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ΑΘΗΝΑ, 4/10/2017
Αρ.πρωτ. 75
Προς: Τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους – Μέλη της Ο∆ΥΕ
Με ευθύνη και των εκπροσώπων µας στην επιτροπή, αλλά και κατόπιν πρότασης του
Προεδρείου του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, συγκαλέσαµε το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, µε θέµα την πορεία
των εργασιών της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συνεχίζει τις εργασίες της
σχετικά µε την τροποποίηση - επεξεργασία νέου Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων,
(Ν.2812/2000), και κυρίως θέµα τα ζητήµατα των συναδέλφων Ι∆ΑΧ στις δικαστικές
υπηρεσίες.
Η συνεδρίαση έγινε σήµερα 4/10/2017, παρόντων 16 µελών και απόντος του ∆.
Χατζίνα.
Όπως µας ενηµέρωσαν λεπτοµερώς οι 4 εκπρόσωποι της επιτροπής (Μαριάνθη
Μισαηλίδου, Λαυρέντης Μπεζµέρτης, Φώτης Πέρρος και Λάµπρος Χανδρινός),
µέχρι σήµερα η επιτροπή έχει αποφασίσει για τα ζητήµατα των συναδέλφων Ι∆ΑΧ τα
παρακάτω:
1. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή επιθυµεί (έχει τη βούληση) να λύσει το θέµα
των συναδέλφων Ι∆ΑΧ, µε αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης, και
2. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή έχει τον τρόπο να αλλάξει την εργασιακή
τους σχέση.
Στη συνέχεια, το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, µετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε τα
παρακάτω:
Ι. Η αλλαγή εργασιακής σχέσης των Ι∆ΑΧ να αφορά τους ήδη υπηρετούντες και
όσους έρθουν σε µελλοντικό χρόνο (15 υπέρ, ενώ 1 µέλος, ο Χρήστος
Καϋµενάκης, ψήφισε η αλλαγή της εργασιακής σχέσης µέσω του Κώδικα να
αφορά µόνο τους υπηρετούντες Ι∆ΑΧ και όχι τους τυχόν µελλοντικούς Ι∆ΑΧ,
για να είναι πιο εύκολο το αίτηµα µας).
ΙΙ. Η αλλαγή της εργασιακής σχέσης των Ι∆ΑΧ να είναι υποχρεωτική και όχι µε
αίτησή τους ( 15 Υπέρ ενώ 1 µέλος, ο Χρ. Καυµενάκης, πρότεινε και ψήφισε η
αλλαγή της εργασιακής σχέσης να γίνεται µετά από αίτησή τους).
ΙΙΙ. Όσοι κριθεί ότι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις αλλαγής της εργασιακής
τους σχέσης, να παραµείνουν στις υπηρεσίες τους, ως Ι∆ΑΧ (ΟΜΟΦΩΝΑ οι 16
παρόντες)
ΙV. Κατατέθηκαν 2 προτάσεις και µπήκαν σε ψηφοφορία σε αντιπαράθεση.
Α) Για την κατάταξη των Ι∆ΑΧ, που θα αλλάξει η εργασιακή τους σχέση, να
ισχύουν όλα τα
κριτήρια που προβλέπονται στον Κώδικα ∆ικαστικών
Υπαλλήλων, ώστε να υπάρχει ισότιµη, δίκαιη και αναλογική µεταχείριση µε τους
ήδη υπηρετούντες µόνιµους δικαστικούς υπαλλήλους (Υπέρ 14).
B) Στην κατάταξη των Ι∆ΑΧ που θα αλλάξει η εργασιακή τους σχέση, θα
ισχύουν όσα εφαρµόζονται γι΄αυτούς σήµερα. (Υπέρ 1, Χ. Καυµενάκης).
Ο ∆. Τσάκας απείχε της ψηφοφορίας επί των προτάσεων IV (A και Β).
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.∆.Υ.Ε.
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