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ANAΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
(για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ)

ΠΡΟΣ: Τους συναδέλφους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους
όλης της Χώρας,
Με την από 24/08/2016 και µε αριθµό πρωτ. 115
ανακοίνωση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, γίνεται µε σαφήνεια
γνωστό προς όλους τους συναδέλφους ότι το
Π.∆.69/2016(ΦΕΚ127Α΄/13-7-2016), δίνει τη δυνατότητα
στους δηµοσίους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν
προϋπηρεσία έως και 7 ετών, που διανύθηκε στον
ιδιωτικό τοµέα, πριν από τον διορισµό τους στο
δηµόσιο, όµως στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω
Π.∆., δεν περιλαµβάνονται οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι,
όπως φαίνεται και από τις διαδοχικές εγκυκλίους µε
αριθµούς πρωτ.:
Α) ∆Ι∆Α∆/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 και
Β) ∆Ι∆Α∆/Φ.31.54/2365/οικ./9-8-2016 του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρα, οι όποιες προθεσµίες ορίζονται µε την
σχετική
εγκύκλιο
του
Αναπληρωτή
Υπουργού
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ∆ΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ για τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους. Επίσης,
όπως
και
από
την
προαναφερόµενη
επίσηµη
ανακοίνωση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ προκύπτει, δια του
Προέδρου της Ο∆ΥΕ Γιώργου ∆ιαµάντη, διαβιβάστηκε
και έγινε άµεσα δεκτό από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης,

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αίτηµα να
περιληφθούν στο εν λόγω Π.∆.69/2016 και οι
∆ικαστικοί Υπάλληλοι. Το προσεχές δε χρονικό
διάστηµα θα προωθηθεί η σχετική ρύθµιση από το
Υπουργείο.
Παρά τα όσα λοιπόν µε σαφήνεια αναφέρονται και
τις ενέργειες που έγκαιρα έγιναν από µέρους του
Προεδρείου της Ο∆ΥΕ, δυστυχώς κάποιοι µεταξύ
αυτών και µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ συνεχίζουν να
σπείρουν τον πανικό και τη σύγχυση προτρέποντας
είτε σε προσωπικές επαφές τους, είτε µέσω των
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, τους συναδέλφους, να
στέλνουν αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας προς το
Υπουργείο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι
αιτήσεις αυτές δεν µπορούν να τύχουν κάποιας
σπουδής από το Υπουργείο, αφού έχουν υποβληθεί και
προηγηθεί της όποιας ρύθµισης µας αφορά.
Μάλιστα µια σειρά από ανακοινώσεις και
γεγονότα τείνουν να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι η
παραπάνω δράση συνδικαλιστών - µελών του ∆.Σ. της
Ο∆ΥΕ ή όποιων άλλων ανά την επικράτεια, δεν είναι
µεµονωµένη και τυχαία, αλλά προϊόν συντονισµένης
προσπάθειας µε σκοπό να απαξιωθεί ο Πρόεδρος και
συγκεκριµένοι συνδικαλιστές – µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ
και κατ΄ επέκταση να τρωθεί το ίδιο το κύρος της
Ο∆ΥΕ. Αρκεί δε να αναφέρουµε δύο τέτοια περιστατικά
που µάλιστα έλαβαν χώρα αφού είχε βγει η
ανακοίνωση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ που έδινε την πλήρη
εξήγηση του θέµατος και δεν άφηνε καµία απορία σε
κανέναν.
1ο γεγονός: Στις 31/8/2016, δηλαδή µία εβδοµάδα
µετά την ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ για το θέµα, µέλος του
∆.Σ. της Ο∆ΥΕ σε ανάρτησή του - σχόλιο στην Οµάδα
Υπάλληλοι Ειρηνοδικείων, χαρακτηρίζει «επισκέπτη»

τον υπουργό ∆ικαιοσύνης και «ανίκανους» τους
συνδικαλιστές της Ο∆ΥΕ, δηλαδή αυτούς που έθεσαν
και προώθησαν τη λύση του θέµατος.
2ο γεγονός: Στις 30/8/2016 κοινοποιείται στο
Πρωτοδικείο Καλαµάτας η προαναφερόµενη εγκύκλιος
∆Ι∆Α∆/Φ.31.54/2365/οικ./9-8-2016
του
Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, από το
Εφετείο Καλαµάτας. Ποιός όµως έστειλε την εγκύκλιο
αυτή στο Εφετείο, αφού το µόνο αρµόδιο να το κάνει
ήταν το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και από καµία
διεύθυνσή του δεν προκύπτει αποστολή ενός τέτοιου
εγγράφου προς τις ∆ικαστικές Υπηρεσίες, αφού στο
Υπουργείο είχαν έγκαιρα αντιληφθεί ότι το Π.∆. και η
εγκύκλιος δεν µας αφορούσαν.
Αυτά τα δύο περιστατικά αρκούν για να
κατανοήσει κάποιος τον υπόγειο και βρώµικο πόλεµο
που κάνουν κάποιοι µε σκοπό να συκοφαντήσουν, να
απαξιώσουν και να ακυρώσουν στη συνείδηση των
συναδέλφων τη δράση του Προέδρου της Ο∆ΥΕ και
των συνδικαλιστών που στηρίζουν το Προεδρείο.
Όµως οι συνάδελφοι και γνώση και κρίση έχουν
και µπορούν να καταλάβουν ποιοί πραγµατικά
αγωνίζονται αθόρυβα και µε γνώµονα την προαγωγή
των δίκαιων αιτηµάτων του κλάδου την ώρα που
κάποιοι άλλοι λιάζονται στις παραλίες και ….
«εργάζονται»
νυχθηµερόν
αναπαράγοντας
«ειδησεογραφία» στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα αποτελέσµατα για όλα θα φανούν λίαν
συντόµως και τότε όλοι θα κριθούν, όπως αξίζει στον
καθένα!
Αθήνα 12-9-2016
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