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Αθήνα, 15/11/2015
Αρ.Πρωτ. 61
(σχετικές ανακοινώσεις με Αρ.Πρωτ. 54/03.11.2015 και
47/12.10.2015
Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:
(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,
(β) Τους Αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ
Κοινοποίηση: Προς τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά
μέλη της ΟΔΥΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ
Α) ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,
Β) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ,
Γ) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,
Δ) ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ,
με τη διευκρίνιση ότι η συγκεκριμένη πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 5
του καταστατικού της ΟΔΥΕ ψηφίστηκε ομόφωνα και στη σημερινή (Κυριακή 15
Νοεμβρίου 2015) συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, από τις 11:00 έως τις 15:30.

Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
Συνάδελφοι,

Α) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,
Β) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
1) Πριν 4 μήνες, αμέσως μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, στις 14
Ιουλίου

2015

και

ύστερα

από

πρόταση

-

αίτημα

των

εκπροσώπων

των

συνδυασμών του ΠΑΜΕ, της ΔΑΚΕ και του ΑΣΚ (ΟΔΥΕ), αποφασίστηκε κατά
πλειοψηφία η σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2015 με
θεσμικά,

βαθμολογικά,

οικονομικά,

ασφαλιστικά,

εργασιακά,

υπηρεσιακά

συμβούλια, κώδικες και άλλα κλαδικά ζητήματα. Σε αυτή την απόφαση τότε είχαν
μειοψηφίσει

μέλη

του

προεδρείου

-

εκπρόσωποι

των

συνδυασμών

της

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ενώ είχε ψηφίσει λευκό ο Λαυρέντης
Μπεζμέρτης, Ταμίας της ΟΔΥΕ και μέλος της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Όμως, λόγω της
προκήρυξης των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, δεν πραγματοποιήθηκε η
σύγκληση του εκτάκτου συνεδρίου στις ημέρες που είχε αποφασιστεί.
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2) Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 αποφασίστηκε και
τυπικά η αναβολή του έκτακτου συνεδρίου για μετά τη συγκρότηση της «νέας»
κυβέρνησης σε ημερομηνία που θα καθορίζονταν σε επόμενη συνεδρίαση.
3) Η συνεδρίαση αυτή προγραμματίστηκε, μετά από αναβολή, για την Τετάρτη
7/10/2015 και αποφασίσθηκε, ομόφωνα πλέον, να συγκληθεί το έκτακτο συνέδριο
για θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά, εργασιακά και άλλα κλαδικά ζητήματα, τον
μήνα Νοέμβριο 2015. Σε τόπο, με ημερήσια διάταξη και άλλες λεπτομέρειες που θα
καθορίζονταν σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
4) Στην ίδια συνεδρίαση 7/10/2015, αποφασίσθηκε, επίσης ομόφωνα, ύστερα από
πρόταση

του

εκπροσώπου

του

συνδυασμού

της

ΟΔΥΕ

"ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

-

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ" και Α' Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Χρήστου

Καϋμενάκη, να

συγκληθεί

και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ συνέδριο

για

να

αντιμετωπίσει (πέραν του ο,τιδήποτε άλλου προταθεί και συμφωνηθεί, ως ελάχιστη
προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του), την τροποποίηση του σχετικού άρθρου
5 του καταστατικού της ΟΔΥΕ, ώστε να δοθεί και τυπικά η δυνατότητα να
εγγράφονται ως μέλη στους πρωτοβαθμίους συλλόγους - μέλη της ΟΔΥΕ όλοι οι
συνάδελφοι Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι
οποίοι εργάζονται στις δικαστικές υπηρεσίες - στις Γραμματείες των Δικαστικών
Υπηρεσιών και των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
Κω, Ρόδου, Λέρου.
5) Κατά πλειοψηφία δε, ως ημερομηνίες σύγκλησης και συνεδρίασης του
ΕΚΤΑΚΤΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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που,

του
όπως

προαναφέραμε, θα καθορίζονταν σε επόμενη συνεδρίαση).
6) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 16 ΚΑΙ 17
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
Τελικά, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έγινε τη Δευτέρα 2
Νοεμβρίου 2015, το απόγευμα, από τις 17:00 έως τις 23:30 μμ αποφασίσθηκε κατά
πλειοψηφία η μετάθεση της ημερομηνίας πραγματοποίησης των συνεδρίων για τις
16 και 17 Νοεμβρίου, το έκτακτο, και για τις 16 Νοεμβρίου το καταστατικό
συνέδριο της ΟΔΥΕ, ύστερα από πρόταση την οποία κατέθεσαν και ψήφισαν οι
παρόντες εκπρόσωποι των συνδυασμών της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικαστικών
Υπαλλήλων, της ΔΑΚΕ και της ΑΣΚ. Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν τα παρόντα
μέλη

του

Προεδρείου

της

ΟΔΥΕ

και

εκπρόσωποι

των

συνδυασμών

της

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, οι οποίοι αντιπρότειναν την πραγματοποίηση
των συνεδρίων στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2015 για να υπάρχει χρόνος
καλύτερης προετοιμασίας και οργάνωσης από όλες τις πλευρές (οργανωτικά,
εισηγήσεις, συμμετοχή των συνέδρων, των φυσικών μελών και των Συλλόγων στον
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προσυνεδριακό διάλογο, αλλά και λόγω της σύμπτωσης με τις εκδηλώσεις μνήμης
και αγώνα της γενιάς του Πολυτεχνείου και την ανάγκη να έχουμε και
πληροφόρηση απτή για τη βούληση και τις ενέργειες της κυβέρνησης για όλα τα ως
άνω και επιμέρους θέματα, αλλά και να προλάβουμε να ετοιμάσουμε εισηγήσεις,
ώστε να λάβουν γνώση και να συμμετάσχουν στον προσυνεδριακό διάλογο όλοι οι
συνάδελφοι.
Ομόφωνα δε, πριν την οριστικοποίηση της ημερομηνίας, ως τόπος για την
πραγματοποίηση των συνεδρίων ορίστηκε η Αθήνα και ειδικότερα, η διαμονή των
συνέδρων και οι εργασίες των συνεδρίων να γίνουν στο ξενοδοχείο Ζαφόλια
(Zafolia Hotel – Λεωφόρος Αλεξάνδρας 87-89, τηλ. 2106449002).
7) Η ημερήσια διάταξη του εκτάκτου συνεδρίου, το πρόγραμμα εργασιών του
καταστατικού συνεδρίου και του εκτάκτου συνέδριου, καθώς και οι εισηγήσεις για
το καταστατικό συνέδριο και το έκτακτο συνέδριο θα καθορίζονταν σε συνεδρίαση
του Δ.Σ. η οποία θα γίνονταν πριν το συνέδριο, σε ημερομηνία η οποία δεν είχε
προκαθοριστεί.
Οι προτάσεις για την ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν από μέλη
του Δ.Σ. στη χθεσινή συνεδρίαση, όπως αποφασίσθηκε, θα συζητιόνταν στην
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
8) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
Σε αυτό το συνέδριο εξετάσαμε και εφαρμόσαμε νέες οργανωτικές μεθόδους
καταγραφής της επιθυμίας των συνέδρων για την άφιξη και διαμονή τους αλλά και
για την ταξινόμηση όλων των στοιχείων σε πίνακες αναλυτικούς και με πλήρη
διαφάνεια, όπως χαρακτηρίζει όλες τις ενέργειες και πράξεις του σημερινού Δ.Σ. και
Προεδρείου της ΟΔΥΕ, για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις ημέρες
διανυκτέρευσης, το είδος του δωματίου και επαρκή αιτιολόγηση των επιμέρους
επιπλέον αιτημάτων, και με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων του
κάθε συνέδρου.

9) ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015:
Οι Σύλλογοι και οι Σύνεδροι οι οποίοι είχαν έρθει και ψήφισαν στο συνέδριο του
Βόλου που έγινε τον Οκτώβριο 2014 και δεν έληξε η διετής από την ημερομηνία
εκλογής τους θητεία είναι νομιμοποιημένοι, τα δε νομιμοποιητικά έγγραφά τους
(πρακτικό εκλογής από Εφορευτική Επιτροπή ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου
και Κατάσταση Ψηφισάντων) ελέγχθησαν στο συνέδριο του Βόλου και δεν
χρειάζεται επανέλεγχος ή μάλλον, επιβεβαιώνουμε την ίδια έκθεση ελέγχου που
είχε γίνει στο Βόλο το 2014.
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Οι υπόλοιποι Σύλλογοι και οι Σύνεδροι των οποίων η διετής θητεία έχει λήξει πριν
τον Νοέμβριο του 2015, για να νομιμοποιηθούν και να συμμετάσχουν στο συνέδριο
θα πρέπει να προσκομίσουν και έχουν ήδη αποστείλει με φαξ τα ως άνω
νομιμοποιητικά έγγραφα εκλογής τους.
Εννοείται ότι απαιτούνται και οι τυχόν παραιτήσεις Συνέδρων οι οποίες έγιναν μετά
τον Οκτώβριο του 2014.
10) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
α) Τα έξοδα διαμονής, με ένα γεύμα ή δείπνο, καθώς και μπουφέ με κρύα σάντουιτς
και καφέ στο χώρο του Συνεδρίου και κάθε άλλο είδος που περιλαμβάνει η
συμφωνία της ΟΔΥΕ με το ξενοδοχείο, θα καλυφθούν από το Ταμείο της ΟΔΥΕ.
β) Ειδικά τα έξοδα μετακίνησης – οδοιπορικά με αεροπλάνο από τα νησιά, θα
καλυφθούν κατά 50% από το Σύλλογό τους και κατά 50% από το Ταμείο της ΟΔΥΕ.
Σύμφωνα δε με το αρ.πρωτ. 59/10-11-2015:
Οι σύνεδροι των Συλλόγων από τα νησιά που θα παρευρεθούν στο Συνέδριο και θα
χρησιμοποιήσουν ως μέσο μεταφοράς αεροπλάνο, παρακαλούμε να προσκομίσουν τις
αποδείξεις αγοράς των αεροπορικών τους εισιτηρίων.
Το 50% του ποσού αυτού θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των Συλλόγων τους
αντίστοιχα, μέσω τραπεζικής συναλλαγής (web banking), αμέσως μετά τη λήξη του
συνεδρίου, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στη συνεδρίασης της
2ας Νοεμβρίου 2015.

γ) Το κόστος διαμονής των συνοδών θα πληρωθεί από τον κάθε σύνεδρο που μένει
με τον συνοδό με 25€ ανά διανυκτέρευση.
δ) Το κόστος που θα επιβαρύνει τον κάθε σύνεδρο που θα μείνει σε μονόκλινο είναι
25€.
Η ως άνω απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία με τις ψήφους των παρόντων μελών
του Δ.Σ. από την Αγωνιστική Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων, την ΑΣΚ και τον
Ταμία της ΟΔΥΕ.
Απείχαν, δε, από την ψηφοφορία αυτή οι Γιώργος Διαμάντης, Χρήστος Καϋμενάκης,
Ανδρέας Πάσχος, Δημήτρης Λιάτσος, Ανέστης Κουρτζίδης και Μαριάνθη
Μισαηλίδου, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι θα πρέπει να έξοδα μετακίνησης των
συνέδρων να καλυφθούν κατά προσέγγιση με βάση την αρχή της ισοτιμίας με τα
(για οποιοδήποτε λόγο) μετακινούμενα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ για την άσκηση των
συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, με εντολή της ΟΔΥΕ, π.χ. για τη συμμετοχή
τους στη συνεδρίαση του ΔΣ ή μετάβαση σε κάποιο Σύλλογο ή σε περιοδεία.
11) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία με τις απαραίτητες αναπληρώσεις θα
μετατραπεί και σε επιτροπή νομιμοποίησης συνέδρων καθώς και σε εφορευτική
επιτροπή για τη διεξαγωγή ψηφοφοριών για την τροποποίηση του καταστατικού.
Τα

μέλη

της

οργανωτικής

διαπαραταξιακής

επιτροπής

προετοιμασίας

και

διοργάνωσης του Συνεδρίου είναι οι: Γ. Διαμάντης, Α. Πάσχος, Χρ. Καϋμενάκης, Λ.
Μπεζμέρτης, Λ. Χανδρινός, Μ. Μισαηλίδου και Γ. Βαρελάς.
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12) Οι σύνεδροι δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας γιατί δεν
είναι εκλογοαπολογιστικό το συνέδριο και οι οποιεσδήποτε ψηφοφορίες θα
διεξαχθούν μόνο με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.
Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
13) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΟΔΥΕ
όπως εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του Προεδρείου της ΟΔΥΕ,
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σήμερα Κυριακή 15/11/2015 από τις 11:00 έως
τις 15:30
Κυριακή και Δευτέρα, 15 και 16 Νοεμβρίου: Άφιξη συνέδρων

Α. Καταστατικό Συνέδριο Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
09:00

Προσέλευση των συνέδρων στην αίθουσα συνεδρίασης και νομιμοποίησή τους

10:00

Διαπίστωση απαρτίας - Εκλογή Προεδρείου

10:15

Έναρξη εργασιών – Εισήγηση Δ.Σ. για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΟΔΥΕ

10:30

Τοποθετήσεις συνέδρων

11:30

Ψηφοφορίες ενώπιον της επιτροπής νομιμοποίησης συνέδρων - Λήξη εργασιών
καταστατικού συνεδρίου

Β. Έκτακτο Συνέδριο 16 και 17 Νοεμβρίου 2015
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
12:00

Έναρξη εργασιών έκτακτου συνεδρίου – Εισήγηση / Εισηγήσεις Δ.Σ.

13:00

Τοποθετήσεις συνέδρων

14:30

Διακοπή εργασιών [ ακολουθεί πρόχειρο φαγητό σε μπουφέ ]

17:00

Έναρξη απογευματινής συνεδρίασης με τοποθετήσεις συνέδρων

20:30

Λήξη εργασιών πρώτης ημέρας

21:00

Δείπνο εντός του ξενοδοχείου

ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10:00

Έναρξη εργασιών δεύτερης ημέρας με τοποθετήσεις συνέδρων

14:00

Ψηφοφορίες – Λήξη εργασιών εκτάκτου συνεδρίου – Αναχώρηση συνέδρων
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Δ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
14) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
με τη διευκρίνιση ότι η συγκεκριμένη πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 5
του καταστατικού της ΟΔΥΕ ψηφίστηκε ομόφωνα ΚΑΙ στη σημερινή (Κυριακή 15
Νοεμβρίου 2015) συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, από τις 11:00 έως τις 15:30,
όπως εξειδικεύεται παρακάτω:
Το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της ΟΔΥΕ, όπως ισχύει από το
προηγούμενο καταστατικό συνέδριο της ΟΔΥΕ που έγινε στον Βόλο στις 9/12/1988,
έχει ως εξής:

Α. (ΙΣΧΥΟΝ) ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ
1. Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. μπορούν να γίνουν:
Α) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων της Γραμματείας των
πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών που λειτουργούν νόμιμα σε κάθε
Πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας.
Β) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν νόμιμα σε πανελλαδικό ή
περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της Γραμματείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, του
Συμβουλίου της Επικρατείας και όσων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχουν
την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου.
2. Δεύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τομέα δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ο.Δ.Υ.Ε.

Β. ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΑΡΘΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ
1. Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. μπορούν να γίνουν:
Α) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, των υπαλλήλων της Γραμματείας
των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών (Προστίθεται η φράση
σε εισαγωγικά) «ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ) ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», που λειτουργούν νόμιμα σε κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια της
χώρας.
Β) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν νόμιμα σε
πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της Γραμματείας των
Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, (Προστίθεται η
φράση σε εισαγωγικά) TΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΩ,ΡΟΔΟΥ, ΛΕΡΟΥ και όσων σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου
(Προστίθεται η φράση σε εισαγωγικά) «ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ)
ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
2. Δεύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τομέα δεν μπορεί να γίνει μέλος
της Ο.Δ.Υ.Ε.
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Δ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

15) ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Δυστυχώς, δεν υπήρξε συμφωνία και απόφαση ανάμεσα στις παρατάξεις και
στα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για την ημερήσια διάταξη και για τα
συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν αλλά και για τις εισηγήσεις.
Κατόπιν αυτών, προς το παρόν, η ημερήσια διάταξη είναι ελεύθερη και
ανοιχτή και ο κάθε Σύνεδρος μπορεί να τοποθετηθεί και να προτείνει σε
οποιοδήποτε ζήτημα εκείνος επιθυμεί, ισότιμα με το κάθε μέλος του Δ.Σ. της
ΟΔΥΕ και χωρίς προληπτική ή κατασταλτική «λογοκρισία».

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
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