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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του Συµβουλίου του Γενάρη υπάρχουν εκκρεµότητες που πρέπει να συζητηθούν
σήµερα, ειδικότερα:
1.

Υπάρχει ανοικτό το ζήτηµα του αποκλεισµού των ∆Ε από τις υποψηφιότητες για ∆ιευθυντές
∆ικαστικών Υπηρεσιών, καταθέσαµε στο περασµένο συµβούλιο πρόταση (που δεν
συζητήθηκε) για προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη, µε έξοδα της Ο∆ΥΕ, κατά της όποιας
προκήρυξης θέσεων ευθύνης , µε περιορισµούς στους υποψηφίους. Την ευθύνη ορισµού
δικηγόρου να της έχουν οι ενδιαφερόµενοι - θιγόµενοι.

2. ∆εν υπήρξε ουσιαστική αντίδραση για τα παρακάτω θέµατα, που δηµιουργούν πρόβληµα σε
συναδέλφους και υπηρεσίες: Α) Συστάθηκε και λειτουργεί επιτροπή στο Υπουργείο, µε την
προεδρεία του κ. Σταυρόπουλου, πρώην αντιπροέδρου του ΣτΕ και Υπουργού της
Κυβέρνησης Παπαδήµου, (του «αριστερού» Πρωθυπουργού της Ε.Κ.Τ.), µε απούσα και πάλι
την Ο∆ΥΕ, όπου επεξεργάζονται σχέδια για συγχωνεύσεις Πρωτοδικείων (µιλούν αρχικά
για τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια) και Β) προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρήµατα, για να τα
δώσουν στο στρατό των µετακλητών κοµµατικών υπαλλήλων, παύουν να καταβάλουν το
επίδοµα θέσης ευθύνης σε όσους έχουν αναλάβει θέση ευθύνης από τα τέλη του 2015 και
ίσως σύντοµα και σε όλους όσους εκτελούν χρέη προϊσταµένων, µε πράξη και το λαµβάνουν
σήµερα, µε τη δικαιολογία ότι υπάρχει γνωµοδότηση του ΝσΚ.
3. Έχουµε απηυδήσει ένα χρόνο τώρα να ρωτάµε για το τι έγινε µε τις διαδικασίες
επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση των συναδέλφων ;;; τι έγινε για την
υπογραφή της συµφωνίας εισόδου των συναδέλφων στα Στρατιωτικά πρατήρια;;
Και τέλος κύριοι τι θα γίνει µε τη δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα
και επιδόµατος αδείας ;;;;; (Ένα χρόνο τώρα φωνάζουµε και τα θυµίζουµε σε κάθε
συµβούλιο, να δούµε τελικά αν θα κάνουν κάτι, έστω και τώρα, περιµένουµε…..)
4. Και κάτι νέο…… πρέπει να καταγγελθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας, που έχει δηµιουργήσει βιοµηχανία προσφυγών – εφέσεων
κατά απαλλακτικών αποφάσεων ή αποφάσεων µε µικροποινές, κατά συναδέλφων από τα
Υπηρεσιακά Συµβούλια, µε αποτέλεσµα να υποκαθιστά την κρίση των υπηρεσιακώνδικαστικών συµβουλίων.
5. Να εξετασθεί το πρόβληµα της µη αµοιβής των συναδέλφων που µετέχουν ως γραµµατείς
στους διαγωνισµούς για τους νέους δικηγόρους. Ενώ υπάρχει πρόβλεψη για αµοιβή των
δικαστών, δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τους συναδέλφους.
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