτε μέσα από τον υπό διαμόρφωση Κώδικα  να 

θεσπίσει ενιαίες διατάξεις για όλη τη Γραμματεία των δικαστηρίων 

παρόμοιες με τα ισχύοντα σε όλη τη δημόσια διοίκηση. 



 Δεν δεχόμαστε «άλα καρτ» επιλεκτικές κατά καιρούς και κατά κλάδο 

μεταχειρίσεις. 

 ΖΗΤΆΜΕ  να ισχύσουν για όλους ότι παντού ισχύει. Εναρμόνιση με όλη 

τη δημόσια διοίκηση και όχι επιλεκτική μεταχείριση που τόσο μας έχει 

βασανίσει. 

 Ελεύθερες και προαιρετικές και μέσα από υπηρεσιακά συμβούλια 

μετακινήσεις και μεταφορές. 

 Παράλληλα ζητάμε τη δημιουργία κινήτρων προσέλευσης υπαλλήλων, 

είτε θεσμικών, όπως εναρμονισμένος Κώδικας με τον αντίστοιχο 

δημοσιοϋπαλληλικό είτε οικονομικών με την επαναθεσμοθέτηση του 

επιδόματος ειδικών συνθηκών που καταργήθηκε ενώ συνεχίζει να 

καταβάλλεται στους δικαστικούς λειτουργούς και δεν έρχεται σε 

αντίθεση με την ενιαία αντιμετώπιση καθόσον πλείστοι κλάδοι 

λαμβάνουν αντίστοιχα επιδόματα και υπερωρίες που εδώ πια αγνοούνται. 

 Οι «φυλακισμένοι και εγκλωβισμένοι πια δικαστικοί υπάλληλοι» πρέπει 

να μείνουν ελεύθεροι να επιλέξουν. Η φυλακή όσο ωραία και να είναι δεν 

είναι λύση.       
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