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Προς: Τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους – Μέλη της Ο∆ΥΕ  
(µε την παράκληση να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι) 
 
Συνάδελφοι, 
 

1) Την Πέµπτη 8 Ιανουαρίου και ώρα 09:00πµ συνεδριάζει εκτάκτως το 
∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, στα γραφεία της. Με κύριο θέµα: «συγκρότηση και 
αποζηµίωση εκλογικών συνεργείων και δικαστικών αντιπροσώπων». 

 
Η σηµερινή συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών αναβλήθηκε, µετά από αίτηµα του ιδίου του Γενικό Γραµµατέα, 
«λόγω της συνεδρίασης της διακοµµατικής επιτροπής, της ενηµέρωσης του 
νέου Υπουργού Εσωτερικών και της συνεχιζόµενης διαπραγµάτευσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών µε το Υπουργείο Οικονοµικών για το ύψος του 
συνολικού ποσού των εκλογικών δαπανών».  
 
Μετά το τέλος της συνεδρίασης της διακοµµατικής επιτροπής, θα γίνει νέα 
επικοινωνία µας για προγραµµατισµό συνάντησης και µε τον Γενικό 
Γραµµατέα αλλά και µε τον νέο Υπουργό Εσωτερικών, πριν τη συνεδρίαση 
του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. Θα σας ενηµερώσουµε δε για οποιαδήποτε εξέλιξη ή 
άλλη συνάντηση που τυχόν πραγµατοποιήσουµε ή προγραµµατίσουµε. 
 

2) ∆ιευκρινίζουµε ότι η επικείµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. γίνεται µε 
ανοιχτή ηµερήσια διάταξη, η οποία θα καθορισθεί και µέχρι την 
Πέµπτη αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

 
3) Όπως κατά κύριο λόγο συνέβαινε και στο παρελθόν, οι συνεδριάσεις 
του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ είναι ανοιχτές και µπορούν να παρευρεθούν, µε ή 
χωρίς πρόσκλησή µας, εκπρόσωποι των Συλλόγων µε δικαίωµα 
λόγου, αλλά και φυσικά µέλη. Επίσης, για λόγους ισοτιµίας, µπορούν 
να παρεµβαίνουν µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, πριν αλλά και 
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, και για την ηµερήσια διάταξη και 
επί της ουσίας, και εκπρόσωποι Συλλόγων οι οποίοι δεν δύναται να 
παρευρεθούν αυτοπροσώπως. 

 
4) Επειδή έχουµε δεχθεί αρκετά ερωτήµατα και υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον, σας ενηµερώνουµε ειδικά ότι, ως νέο ∆.Σ. και 
«Προεδρείο» έχουµε ενδιαφερθεί κατ’ επανάληψη για την προώθηση 
και επίσπευση της διαδικασίας αποστολής των ερωτηµάτων που 
αφορούν τους συναδέλφους Ι∆ΑΧ. Εδώ και καιρό ήταν και είναι σε 
γνώση µας όλα τα βήµατα που έπρεπε να γίνουν από την αρµόδια 
διεύθυνση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και έγιναν για τους Ι∆ΑΧ. 
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Ειδικότερα, στις 31/12/2014 διεκπεραιώθηκαν – στάλθηκαν προς τα 
αρµόδια Υπηρεσιακά Συµβούλια των Εφετείων της Χώρας, τα 
ερωτήµατα «για την έγκριση της µεταφοράς» - τοποθέτησης των 
συναδέλφων Ι∆ΑΧ. 

 
Αυτό, πρακτικά και τυπικά, σηµαίνει ότι τα ερωτήµατα είχαν προετοιµαστεί 
αρκετά νωρίτερα και υπογράφηκαν έγκαιρα και εµπρόθεσµα από τον Γενικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης έως τις 29/12/2014, δηλαδή πριν 
την προκήρυξη των εκλογών. Π.χ., µε αρ. 101562/29-12-2014 υπεγράφη 
και στις 31/12/2014  στάλθηκε το ερώτηµα που αφορά τους Ι∆ΑΧ για τους 
οποίους είναι αρµόδιο το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Εφετείου Θεσσαλονίκης, µε 
αρ. 101563/29-12-2014 το ερώτηµα που αφορά τους Ι∆ΑΧ αρµοδιότητας 
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Εφετείου Κέρκυρας κ.ο.κ 
 
Επίσης, ασχολούµαστε και µελετούµε και θα σας ενηµερώσουµε αφού 
πρώτα ενηµερώσουµε το ∆.Σ. σε συνεδρίαση του, για θετικές ή αρνητικές 
εξελίξεις σχετικά µε τα αναδροµικά 176€, την επίκαιρη και δίκαιη 
ανακατανοµή οργανικών θέσεων, την έγκριση και κατανοµή προσλήψεων 
µονίµων ∆ικαστικών Υπαλλήλων, την αντιστοίχηση - µετατροπή και άλλων 
Ειρηνοδικείων σε οργανικές µονάδες τµήµατος (µέσω της αύξησης των 
οργανικών τους θέσεων), τους αναπληρωτές προϊσταµένους και τα 
επιδόµατά τους, την επιλογή προϊσταµένων ∆ικαστικών Υπαλλήλων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου µε εφαρµογή των βαθµών του ενιαίου βαθµολογίου 
κ.α. 
 
Τέλος, και σε συνάρτηση µε την προηγούµενη παράγραφο, έχουµε 
ενηµερωθεί και σας την µεταφέρουµε µε κάθε επιφύλαξη, ότι στις 
28/12/2014 υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών η «έγκριση κίνησης 
των διαδικασιών διορισµού 54 δοκίµων Ειρηνοδικών ∆’ τάξεως». Ενώ το 
αίτηµα του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης για την πρόσληψη 600 ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων µε ηµεροµηνία Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 22/12/2014, 
δυστυχώς, πρωτοκολλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, σήµερα 5 
Ιανουαρίου 2015. ∆ηλαδή εκπρόθεσµα – µετά την προκήρυξη των 
εκλογών και άρα δεν µπορεί να υπάρξει «έγκριση κίνησης των διαδικασιών 
διορισµού» τους από τη σηµερινή κυβέρνηση. ∆ιευκρινίζουµε ότι η 
«έγκριση κίνησης διαδικασιών διορισµού» προϋποθέτει και την έγκριση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το ίδιο ακριβώς πρόβληµα µε εµάς 
υπάρχει και για το διορισµό 500 υπαλλήλων φύλαξης που επίσης έχει 
ζητήσει το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Επειδή είναι σηµερινή η ενηµέρωση για 
την ανακολουθία αυτή, θα επανέλθουµε αφού την εξακριβώσουµε από όλες 
τις πλευρές. Μακάρι να διαψευστούµε εµπράκτως, όµως δεν µπορούµε µια 
τέτοια ενηµέρωση να µην σας την κοινοποιήσουµε. 
 
 

Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Γιώργος ∆ιαµάντης 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

Χρήστος Λυµπερόπουλος 
 


