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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ  
(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26/2/2015) 

   
Παραµένουν ανοικτά και περιµένουµε απαντήσεις από το περασµένο 
συµβούλιο.  
Α. Ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναλάβει τη 
Νοσοκοµειακή κάλυψη των συναδέλφων;;;  
Β. Ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες για τη σύµβαση µε τα Στρατιωτικά πρατήρια;;  
Γ. Πότε θα σταλεί επιτέλους το ψήφισµα του συνεδρίου για την ΠΕΥΓ∆∆;;;   
 
Με αφορµή τη συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης την περασµένη 
Παρασκευή ρωτάµε το Προεδρείο του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, 
 
1. Αποτελεί το Βαθµολόγιο πρώτο θέµα διεκδίκησης του κλάδου;;; κι αν ναι 
γιατί δεν τέθηκε καθόλου από τον Πρόεδρο στην παραπάνω συνάντηση;;;;; 
 
2. Πότε και που αποφασίστηκε στο συνέδριο η διεξαγωγή εκλογών για τα 
υπηρεσιακά συµβούλια, που θέσατε επιτακτικά στον Υπουργό, πριν τη 
ρύθµιση του Βαθµολογίου;;;; 
 
3. Πότε και πού αποφασίστηκε (σε συνέδριο ή ∆Σ) η τροποποίηση του 92 
του Συντάγµατος µε την αλλαγή του αριθµού των µελών των υπηρεσιακών 
συµβουλίων (πλειοψηφία δικαστικών υπαλλήλων αντί δικαστών) που 
τέθηκε επίσης επιτακτικά στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης;;;; 
 
4. Παραδόθηκε ή όχι στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης το υπόµνηµα που είχε 
ετοιµαστεί από την Ο∆ΥΕ;;; Κι αν όχι, γιατί;;;; 
 
Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω ρωτάµε το Προεδρείο του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, 
 
1. Έχουν κάνει παρέµβαση µαζί µε το Σ∆ΥΑ στο Πρωτοδικείο Αθήνας να 
αποσταλούν άµεσα οι καταστάσεις των υπαλλήλων που µετείχαν στα 
εκλογικά συνεργεία, δεδοµένου ότι µέχρι και σήµερα 26.2.2015 δεν 
έχουν αποσταλεί ακόµα οι σχετικές καταστάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
2. Ποιά η θέσης του και πως θα διεκδικήσουν την πρόσληψη 500 νέων 
συναδέλφων, µε διαγωνισµό ΑΣΕΠ, που οι διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί 
το 2014;;; 



 2
3. Ποια η θέση τους και πως θα διεκδικηθεί η ολοκλήρωση της µεταφοράς 
236 υπαλλήλων από την κινητικότητα που έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες µετάταξης και εκκρεµεί το ΦΕΚ;;;; 
 
4. Ποιά η θέση τους στα σενάρια που κυκλοφορούν µετά την παράταση του 
µνηµονίου  για το ενδεχόµενο νέας µείωσης των µισθών µας;;; 
 
5. Ποιά η θέση τους στη δήλωση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης  περί 
«διοικητικών Υπαλλήλων» στα ∆ικαστήρια, όπως αυτό διατυπώθηκε στις 
προγραµµατικές δηλώσεις στη Βουλή;;;; 
 
6. Ποια θα είναι η αντίδρασή µας στην ενδεχόµενη «νέα αξιολόγηση» που 
ευαγγελίζεται ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης;;;; (η οποία όπως 
δηλώνει θα έχει σχέση και µε τις µισθολογικές απολαβές µας!!!) 
 
Είµαστε εδώ για όλα όσα µας ενώνουν κι έχουν να κάνουν µε το συνάδελφο 
και τα προβλήµατά του, αλλά θα είµαστε απέναντι σε ότι έχει σα στόχο να 
ξεπουλήσει θεσµικά κεκτηµένα στο βωµό µικροπαραταξιακών ή πολιτικών 
στοχεύσεων. 
 
Και βέβαια θεωρούµε δεδοµένο ότι σήµερα θα έχουµε στα χέρια µας τα 
ψηφίσµατα του συνεδρίου και τις αποφάσεις που ζητήσαµε από το 
περασµένο (πριν 2 µήνες συµβούλιο). 
 

∆ΑΚΕ  
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
 

--- κι επειδή δε λέµε λόγια παραθέτουµε απόσπασµα από την οµιλία του Υπουργού στη 
Βουλή, που υπάρχει και στη σελίδα του Υπουργείου µας. 

 
O Yπουργός ∆ικαιοσύνης µας είπε προχθές ότι στη Βουλή δε µίλησε για..... διοικητικούς 
Υπαλλήλους των ∆ικαστηρίων........... η σελίδα του Υπουργείου του, άλλα 
λέει!!!!!!!!!! http://www.ministryofjustice.gr/…/2355/amid/569/default.aspx  
 
Μέτρα που προγραµµατίζονται 
1. Λειτουργία ∆ικαιοσύνης 
Το ισχύον σύστηµα διοίκησης της δικαιοσύνης είναι δεκτικό βελτίωσης, ώστε να είναι 
ταυτόχρονα αξιοκρατικό και δηµοκρατικό. Προέχει η αναβάθµιση του αυτοδιοίκητου των 
δικαστηρίων και του ρόλου των ολοµελειών τους. Η αλλαγή έχει ως βάση τις προτάσεις των 
θεσµικών φορέων της ∆ικαιοσύνης, κατεξοχήν των δικαστών, των εισαγγελέων, αλλά και 
αρµόδιων διοικητικών υπαλλήλων, µε ακρόαση και των επιστηµονικών συλλόγων. Στο σηµείο 
αυτό επισηµαίνεται ότι λειτουργοί της δικαιοσύνης είναι µεταξύ άλλων και οι δικηγόροι, οι 
συµβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες και οι δικαστικοί επιµελητές, η γνώµη των οποίων θα 
ακούγεται πάντοτε προσεκτικά, προς όφελος όχι µόνο ή απλώς των ιδίων, αλλά της 
δικαιοσύνης. Στους χώρους της απονοµής της δικαιοσύνης θα επιδιωχθεί οι µεταρρυθµίσεις να 
συγχρονίζονται µε εξασφάλιση ή βελτίωση των υποδοµών. 
 
 


