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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΟΥΣ, ΜΕΛΗ ∆Σ Ο∆ΥΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Προς τα µέλη της Ο∆ΥΕ:
(α) Προς τους 66 Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νοµικά πρόσωπα µέλη της
Ο∆ΥΕ,
(β) Προς τους 5.700 περίπου ∆ικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα
φυσικά µέλη της Ο∆ΥΕ.
Κοινοποίηση: Προς αντιπροσώπους Συλλόγων στο Συνέδριο της Ο∆ΥΕ (από τους
66 Συλλόγους είχαν κάνει εκλογές από τον Οκτώβριο 2013 έως και το Συνέδριο οι
61 Σύλλογοι. Από αυτούς ήταν παρόντες µε αντιπροσώπους τους οι 57 Σύλλογοι,
από τους οποίους είχαν εκλεγεί 219 σύνεδροι και νοµιµοποιήθηκαν οι 213 εξ
αυτών)

Συνάδελφοι,
Για να λάβετε γνώση και ενόψει της συνεδρίασης του ∆Σ της Ο∆ΥΕ
την Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου 2015, δηµοσιεύουµε το σύνολο των
προτάσεων που κατέθεσαν εγγράφως στα πρόσφατα συνέδρια της
Ο∆ΥΕ, οι σύλλογοι, οι σύνεδροι, τα µέλη του ∆Σ της Ο∆ΥΕ και οι
παρατάξεις.
∆ιευκρινίζουµε και επισηµαίνουµε ότι το συνέδριο αποφάσισε
οµόφωνα και παρέπεµψε στην πρώτη συνεδρίαση του ∆Σ της
Ο∆ΥΕ όλες τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στα συνέδρια, και
δεν είχαν τεθεί σε µυστική αλλά ούτε και σε φανερή ψηφοφορία.
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ΦΑΚΕΛΟΣ – ΑΡΧΕΙΟ µε κείµενα εισηγήσεων εκτιµήσεων και προτάσεων, που κατατέθηκαν ή / και
αναπτύχθηκαν εγγράφως (χειρόγραφα ή
δακτυλογραφηµένα) στο Καταστατικό Συνέδριο της
Ο∆ΥΕ 16 Νοεµβρίου και στο Έκτακτο Συνέδριο της
Ο∆ΥΕ 16 και 17 Νοεµβρίου 2015, ή / και στην
Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων του
Έκτακτου Συνεδρίου
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Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ - 1ο Κείµενο:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ)
Αναφορικά µε το άρθρο 83 του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων και
προκειµένου να εναρµονιστεί µε τον δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα
τροποποιείται από το άρθρο 83 η παράγραφος 2 ως εξής:
«2. µετάταξη δικαστικού υπαλλήλου σε κενή θέση ανώτερης
κατηγορίας του ίδιου ή άλλου κλάδου ή άλλου τοµέα
επιτρέπεται µε αίτησή του, µετά την συµπλήρωση της
δοκιµαστικής υπηρεσίας, εφόσον απέκτησε το τυπικό προσόν
µετά την αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό για τον
διορισµό του τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για την θέση
αυτή ή µετά την συµπλήρωση οκταετούς δηµόσιας υπηρεσίας,
εφόσον κατείχε πριν από την αίτηση συµµετοχής για τον
διορισµό τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία επιθυµεί
να µεταταγεί»
Πρόκειται για τους συναδέλφους που πχ συµµετείχαν στον
διαγωνισµό για τον διορισµό τους µε την ∆Ε κατηγορία και
εξασφάλισαν το τυπικό προσόν στο µεσοδιάστηµα από τον
διαγωνισµό µέχρι τον διορισµό τους. Αυτό προβλέπεται µε το άρθρο
70 παράγραφος 2 του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
Αθήνα,
Νοέµβριος 2015
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ΕΠΕΙΓΟΝ - 2ο Κείµενο:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ)
Αγαπητοί συνάδελφοι σύνεδροι του έκτακτου συνεδρίου της
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Από το προηγούµενο συνέδριο του Βόλου µε έγγραφό µας σας
είχαµε πληροφορήσει για την κακή διαχείριση του Ταµείου της Ο∆ΥΕ
την προηγούµενη διετία και σε αυτό το έγγραφο είχαµε καταλογίσει
και ποσά σε µέλη του προηγούµενου ∆Σ. Είχαµε ζητήσει την
ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του διευρυµένου ελέγχου του ταµείου,
αλλά µε µικρή πλειοψηφία το συνέδριο ενέκρινε τον
οικονοµικό απολογισµό και αυτό εµείς το σεβαστήκαµε.
∆ιαβάσαµε όµως τελευταία τον έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής,
για το χρονικό διάστηµα από 4-7-2014 έως 30-10-2014, που αφορά
την προηγούµενη διοίκηση της Ο∆ΥΕ και τα ίδια πρόσωπα οφείλουν
και άλλα χρήµατα στο Ταµείο της Ο∆ΥΕ τα οποία ακόµα δεν έχουν
εξοφλήσει-επιστρέψει.
Τελευταία και εντελώς τυχαία έπεσε στην αντίληψή µας τιµολόγιο
αµφιβόλου γνησιότητας, το οποίο αδυνατούµε να αξιολογήσουµε.
Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εθελοτυφλούµε ότι υπήρξε
κακοδιαχείριση στα οικονοµικά της Ο∆ΥΕ την προηγούµενη διετία και
γίνεται αντιληπτό, ότι η προηγούµενη διοίκηση δεν σεβάστηκε
τις συνδροµές των συναδέλφων µας, οι οποίες δίνονται από
το υστέρηµά τους σε µία περίοδο που τα µνηµόνια µας έχουν
καθηλώσει σε µισθούς φτώχειας και δυσκολευόµαστε να
καλύψουµε τις υποχρεώσεις µας.
Το θέτουµε το ζήτηµα και σε αυτό το συνέδριο και ζητάµε από τους
συνέδρους να
ψηφίσουν να γίνει έλεγχος από ΟΡΚΩΤΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ
για
εσωτερική
χρήση
του
συνδικαλιστικού
κινήµατος.
Στόχοι αυτής της ενέργειας είναι δύο. Πρώτον εάν προκύψουν
ευθύνες µελών του ∆Σ και καταλογιστούν ποσά τα οποία δεν
καλύπτονται µε αποφάσεις του ∆Σ και παραστατικά για τα έξοδα που
έγιναν, να τα επιστρέψουν ΑΜΕΣΩΣ στο Ταµείο.
Ο δεύτερος στόχος είναι να βάλουµε σε τάξη τα οικονοµικά της
Ο∆ΥΕ και να σταλεί µήνυµα στους συναδέλφους, ότι σεβόµαστε τις
συνδροµές τους για να αποκατασταθεί η χαµένη αξιοπιστία του
συνδικαλιστικού µας κινήµατος. Να επισηµάνουµε ότι το πρώτο
εξάµηνο της νέας διοίκησης ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΕ.
Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς σε όλους τους
συναδέλφους
Αθήνα, Νοέµβριος 2015
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ΕΠΕΙΓΟΝ - 3ο Κείµενο:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
Η παράταξή µας τους τελευταίους µήνες επιδιώκει επικαιροποίηση
των κωδίκων, για να αναγνωρίσει η πολιτεία και θεσµικά την
ιδιαίτερη εργασία που επιτελεί ο δικαστικός υπάλληλος στην
απονοµή της ∆ικαιοσύνης. Με την άρνηση των άλλων παρατάξεων
της Ο∆ΥΕ, η τροποποίηση των κωδίκων δεν έγινε και χάσαµε προς το
παρόν την ευκαιρία να εντάξουµε και τις βαθµολογικές µας
εκκρεµότητες, την αξιολόγηση, την µοριοποίηση των κριτηρίων
στην επιλογή των προϊσταµένων, αλλά και να εκσυγχρονίσουµε και
το πειθαρχικό δίκαιο.
Η τροποποίηση των κωδίκων και η κατοχύρωση της ιδιαιτερότητας
της δουλειάς µας θα άνοιγε τον δρόµο για αµοιβές που θα
ανταποκρίνονται στην εργασία µας, όπως είχαµε πετύχει στο
παρελθόν και ο κλάδος µας αµείβονταν µε σχετική αξιοπρέπεια. Ο
κίνδυνος που υπάρχει σήµερα είναι η επανένταξή µας στο
µισθολόγιο-φτωχολόγιο της δηµόσιας διοίκησης µε τους σηµερινούς
χειρότερους όρους. Η ευθύνη των άλλων παρατάξεων της
συντήρησης, που δεν επέτρεψαν προοδευτικές αλλαγές είναι
τεράστια και θα πρέπει να µας εξηγήσουν την άρνησή τους.
Επίσης µέσα από την τροποποίηση των Κωδίκων µας θα πρέπει να
ενισχύσουµε τον ρόλο των συναδέλφων µας που συνδιοικούν τα
δικαστήρια, διευθυντές και γενικούς διευθυντές στην κατεύθυνση
της ενίσχυσης του ρόλου µας, ώστε να πετύχουµε την λειτουργική
ανεξαρτησία της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων στα θέµατα που µας
αφορούν.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Από αυτό το συνέδριο ανοίγουµε τον διάλογο για την τροποποίηση
των κωδίκων και καλούµε τις άλλες παρατάξεις του κλάδου να
αναπτύξουν τις προτάσεις τους, αλλά και συνάδελφους που έχουν να
προτείνουν αλλαγές. Ενδεικτικά και χωρίς να θεωρούµε τις
προτάσεις µας ως θέσφατο προτείνουµε τροποποίηση των άρθρων
19 και 20 .
Στο άρθρο 19 παράγραφοι 1, 2 και 3 τα τυπικά προσόντα
διορισµού παραµένουν τα ίδια για την ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε κατηγορία, οι
νεοπροσληφθέντες
συνάδελφοι
θα
υποχρεούνται
να
παρακολουθήσουν επί ένα έτος σεµινάρια υπό την αιγίδα της Σχολής
∆ικαστών η της Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κάτι το οποίο δεν
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απαιτείται στον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα. Στο τέλος του έτους θα
δίνονται εξετάσεις µε πιστοποίηση. Ο στόχος προφανής, η αύξηση
των απαιτήσεων διορισµού, η οποία θα αναβαθµίζει ποιοτικά τον
κλάδο.
Η σηµερινή ΥΕ κατηγορία δικαστικών επιµελητών προτείνουµε να
αλλάξει και απαραίτητο προσόν διορισµού το να είναι απολυτήριο
Λυκείου.
Με την ψήφιση του νόµου όλοι οι υπηρετούντες θα
µεταταγούν στην ∆Ε κατηγορία, ασχέτως του τυπικού προσόντος
που κατέχουν σήµερα.
Στο άρθρο 20 προτείνουµε την επαναφορά του Γραµµατέα
∆ικαστηρίων Α, Β, και Γ σε αντιστοίχηση των βαθµών Α,Β,Γ του
νόµου 2812|2000 του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων (Κ∆Α) και
αντίστοιχα επανέρχεται ο Γραφέας ∆ικαστηρίων Α και Β που
αντιστοιχεί στους βαθµούς ∆ και Ε του Κ∆Α. Με αυτές τις αλλαγές η
ΠΕ κατηγορία θα έχει φτάσει στον καταληκτικό βαθµό Α σε 14
χρόνια, η ΤΕ σε 16 και η ∆Ε σε 20.
Στην ΥΕ κατηγορία θα υπηρετούν οι υπηρεσίες καθαρισµού,
φύλαξης και οι οδηγοί.
Στο άρθρο 66 παράγραφοι 1,2 και 3 αντικαθίστανται οι
ονοµατολογίες των βαθµών Α Β Γ ∆ ΚΑΙ Ε µε αυτούς που θα
εγκρίνουµε στο άρθρο 20.
Για το άρθρο 71 αναφορικά µε την επιλογή των στελεχών της
Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων χρειάζεται επεξεργασία ειδική για να
συµπεριληφθούν σαφέστατα τα κριτήρια επιλογής τους, ώστε να µην
αποτρέψουµε καταστάσεις που δεν µας τιµούν.
Στο άρθρο 73 παράγραφος 4 καταργείται το εδάφιο 1 που δίνει
την δυνατότητα στους προέδρους των ∆ικαστηρίων µε πράξη τους
να τοποθετούν προϊσταµένους σε κενές θέσεις διοίκησης. Η
αντικατάσταση να γίνεται µε σύντοµη απόφαση του υπηρεσιακού
συµβουλίου µε την διαδικασία του κατεπείγοντος.
Οι επανασυστάσεις Γενικών ∆ιευθύνσεων όπου κρίνεται απαραίτητη
θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της Γραµµατείας για να
ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις.
Σχετικά µε το άρθρο 22 θα πρέπει να επανεξεταστούν οι
προϋποθέσεις εκλογιµότητας και συνεπώς συµµετοχής των
δικαστικών υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συµβούλια. Οι υποψήφιοι να
µην είναι εκλεγµένα µέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων οιουδήποτε
βαθµού του χώρου των ∆ικαστικών Υπαλλήλων (διαφορετικά είναι
προφανής η εξάρτηση των κρινόντων από τους κρινόµενους και το
αντίστροφο), επίσης οι εκπρόσωποί µας µε δύο θητείες να µην
µπορούν να επανεκλεγούν .
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Σχετικά µε τα άρθρα 25, 26 και
27)
Ο θεσµός των υπηρεσιακών συνελεύσεων, εξ ορισµού είναι
δηµοκρατικός, θα πρέπει να ενδυναµωθεί µε αρµοδιότητες, να
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θωρακιστεί µε εγγυήσεις και να δοκιµαστεί στην πράξη µε την
στήριξη όλων των φορέων.
Προτείνουµε να γίνει δεσµευτικός ο χαρακτήρας των αποφάσεων
των υπηρεσιακών συνελεύσεων, µε την έννοια της «σύµφωνης
γνώµης». Κατά συνέπεια, για παράδειγµα, η υπηρεσιακή συνέλευση
γνωµοδοτεί για την κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση,
αντικατάσταση, κατάργηση διατάξεων του κανονισµού εσωτερικής
υπηρεσίας, η δε ολοµέλεια του δικαστηρίου αποφασίζει αν θα δεχθεί
ή όχι την γνώµη της υπηρεσιακής συνέλευσης. Με τον ίδιο τρόπο η
Υ.Σ αποφασίζει, υποβάλλει προτάσεις, επιλέγει, αξιολογεί, γενικά
ασκεί τις αρµοδιότητές της, ουδεµία δε απόφαση άλλου οργάνου δεν
µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε γνώµες, προτάσεις, αποφάσεις
αυτής.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε την αναγκαιότητα συµµετοχής των
δικαστικών υπαλλήλων στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
Συµβουλίων ∆ιοίκησης των µεγάλων καταστηµάτων της χώρας, είτε
άµεσα, είτε έµµεσα, µέσω εκπροσώπων τους (µέσω εκπροσώπων
τους σε συγκεκριµένο ποσοστό επί του αριθµού τους, π.χ. κάθε 100
υπάλληλοι να έχουν δικαίωµα 10 ή 20 ή 50 ή οποιουδήποτε τελικά
θεσπιστεί αριθµού ψήφων). Πιστεύουµε ότι το αίτηµά µας αυτό έχει
ωριµάσει.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
∆ιαφωνούµε µε την αξιολόγηση που προωθείτε στον υπόλοιπο
δηµόσιο τοµέα και συµφωνούµε µε την αξιολόγηση των δικαστικών
υπαλλήλων από τα υπηρεσιακά µας συµβούλια. Αυτό όµως δεν
σηµαίνει ότι εάν καταφέρουµε να εξαιρεθούµε να εφησυχάσουµε,
αλλά πρέπει άµεσα να προωθηθεί προεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε
τις θέσεις της Ο∆ΥΕ σε συνδυασµό µε τα θετικά του νόµου
Κατρούγκαλου για την αξιολόγηση.
Το άρθρο 62 αναφορικά µε την αξιολόγηση των δικαστικών
υπαλλήλων τροποποιείται και αντικαθίσταται µε το κείµενο που θα
προτείνουµε.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Στο άρθρο 36 και στο τέλος της παραγράφου 1 να προστεθεί ότι της
επιµόρφωσης των ∆ικαστικών υπαλλήλων επιλαµβάνεται η Σχολή
∆ικαστών ή η Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και συνεχίζεται κατά την
διάρκεια του συνόλου της υπαλληλικής πορείας η δια βίου µάθηση.
Επαναλαµβάνουµε ότι αυτέ οι προτάσεις είναι αρχικές προς
συζήτηση, αλλά είναι πεποίθησή µας ότι µε τον διάλογο θα προκύψει
η καλύτερη επιλογή.
Αθήνα Νοέµβριος 2015
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ΕΠΕΙΓΟΝ - 4ο Κείµενο:
Ανακοίνωση της ΕΑΚ ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, σε Α3, η οποία
κατατέθηκε από την παράταξη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ στα Συνέδρια της
Ο∆ΥΕ 16 και 17 Νοεµβρίου 2015. (Λόγω του τύπου του εγγράφου
(Α3) δεν µπορούµε να το δηµοσιεύσουµε σε αυτό το αρχείο και
παραπέµπουµε στο αρχείο της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στην
ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ)

ΕΠΕΙΓΟΝ - 5ο Κείµενο:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Προτείνουµε να τροποποιηθούν τα άρθρα του καταστατικού µε
αριθµό 17 και 19.
Άρθρο 17 (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)
Στο άρθρο 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής
« Τα µέλη του ∆Σ της Ο∆ΥΕ εξακολουθούν να είναι µέλη των
Συλλόγων από τους οποίους προέρχονται, χωρίς να συµµετέχουν
στην διοίκηση των πρωτοβαθµίων οργάνων, διατηρώντας µόνο το
δικαίωµα ψήφου για την ανάδειξη των ∆ιοικήσεων των Συλλόγων,
όπως επίσης και των αιρετών στα υπηρεσιακά συµβούλια».
Άρθρο 19 τροποποιείται η παράγραφος 2
2) «Η θητεία της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ είναι 3ετής.»
Με την τροποποίηση του άρθρου 17 αποκεντρώνεται η διοίκηση των
οργάνων του κλάδου δίνοντας την δυνατότητα ανάδειξης και νέων
συνδικαλιστικών στελεχών. Προφυλάσσει καταστάσεις πολυθεσίας
που µόνο αρνητικές επιπτώσεις έχουν στον κλάδο.
Παρόµοιο είναι το άρθρο 14 παράγραφος 5 του καταστατικού της
ΟΛΜΕ των καθηγητών µέσης εκπαίδευσης µε την διαφοροποίηση ότι
τα µέλη της Οµοσπονδίας τους δεν είναι σύνεδροι, έχοντας όµως την
δυνατότητα να θέτουν υποψηφιότητα και µη σύνεδροι.
Με την τροποποίηση του άρθρου 19 η θητεία των µελών του ∆Σ της
Οµοσπονδίας θα συµβαδίζει χρονικά µε την θητεία της Α∆Ε∆Υ, αλλά
και των περισσοτέρων πρωτοβαθµίων συλλόγων.
Αθήνα, Νοέµβριος 2015
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II. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ
Ο∆ΥΕ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2015

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Στο Έκτακτο & Καταστατικό Συνέδριο της Ο∆ΥΕ
(16 – 17 Νοέµβρη 2015)

ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ;;;
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι – Σύνεδροι
Μετά τον σχηµατισµό του προεδρείου της Ο∆ΥΕ, επί 11 µήνες και µέχρι
σήµερα είµαστε µάρτυρες των παρακάτω γεγονότων:
Το προεδρείο του Β/θµιου συνδικάτου µας να µη προωθεί για επίλυση
προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, σχεδόν κανένα από τα µεγάλα
αιτήµατα – προβλήµατα του κλάδου µας, έτσι όπως αυτά ψηφίστηκαν ως
διεκδικητικό πλαίσιο στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο του Βόλου και
συγκεκριµένα:
 ∆εν απαίτησε την ψήφιση της ∆/ξης για το Βαθµολόγιο (στρατηγικό
αίτηµα του κλάδου).
 ∆εν προώθησε για έκδοση το σχέδιο Π. ∆/τος που είχε ετοιµάσει
(οµόφωνα) η προηγούµενη Ο∆ΥΕ και είχε επιδώσει στον τότε Υπουργό
∆/νης, σχετικά µε την δική µας (κλαδική) αξιολόγηση.
 ∆εν εξήγησε πειστικά στο νέο Υπουργό ∆/νης την ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
της δ/ξης για το Βαθµολόγιο και «άφηνε» να φαίνεται πως «προέχει» η
ανάγκη για επιλογές προϊσταµένων και εκλογές στα Υ.Σ., χωρίς να
προτάσσει την ανάγκη για ψήφιση ΠΡΩΤΑ της δ/ξης για το
Βαθµολόγιο. Είναι χαρακτηριστικό (και τραγικό µαζί) το ότι η Ο∆ΥΕ
ούτε έστειλε έγγραφο της προς τον Υπ. ∆/νης που να απαιτεί το
αίτηµα αυτό. Το ίδιο προπαγάνδιζε συνεχώς προς τους συναδέλφους,
χωρίς να τους καλλιεργεί την ανάγκη ψήφισης του Βαθµολογίου.
 ∆εν διαµαρτυρήθηκε προς την κυβέρνηση για τη µαταίωση του
διαγωνισµού για την πρόσληψη 100 ΠΕ – ΤΕ πληροφορικής, ο
οποίος τον ∆εκέµβρη 2014 ήταν στο τελικό του στάδιο στο ΑΣΕΠ.
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 ∆εν τόλµησε ούτε καν να ψελλίσει πουθενά το αίτηµα µας για την
επανασύσταση του Επιδόµατος Ειδικών Συνθηκών.
 Όχι µόνο δεν διαµαρτυρήθηκε για το «ΟΧΙ» της (πρώτη φορά)
αριστερής κυβέρνησης στο αίτηµα µας για το Βαθµολόγιο, αλλά
φάνηκε να «ευχαριστιέται» από την αρνητική αυτή απάντηση, σ’
αυτό το καίριο αίτηµα µας.
 Γίναµε µάρτυρες του απαράδεκτου και αντικαταστατικού
φαινόµενου, όπου µέλη του προεδρείου να υποβάλλουν ως
αιτήµατα του κλάδου στον Υπ. ∆/νης, µη ψηφισµένα και αντίθετα
από τις αποφάσεις!!!
 Μετά την ψήφιση του (µνηµονιακού) νόµου για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, δεν ζήτησε καν την αναστολή εφαρµογής του,
τουλάχιστον για ένα εξάµηνο µε δεδοµένη την κάκιστη κατάσταση των
Ειρηνοδικείων όλης της Χώρας.
 ∆εν ύψωσε φωνή διαµαρτυρίας προς την κυβέρνηση, η οποία στα
πλαίσια της λεγόµενης «σκληρής διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς»,
αφαίρεσε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων. Έτσι το
ελλειµµατικό ΜΤΠΥ βρήκε «εύκολη λεία» τους 2000 δικαστικούς
υπαλλήλους ως βορά για να εισπράξει εισφορές. Αναγκαία και
απαραίτητη βέβαια η προσφυγή στο ΣτΕ για ανατροπή αυτής της
απόφασης. Αλλά η συνδικαλιστική καταγγελία και διαµαρτυρία της
Ο∆ΥΕ ήταν και σ’ αυτή την περίπτωση απαραίτητη. Με την ευκαιρία
να σας ενηµερώσουµε πως επιπρόσθετα των προσφυγών στο ΣτΕ, έχει
κατατεθεί αναφορά (από Χανδρινό, Λιάτσο & Λυµπερόπουλο) προς
την κ. Εισαγγελέα του Α.Π. και έχει σχηµατιστεί ποινική
δικογραφία για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των µελών του
∆.Σ. του ΜΤΠΥ.
 Ουδέποτε κατήγγειλε την κυβέρνηση για τον εµπαιγµό της προς το
λαό, την αθέτηση των προεκλογικών της δεσµεύσεων, τη συνέχιση των
βάρβαρων και αντιλαϊκών πολιτικών λιτότητας και την ψήφιση του
3ου (και χειρότερου) µνηµονίου, για το οποίο δεν εξέδωσε ΟΥΤΕ
ΜΙΑ (!!!) ανακοίνωση διαµαρτυρίας.
 Και το σοβαρότερο όλων. Παρά τις αποφάσεις των συνεδρίων και
του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, δεν ψέλλισε ούτε µια φωνή διαµαρτυρίας όταν
από τον Μάρτη 2015 ο Γ.Γ. του Υπ. ∆/νης απαίτησε ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΩ∆ΙΚΑ ΜΑΣ (!!!!!) και µάλιστα από µηδενική βάση !!!
Αγαπητοί Συνάδελφοι – Σύνεδροι
Με αφορµή τα παραπάνω που (εντελώς περιληπτικά) αναφέρουµε, η
πλειοψηφία του ∆.Σ. (11 έναντι 6) προτείναµε στις αρχές Ιουλίου (και
ψηφίστηκε) τη διεξαγωγή Έκτακτου Συνεδρίου, προκειµένου το ανώτατο
καταστατικό όργανο του κλάδου να «βάλει φρένο» σ’ αυτή τη
απαράδεκτη, αντισυνδικαλιστική, αντικαταστατική και ΒΛΑΠΤΙΚΗ για
τον κλάδο εικόνα και απραξία του προεδρείου µειοψηφίας της Ο∆ΥΕ.
Αλλά και προκειµένου να χαράξει πάλι νέο στρατηγικό σχέδιο για
τον κλάδο µας. Το Έκτακτο Συνέδριο είχε ως γνωστόν αποφασιστεί για τις
10 & 11 Σεπτέµβρη 2015 και αναβλήθηκε.
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Σήµερα που διεξάγεται αυτό, τα γεγονότα που επακολούθησαν,
δυστυχώς επιβεβαίωσαν µε τραγικό τρόπο την ανάγκη διεξαγωγής του,
αφού εν τω µεταξύ:
¾ Η κυβέρνηση ψήφισε το 3ο µνηµόνιο – λαιµητόµο και ετοιµάζεται
να ψηφίσει έναν – έναν τους εφαρµοστικούς του νόµους,
επιβάλλοντας πραγµατικό αντιλαϊκό αρµαγεδώνα, µε επιβολή
άγριας (πάνω στην ήδη βαριά) φορολογίας, εξαρθρώνοντας ότι έχει
αποµείνει στις εργασιακές σχέσεις, στους µισθούς και στις
συντάξεις, ανοίγοντας το δρόµο στις τράπεζες για κατασχέσεις
κατοικιών κ.λ.π.. Ως προς το δηµόσιο τοµέα (και στον κλάδο µας)
ετοιµάζει νέα επίθεση στους µισθούς, νέα αξιολόγηση – λαιµητόµο
ειδικά για τις κατηγορίες ∆Ε & ΥΕ, καθώς και αποκλεισµό τους
από την επιλογή σε θέσεις ευθύνης κ.λ.π..
¾ Ο Υπουργός ∆/νης εντελώς πραξικοπιµατικά άρχισε να «βάζει
χέρι» για τροποποιήσεις στον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων!!! στο
νοµοσχέδιο για το «Σύµφωνο Συµβίωσης των Οµοφύλων» που
έδωσε ήδη στη δηµοσιότητα και στο οποίο επιχειρεί αλλαγές στα
κριτήρια επιλογής προϊσταµένων, αλλά και ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ
ΟΛΗ ΤΗ ∆Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΑΣ από το να
επιλέγεται σε θέσεις ∆ιευθυντών!!!!!!!
Και όλα αυτά χωρίς ούτε µια ελάχιστη φωνή διαµαρτυρίας από το
προεδρείο της Ο∆ΥΕ. Την ώρα που είναι προφανές πως το «ξήλωµα του
πουλόβερ» του Κώδικα µας άρχισε (!!!) και πως τα χειρότερα έρχονται !!!!!
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι – Σύνεδροι
Εν όψει των παραπάνω, προτείνουµε προς το Συνέδριο µας για
ψήφιση:
9 Την επιβεβαίωση της απόφασης του Συνεδρίου του Βόλου
για καµία αλλαγή στον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
Θεωρούµε όχι απλώς επικίνδυνο αλλά εγκληµατικό για τον κλάδο
µας το «άνοιγµα» του Κώδικα, σε εποχές που ετοιµάζεται για
µεγάλες επιθέσεις ενάντια στους εργαζόµενους του ∆ηµ. Τοµέα και
ειδικά στα καυτά θέµατα της αξιολόγησης, της βαθµοδοσίας και
της επιλογής προϊσταµένων. Κάποιοι µας κατηγορούν ότι αυτή η
θέση µας αποτελεί «στείρα άρνηση», καθώς επίσης και ότι αυτή
είναι στην ουσία έλλειψη προτάσεων. Απαντάµε: Αυτή η ΒΑΣΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΑΡΧΩΝ, αποτελεί ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΑΜΠΟΛΛΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Για παράδειγµα, αυτή η θέση µας οδήγησε
αυτόµατα το 2011, όταν δηµοσιοποιήθηκε το σχέδιο του ν. 4024,
στην ΠΡΟΤΑΣΗ για ένταξη του κλάδου µας στο άρθρο 7 παρ. 5
και στη συνακόλουθη ΠΡΟΤΑΣΗ για την έκδοση του Π. ∆/τος
32/2012 για τη διατήρηση των συστηµάτων αξιολόγησης και
επιλογής προϊσταµένων του Κώδικα µας!! Επίσης αυτή η ΑΡΧΙΚΗ
θέση µας οδήγησε στην ΠΡΟΤΑΣΗ για έκδοση Π. ∆/τος (µε βάση
το άρθρο 62 του Κώδικα) προκειµένου να θεσπίσουµε τη δική µας
κλαδική αξιολόγηση αλλά και προκειµένου να γλυτώσουµε από
την αξιολόγηση – έκτρωµα του Μητσοτάκη.
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9 Την επαναφορά µας στους βαθµούς του Κώδικα ∆ικαστικών
Υπαλλήλων
9 Την αλλαγή εργασιακής σχέσης των συναδέλφων Ι∆ΑΧ που
έχουν µεταταγεί ή θα µεταταγούν στα δικαστήρια.
9 Την άµεση απόσυρση από τον Υπουργό ∆/νης των
τροποποιήσεων του Κώδικα µας, που τόλµησε στο σχέδιο νόµου
που έδωσε πρόσφατα στη δηµοσιότητα (άρθρο 45).
9 Σε περίπτωση άρνησης του Υπουργού ∆/νης να αποσύρει τις
επιχειρούµενες αλλαγές του Κώδικα µας. ΑΥΤΟΜΑΤΑ αυτή να
αποτελέσει
αιτία
κινητοποιήσεων
του
κλάδου
µας,
επιπρόσθετα στο ήδη διαµορφωµένο διεκδικητικό µας πλαίσιο.
9 Την άµεση προώθηση για έκδοση του σχεδίου Π. ∆/τος που
είχε ετοιµάσει η προηγούµενη Ο∆ΥΕ σχετικά µε τη δική µας
αξιολόγηση.
9 Τη θέσπιση του κριτηρίου των ετών υπηρεσίας για τη θέση
υποψηφιότητας για εκλογή στα Υ.Σ. και την άµεση προκήρυξη
αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων µας
σε αυτά. (∆εν χρειάζεται αλλαγή του Κώδικα, αλλά τροποποίηση
του ν. 2993/2003).
9 Τη συµπαράσταση και έµπρακτη στήριξη της Ο∆ΥΕ στον
αγώνα των Α/θµιων Συλλόγων που ήδη έχουν ξεκινήσει
κινητοποιήσεις (Αθήνα, Ρόδος, Κέρκυρα κ.λ.π.) καθώς και
όσων ξεκινήσουν στο µέλλον.
9 Την προειδοποιητική επέκταση σε ΟΛΗ την Ελλάδα 2ωρων
διακοπών εργασίας των εδρών (που ήδη έχει ξεκινήσει σε Αθήνα,
Ρόδο κ.λ.π.) για µία εβδοµάδα και την τελεσιγραφική απαίτηση
από τον Υπουργό ∆/νης και την κυβέρνηση για τη δροµολόγηση
αξιόπιστων, δεσµευτικών και χρονοδιαγραµµατικά καθορισµένων
λύσεων. Ειδικά για τη στελέχωση των ∆ικαστηρίων όλης της Χώρας
µε προσωπικό αλλά και για το σύνολο των προβληµάτων του
κλάδου. Σε συνδυασµό µε την ΑΜΕΣΗ απόσυρση του
νοµοσχεδίου για αλλαγές στον Κώδικα µας.
9 Την επέκταση των διακοπών εργασίας σε ΟΛΑ τα τµήµατα,
όλων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας, σε περίπτωση
ΜΗ ανταπόκρισης της κυβέρνησης.
9 Την αποχή των ∆ικαστικών Υπαλλήλων από κάθε αντικείµενο
εργασίας στα Ειρηνοδικεία σχετικό µε τους πλειστηριασµούς και
ειδικότερα από τις διαδικασίες για τους (απειλούµενους)
πλειστηριασµούς Α΄ κατοικίας των συµπολιτών µας.
9 Την εξουσιοδότηση προς το ∆.Σ. για εξειδικευµένες
προτάσεις – απαντήσεις απέναντι σε κάθε είδους επίθεση
που (µετά βεβαιότητας) θα δεχτούµε στο άµεσο µέλλον,
σχετική
µε
αφαίρεση
κεκτηµένων
µας,
θεσµικών
κατακτήσεων, του κώδικα µας κ.λ.π..
9 Την
εξουσιοδότηση προς το ∆.Σ. για κάθε είδους και
µορφής κινητοποίηση του κλάδου µας, ανάλογα µε το είδος
και την ένταση των επιθέσεων.
9 Την καταγγελία του µισθολόγιου – φτωχολόγιου που ετοιµάζει η
κυβέρνηση.
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9 Την αγωνιστική αντίσταση ενάντια στην επιδείνωση των όρων
συνταξιοδότησης, καθώς και στη µείωση των συντάξεων.
Σαν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ικαστικών Υπαλλήλων, έχουµε
ήδη έτοιµες µια σειρά προτάσεων για αλλαγές βελτιωτικού
χαρακτήρα σε διατάξεις του Κώδικα µας. Αλλαγές οι οποίες βεβαίως δεν
αφορούν ζητήµατα της βασικής δοµής του Κώδικα µας (βαθµοδοσία,
αξιολόγηση, επιλογές προϊσταµένων κ.λ.π.). Ήδη σας εκθέσαµε πως θα
είναι τραγικό λάθος κάθε «άνοιγµα» και αλλαγή στον Κώδικα µας, σ’
αυτή την συγκυρία της «µπόρας» και των σχεδιαζόµενων από την
κυβέρνηση επιθέσεων ενάντια στον κλάδο µας και σε όλους τους
εργαζόµενους στο δηµόσιο. Είµαστε όµως έτοιµοι για την κατάθεση τους
στο συνέδριο µας, εάν αυτό κρίνει πως πρέπει να εξουσιοδοτήσει το ∆.Σ.
της Ο∆ΥΕ, να τις προτείνει για ψήφιση σε χρόνο µελλοντικό και πάντως
εάν και όταν «κοπάσει η µπόρα».
Είναι αυτονόητο πως προτείνουµε την υπερψήφιση της
τροποποίησης του καταστατικού της Ο∆ΥΕ για την εγγραφή όσων
συναδέλφων Ι∆ΑΧ ήλθαν (ή θα έλθουν) από άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες.
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε – Σύνεδρε
Του Έκτακτου Συνεδρίου της Ο∆ΥΕ
•

∆ώσε µε τη συµµετοχή και την ψήφο σου σχέδιο δράσης και
σταθερό προσανατολισµό στην Ο∆ΥΕ, µε γνώµονα το συµφέρον
και το «δίκιο» του κλάδου µας.

•

Εξόπλισε την Β/θµια
αποφασιστικότητα.

Οµοσπονδία

µας

µε

γνώση

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισµούς

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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και

III. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ∆ΑΚΕ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ – ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ
ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Και συµπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου)

Συνάδελφοι,
Στη συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής της Ο∆ΥΕ, προτείναµε τα
εξής:
1.ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ.
(και την υποστήριξη τυχόν τροποποίησης νόµων κι όχι του Κώδικα για την
αναγκαία εκλογή µελών στα Υπηρεσιακά Συµβούλια και την επιλογή
Προϊσταµένων και τµηµαταρχών)
2.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ
3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.
3.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ-ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2016.
4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΤΟΥ Η∆Η ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΑΣ.
5.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ Α∆ΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΑ
ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ.
6.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΡΝΗΣΗΣ Ή ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ –
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.
ΕΠΙΣΗΣ : 1.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΡΟ∆ΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ , ∆ΙΟΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ και
2.ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΝΕΝΟΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΩΝ
ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ .
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3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΤΠΥ .
4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ.
5.ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗ 2ΕΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ,
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 8 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ
6.ΝΑ ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ
ΤΗ 2ΕΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΣ (από το 17% σε 20 -22%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
Συνάδελφοι είναι ώρα για δράση και αντίδραση , είναι ώρα να δώσουµε
απαντήσεις σ΄αυτούς που ρυθµίζουν άµεσα ή έµµεσα τις ζωές µας χωρίς να
λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες µας.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΜΑΣ
ΟΣΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΝΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ,ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
∆ΑΚΕ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ – ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΑΚΕ–ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
το οποίο κατατέθηκε χειρόγραφα στο Έκτακτο Συνέδριο 16
και 17 Νοεµβρίου 2015 και στην Επιτροπή επεξεργασίας
θέσεων και προτάσεων
Η ∆ΑΚΕ–ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ γνωστοποιεί
στο σώµα ότι µετά από απόφαση της παράταξης που συνεδρίασε
σήµερα, οι συνάδελφοι, εκλεγµένοι µε το ψηφοδέλτιο της παράταξής
µας Ρέα Τέγα και Χρήστος Χαραλαµπίδης έχουν θέσει τον εαυτό τους
εκτός παράταξης.
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Τους καλούµε να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες στους
επόµενους συνέδρους.
Επίσης, ο συνάδελφος Χρήστος Χαραλαµπίδης έχει την ηθική και
συνδικαλιστική υποχρέωση να δηλώσει παραίτηση και από µέλος της
Ε.Ε.
Η Γραµµατεία της ∆ΑΚΕ
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IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΣΚ

ΠΡΟΤΑΣΗ Α.Σ.Κ.
η οποία κατατέθηκε χειρόγραφα στο Έκτακτο Συνέδριο 16 και 17
Νοεµβρίου 2015 και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆.Υ. Ν.2812/2000
∆εν συζητάµε αλλαγή του κώδικα από µηδενική βάση.
Αποδεχόµαστε µόνο µερική τροποποίηση άρθρων µε θετική
κατεύθυνση για τον κλάδο, πάνω σε προτάσεις είτε του ∆.Σ. της
Ο∆ΥΕ, είτε ακόµα και σε προτάσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
πάντα σε θετική κατεύθυνση για τον κλάδο.
Αθήνα, 17-11-2015
Γεώργιος Παρασκευάς
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V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ‘Η
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ.
Παραπέµφθηκαν στο ∆Σ της Ο∆ΥΕ, µαζί µε όλες τις άλλες προτάσεις των
Συνέδρων, για να συζητηθούν στην πρώτη συνεδρίαση του ∆Σ.
Επειδή δεν τις ενέκριναν οµόφωνα τα µέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής
επεξεργασίας προτάσεων (νοµίζω οτι διαφώνησε ο εκπρόσωπος της
Αγωνιστικής Συσπείρωσης, πρώην ΠΑΜΕ).
Κατόπιν αυτού, δεν τέθηκαν σε µυστική ψηφοφορία στο συνέδριο.
Αλλά παραπέµφθηκαν στο ∆Σ της Ο∆ΥΕ...
Ανεξάρτητα από το αν τις εγκρίνει ή τις απορρίψει το ∆Σ, θα προτείνω να
δηµοσιοποιήσουµε όλες τις προτάσεις των συνέδρων.
Ακολουθούν οι προτάσεις:
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ∆ιακοπή εργασιών 09:00 έως 12:00 ή από 12:00
ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ (στην οποία νοµίζω οτι
διαφώνησε ο εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Συσπείρωσης, πρώην ΠΑΜΕ).
Την ίδια πρόταση κατέθεσα ΚΑΙ στη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ την 2
Νοεµβρίου 2015, αλλά, δυστυχώς, δεν ετέθη ούτε τότε σε ψηφοφορία!
(Α) ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.
∆ΙΑΡΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 09:00 έως 12:00 ή από 12:00 ΜΕΧΡΙ
ΠΕΡΑΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ.
Καλούµε τους δικαστικούς υπαλλήλους - φυσικά µέλη της Ο∆ΥΕ που
εκτελούν καθήκοντα γραµµατέα Έδρας σε όλη τη Χώρα, σε διαρκή τρίωρη
διακοπή εργασιών συνεδριάσεων στα ακροατήρια των Ποινικών, Πολιτικών
και ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων από τις 09:00 έως 12:00 ή από 12 το
µεσηµέρι µέχρι πέρατος ωραρίου ακροατηρίων, παραµένοντας στο γραφείο
εργασίας τους.
@@. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ
Για λόγους προστασίας της υγείας και της προσωπικής και υπηρεσιακής
ζωής τους από την ένταση και τον πολύ µεγάλο ρυθµό και όγκο εργασίας
σε όλες σχεδόν τις δικαστικές υπηρεσίες της Χώρας. Σε βαθµό διπλάσιο
από τον εµµέσως πλην σαφώς προβλεπόµενο από τον κανονισµό
λειτουργίας της κάθε δικαστικής υπηρεσίας, γεγονός που συνεχίζεται
αδιάκοπα επί πολλά έτη!
Γεγονός που έχει επηρεάσει καθοριστικά και από πολλές πλευρές την υγεία
και την προσωπική και οικογενειακή ζωή και κατάσταση των δικαστικών
υπαλλήλων.
Η αύξηση του ρυθµού και του όγκου εργασίας οφείλεται στην έλλειψη
προσωπικού, στον πολύ µεγάλο αριθµό κενών οργανικών θέσεων επί
πολλά χρόνια. ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ο αριθµός
των οποίων επηρεάζει καθοριστικά τον ρυθµό και την "παραγωγή"
αποφάσεων και γενικά δικαστηριακής ύλης.
@@. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΥΤΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΟΥΤΕ ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
∆ιευκρινίζουµε οτι η ως άνω µορφή αντίδρασης, η διακοπή εργασιών, δεν
είναι απεργία, ούτε στάση εργασίας, ούτε άρνηση εκτέλεσης διοικητικών
εντολών και καθήκοντος, ούτε ανυπακοή στον νόµο.Είναι ολιγόωρη
διακοπή εργασιών συνεδριάσεων δικαστηρίων και άλλων υπηρεσιών,
συγκεκριµένων δηλαδή εργασιών, λόγω αδυναµίας παροχής εργασίας
πέραν των φυσικών δυνάµεών µας, κάτι που, δυστυχώς, συµβαίνει
ΣΥΝΕΧΩΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΙ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ.
Αλλά και για την προστασία υπέρτατων της υπηρεσίας αγαθών, όπως είναι
η υγεία και η προσωπική και οικογενειακή ζωή των δικαστικών υπαλλήλων.
Ατοµικά και κοινωνικά αγαθά τα οποία οφείλει να προστατεύει ο κάθε
υπάλληλος ατοµικά. Αλλά και η ίδια η πολιτεία η οποία οφείλει να µεριµνά
για τη βελτίωσή τους, και για τον επιπλέον λόγο οτι είναι βασικές
προϋποθέσεις για την εύρυθµη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.
@@. ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ.
Ο ΚΑΘΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΤΟΥ. ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ή ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ. ΟΥΤΕ ΑΠΟ Ο∆ΥΕ ΟΥΤΕ ΑΠΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ.
Η απόφαση µας αυτή θα υλοποιηθεί από τον κάθε Σύλλογο ξεχωριστά.
Με την απόφασή του θα ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής
εργασιών και τα τµήµατα ή αντικείµενα εργασίας ή δικαστικές υπηρεσίες
που θα συµµετέχουν στη διακοπή εργασιών.
Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και συνδικαλιστικές επιτροπές σε κάθε
δικαστική υπηρεσία, στην οποία θα συµµετέχουν και µη συνδικαλιστές που
υπηρετούν στα οικεία τµήµατα και συµµετέχουν στη διακοπή εργασιών.
Η δε τροποποίηση, η αναστολή και ανάκληση της αρχικής απόφασης,
µπορούν να γίνουν µόνο µετά από απόφαση του κάθε Συλλόγου και των
ίδιων συνδικαλιστικών οργάνων τους που την έλαβαν.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ)
(Β) Να εξουσιοδοτηθεί το ∆Σ της Ο∆ΥΕ για Πανελλαδικές κινητοποιήσεις,
για προσλήψεις, συνταξιοδοτικά, βαθµολόγιο και µισθολόγιο.
(Γ) ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
Πλέον όλων αυτών που αναφέρονται άνω:
@@ 1. Να αναδείξουµε και να αγωνιστούµε, όχι µόνο για τα λειτουργικά
και τα οργανωτικά ζητήµατα και προβλήµατα της ∆ικαιοσύνης ως ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας, αλλά και για τη δικαιοσύνη ως έννοια, ως αξία.
Για το δίκιο, όχι µόνο για το ∆ίκαιο.
Για τη ∆ικαιοσύνη που δεν απονέµει δίκιο, π.χ. όταν απειλείται µε δίωξη ο
Προϊστάµενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, επειδή προχωρά στον
έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ.
Ούτε απονέµεται δίκιο στα φορολογικά δικαστήρια.
Και πρέπει να τα αναδείξουµε.
.......................................................................................................
..................
@@ 2. Με το πρόγραµµα πολλαπλών µορφών κινητοποιήσεων διαρκείας,
ζητούµε να εφαρµοστεί και στους δικαστικούς υπαλλήλους, για λόγους
ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, το θεσµικό κεκτηµένο που υπάρχει στους δικαστικούς
λειτουργούς για:
(α) Προσλήψεις (κάλυψη όλων των κενών θέσεων - βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και των δικαστικών υπαλλήλων),
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(β) Επίλυση των προβληµάτων µας µε ΜΤΠΥ και ΤΑΝ και για τους
δικαστικούς υπαλλήλους, πρωτίστως,
(γ) ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ και στους δικαστικούς υπαλλήλους.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Επιδιώκοντας κοινή συνάντηση µας
µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και
την ΤΡΟΪΚΑ!
∆εύτερη πρόταση για θεσµικά ζητήµατα:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΜΑΣ
∆ηµοσιεύτηκε στις 5 Νοεµβρίου.
«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να µην τις παίρνει ο
άνεµος» (Μανόλης Αναγνωστάκης)
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:
Προτάσεις για την τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων και των
διατάξεων του κώδικά µας, οι οποίες καθορίζουν τον αριθµό και τις
διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων µας στα
υπηρεσιακά συµβούλια, ΩΣΤΕ:
(Α) ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ:
(α) Να είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του τακτικού και του
αναπληρωµατικού µέλους του πενταµελούς και του επταµελούς
Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ, µε την ιδιότητα
του τακτικού και του αναπληρωµατικού µέλους του ∆Σ και της Ελεγκτικής
Επιτροπής της Ο∆ΥΕ, και του Γενικού Συµβουλίου της Α∆Ε∆Υ.
(β) Να είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του τακτικού και του
αναπληρωµατικού µέλους του πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του
Εφετείου, µε την ιδιότητα του τακτικού και του αναπληρωµατικού µέλους
του ∆Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής Συλλόγου ή Πανελλήνιας Ένωσης
∆ικαστικών Υπαλλήλων, µέλους ή µη µέλους της Ο∆ΥΕ.
(γ) Να µην µπορεί να είναι υποψήφιος/α µέλος Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
όποιος/α έχει ασκήσει ή ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου/ης δ/νσης, είτε
έχει επιλεγεί από υπηρεσιακό συµβούλιο είτε έχει οριστεί µε πράξη
προϊσταµένου/ης δικαστικής υπηρεσίας.
(δ) Να µην µπορεί να είναι υποψήφιος/α ούτε να έχει την ιδιότητα µέλους
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, όποιο/α έχει αποσπαστεί ή είναι αποσπασµένος
σε γραφεία Κοµµάτων, Βουλευτών, Υπουργών και γενικά Υπουργείων ή
άλλων Οργάνων, Αρχών και Θεσµών που λειτουργούν έξω από τις
δικαστικές υπηρεσίες.
(ε) Να µην µπορεί να είναι υποψήφιος/α ούτε να έχει την ιδιότητα µέλους
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, όποιο/α (µε τη θέλησή του/της) ήταν ή είναι
αποσπασµένος/η παραπάνω από δύο έτη σε άλλη υπηρεσία από εκείνη
στην οποία ανήκει οργανικά.
(στ) Να µην µπορεί να είναι υποψήφιος/α µέλος Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
όποιος/α έχει διατελέσει τακτικό µέλος οποιουδήποτε Υπηρεσιακού
Συµβουλίου για µια διετία. (Η πρόταση/διάταξη αυτή, όπως και οι
προτάσεις/διατάξεις µε στοιχεία "γ", "δ" και "ε", να έχουν αναδροµική
ισχύ).
(ζ) Να είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του µέλους του Υπηρεσιακού
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Συµβουλίου µε την θέση του/της προϊσταµένου/ης δ/νσης, είτε έχει
επιλεγεί σε αυτή από υπηρεσιακό συµβούλιο είτε έχει οριστεί µε πράξη
προϊσταµένου/ης δικαστικής υπηρεσίας.
Το µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, το οποίο (µετά την εκλογή του σε
Υπηρεσιακό Συµβούλιο) θα επιλεγεί σε θέση προϊσταµένου/ης δ/νσης, ή θα
οριστεί µε πράξη ως προϊστάµενος/η δ/νσης, να παραµένει µέλος του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου έως τη λήξη της θητείας του/της, εάν δεν
υπάρχει αναπληρωµατικό µέλος να τον/την αντικαταστήσει.
(Β). Το ∆ΙΚΑΙΩΜΑ του ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ των αιρετών εκπροσώπων
µας και ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ...
(η) Υποψήφιος/α µέλος Υπηρεσιακού Συµβουλίου να µπορεί να είναι
όποιος/α έχει συµπληρώσει τριετή πραγµατική υπηρεσία στη Γραµµατεία
των ∆ικαστηρίων.
(θ) Στα επταµελή Υπηρεσιακά Συµβούλια του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ να
συµµετέχουν τρεις (3) αιρετοί εκπρόσωποι των ∆ικαστικών Υπαλλήλων,
αντί για δύο που συµµετέχουν µέχρι τώρα.
(ι) Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια να
παραµείνει διετής και να λήγει την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ του µεθεπόµενου έτους
της εκλογής τους. Να µπορεί δε να παραταθεί µόνο για ένα τρίµηνο, µέχρι
την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
(ια) Εάν για οποιονδήποτε λόγο χάσουν την ιδιότητα του µέλους του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου αιρετοί εκπρόσωποί µας, και δεν υπάρχουν
ισάριθµοι αναπληρωτές να τους αντικαταστήσουν, να προκηρύσσονται
εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων για το υπόλοιπο της
θητείας, στο οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
Στην περίπτωση αυτή, να µην λαµβάνεται υπόψη στο µέλλον ο χρόνος
αυτός για την εφαρµογή της πρότασης/διάταξης µε στοιχείο "στ".
Οι για οποιονδήποτε λόγο παραιτηθέντες από τακτικό ή αναπληρωµατικό
µέλος Υπηρεσιακού Συµβουλίου, να µην µπορούν να είναι ξανά υποψήφιοι.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΜΑΣ
(ιβ) Να εξετασθεί η δυνατότητα ώστε, στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των
Εφετείων, να συµµετέχει ως µέλος ή να παρίσταται µε δικαίωµα λόγου,
Πρόεδρος Πρωτοδικών που υπηρετεί στο οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
Εφετείου, ο αρχαιότερος στον βαθµό, ο οποίος δεν είναι µέλος του
Τριµελούς Συµβουλίου ∆/νσης του Πρωτοδικείου ούτε προϊστάµενος του
οικείου Πρωτοδικείου.
Με αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, για τα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια, τον αρχαιότερο Εισαγγελέα (ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, αν
δεν υπάρχει Εισαγγελέας ή απουσιάζει ή κωλύεται). Για δε τα ∆ιοικητικά
∆ικαστήρια, τον αµέσως επόµενο νεότερο του Πρόεδρο (ή τον αρχαιότερο
Πρωτοδίκη, αν δεν υπάρχει Πρόεδρος ή απουσιάζει ή κωλύεται ).
(ιγ) Να εξετασθεί η δυνατότητα και η πρόταση να γίνουν επταµελή όλα τα
Υπηρεσιακά Συµβούλια. Με την επιπλέον συµµετοχή ενός(1) εκπροσώπου
µας και ενός (1) Προέδρου Πρωτοδικών µε αναπληρωτή του έναν (1)
Εισαγγελέα Πρωτοδικών...
(ιδ) ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑ∆Ο ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
" Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του
ίδιου ή άλλου τοµέα επιτρέπεται µε αίτηση του, µετά τη συµπλήρωση της
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δοκιµαστικής υπηρεσίας.
Ο µετατασσόµενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για
τον κλάδο στον οποίο µετατάσσεται.
Υπάλληλος που είχε τον απαιτούµενο για διορισµό σε ανώτερη κατηγορία
τίτλο σπουδών ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης συµµετοχής
στον διαγωνισµό για τον διορισµό του, δεν επιτρέπεται να µεταταγεί σε
θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συµπλήρωση οκταετίας
από το διορισµό του ".
(ιε) ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:
Να δηµιουργηθεί και κλάδος ∆Ε Επιµελητών ∆ικαστηρίων, των οποίων οι
θέσεις ∆Ε και ΥΕ να είναι οργανικά ενιαίες.
(ιστ) Να επεξεργαστούµε αρχές για την αξιολόγησή µας και για τις επιλογές
προϊσταµένων, είτε για να αµυνθούµε απέναντι σε τυχόν αυθαίρετες
κυβερνητικές πρωτοβουλίες είτε για τις προωθήσουµε εµείς όποτε κρίνουµε
οτι ο χρόνος είναι κατάλληλος πολιτικά.
(ιζ) Να έχουµε δικαίωµα συµµετοχής στην προαιρετική κινητικότητα προς
τα ∆ικαστήρια, όταν θα προκηρύσσονται οι θέσεις αλλά και προς άλλες
∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
(ιη) Να προβλεφθεί και ένας ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, και να αξιολογείται - να
λαµβάνεται υπόψη στις επιλογές προϊσταµένων.
(ιθ) Να αναδείξουµε το κριτήριο της διοικητικής ικανότητας στο κύριο
κριτήριο για τις επιλογές προϊσταµένων, ανεξάρτητα από κατηγορίες.Και να
εξερευνήσουµε διαδικασίες για την αξιολόγηση, τον προσδιορισµό και τον
εντοπισµό της.
(κ) Να απαιτήσουµε την πλήρη εφαρµογή όλων των διατάξεων του κώδικά
µας και του οργανισµού δικαστηρίων. Κι αν διαπιστώσουµε οτι χρειάζεται
αλλαγή, να ζητάµε την τροποποίηση των συγκεκριµένων διατάξεων
(κα) Να απαιτήσουµε τη δια βίου επιµόρφωση των υπαλλήλων, ανά τοµέα
και µε συγκεκριµένα προγράµµατα επιµόρφωσης.
(κβ) Να διευρυνθεί το δικαίωµα των υποψηφίων δικαστικών αντιπροσώπων
ώστε να αρθούν οι αδικίες και πιθανά τυπικά ζητήµατα ή αµφισβητήσεις
που έχουν προκύψει έως τώρα.
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Τρίτη πρόταση για τα οδοιπορικά των συνέδρων:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ, ΙΣΟΤΙΜΑ
Στη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, τη ∆ευτέρα 2 Νοεµβρίου κατέθεσα εγγράφως την
παρακάτω πρόταση:
Τα έξοδα συµµετοχής των Συνέδρων για τη συµµετοχής τους στα Συνέδρια, να
υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και τα έξοδα µετακίνησης των
συνδικαλιστών όταν µετακινούνται για λογαριασµό του ∆Σ της Ο∆ΥΕ. Με τη διευκρίνιση
οτι το 1/2 όλων των εξόδων του κάθε Συνέδρου θα καλύπτεται από την Ο∆ΥΕ και το άλλο
1/2 από τον Σύλλογό του.
Παράδειγµα: Εναν συνδικαλιστή που θα µετακινηθεί µε ΙΧ αυτοκίνητο από την Αθήνα
προς την Πάτρα (απόσταση 210 χιλιόµετρα) µε επιστροφή και θα διανυκτερεύσει επί δύο
ηµέρες σε δίκλινο µε άλλον συνδικαλιστή (και µε τιµή 67 ΕΥΡΩ το δωµάτιο, όσο και η
τιµή του δίκλινου στο ξενοδοχείο που διαµένουν οι Σύνεδροι στο σηµερινό Συνέδριο), η
Ο∆ΥΕ θα τον αποζηµίωνε µε 250 ΕΥΡΩ.
Τώρα, σε αυτό το Συνέδριο, για έναν σύνεδρο που θα µετακινηθεί όπως ο συνδικαλιστής
που αναφέρω πιο πάνω, η Ο∆ΥΕ πληρώνει µόνο τις διανυκτερεύσεις του, δηλαδή µόνο
67 ΕΥΡΩ.
Σύµφωνα δε µε την πρότασή µου, ή Ο∆ΥΕ θα έπρεπε να πληρώσει 125 ΕΥΡΩ στον
συγκεκριµένο Σύνεδρο από την Πάτρα, και άλλα 125 ο Σύλλογός του125.
Αρα, εφόσον η Ο∆ΥΕ του πληρώνει τις διανυκτερεύσεις του (67 ΕΥΡΩ), σύµφωνα µε την
πρότασή µου, θα έπρεπε να τον αποζηµιώσει µε επιπλέον 55 ΕΥΡΩ περίπου.
Αν η απόσταση είναι π.χ. 350 χιλιόµετρα και µε επιστροφή, η Ο∆ΥΕ θα αποζηµίωνε τον
συνδικαλιστή µε 320 ΕΥΡΩ. Αρα, τον Σύνεδρο, σύµφωνα µε την πρότασή µου, η Ο∆ΥΕ
θα έπρεπε να τον αποζηµιώσει µε 90 ΕΥΡΩ επιπλέον, και όχι µόνο το κόστος
διανυκτέρευσης στο ξενοδοχείο. Ο δε Σύλογός του θα τον αποζηµίωνε µε το ποσό των
160 Ευρω...
∆υστυχώς, η παράταξη του πρώην ΠΑΜΕ καταψήφισε την άνω πρόταση.
Θα την επαναφέρω στο Συνέδρια.
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VI. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Αναφορά
Των Γραµµατέων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας
Προς
Τον κον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας
Λευκάδα 12-11-2015
Κε Εισαγγελέα
Επανερχόµαστε και αισθανόµαστε την υποχρέωση – πέραν
και των όσων προφορικά έχουµε συζητήσει – να σας ενηµερώσουµε
και γραπτώς για την κατάσταση στην οποία εξακολουθεί ( ένα χρόνο
µετά την αναφορά της Προϊσταµένης της Γραµµατείας ) να
ευρίσκεται η γραµµατεία της Εισαγγελίας.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι:
το σύνολο των εισερχοµένων εγγράφων στο γενικό
πρωτόκολλο έχει φτάσει τον αριθµό 3300 µέχρι σήµερα , από τα
οποία χρειάζονται να γίνουν ενέργειες όπως : καταχώρηση,
απαντήσεις
σε
πολίτες,
σε
Ειρηνοδίκες
και
σε
άλλους
Προανακριτικούς υπαλλήλους, συσχετίσεις εγγράφων σε δικογραφίες
, αρχειοθετήσεις κ.λ.π.
Το αντικείµενο της εκτέλεσης περιλαµβάνει από την απλή
καταχώρηση ερήµην καταδικαστικών αποφάσεων έως τα εντάλµατα
σύλληψης, την σύλληψη φυγοποίνων και φυγοδίκων, την
προσωρινή κράτηση, τα βουλεύµατα κ.λ.π.
Το Ποινικό Μητρώο από τον Μάιο του 2014 λειτουργεί µέσω
του συστήµατος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και για το οποίο
κάναµε σεµινάρια εκµάθησης και καταβάλαµε πολύ προσωπική
προσπάθεια και χρόνο για να κατανοήσουµε το καινούργιο
αντικείµενο. Με τα νέα δεδοµένα του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου πρέπει απαραίτητα στο αντικείµενο αυτό να
υπηρετούν δυο δικαστικοί γραµµατείς και ο ένας εξ αυτών να
είναι χειριστής Η/Υ για µην δηµιουργούνται προβλήµατα
στην οµαλή λειτουργία και την εξυπηρέτηση των πολιτών .
Οι γραµµατείς που υπηρετούν στα τµήµατα µηνύσεων και
δικογραφιών ( τα σύνολα των οποίων κατά δικαστικό έτος είναι 2500
µηνύσεις και 2000 δικογραφίες περίπου ) έχουν επωµισθεί όλο το
βάρος
των εκκρεµών δικογραφιών, παραλαβή , καταγραφή ,
χρέωση αποστολή σε προκαταρκτική και προανάκριση, καταχώρηση
περατωµένων κ.λ.π. και τέλος το κυριότερο και µεγαλύτερο
πρόβληµα :
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όλοι µαζί οι γραµµατείς αναγκαστικά έχουµε αναλάβει
και τον προσδιορισµό των δικογραφιών και ιδιαίτερα αυτών
που βρίσκονται στα όρια της παραγραφής και την άµεση
επίδοση των κλητηρίων κατηγορουµένων και µαρτύρων
επιπλέον των δικών µας καθηκόντων και είναι ευχής έργο το ότι
µέχρι και σήµερα δεν έχουν συµβεί σηµαντικά σφάλµατα, διότι δεν
είναι δυνατόν
να γίνονται ταυτόχρονα εργασίες που απαιτούν
σκέψη, προσήλωση
και προσοχή (προσδιορισµός & εκτέλεση,
προσδιορισµός & έκδοση δελτίων ποινικού µητρώου, προσδιορισµός
& καταχώρηση µηνύσεων ή δικογραφιών) και ταυτόχρονα
εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων ( τηλεφωνικά και δια ζώσης) από
το πρωί έως το µεσηµέρι, διότι από τον Μάρτιο του 2013 στην
ουσία δεν υπάρχει γραµµατέας Προσδιορισµού µετά την
µετάθεση του ατόµου που κατείχε την 5η οργανική θέση στην
υπηρεσία µας και στην οποία υπηρετεί από τον Ιούλιο του 2013,
µετά δε
και την αποχώρηση της κ. Ελένης Κόκκινου την
24/10/2015 – γραµµατέως του Πρωτοδικείου Λευκάδας µε την λήξη
της τετράµηνης απόσπασης της στην υπηρεσία µας, πέραν των
άλλων προβληµάτων που θα σας περιγράψουµε παρακάτω σας
αναφέρουµε ότι η δεσµευµένη κενή οργανική θέση της υπηρεσίας
µας για την κινητικότητα δεν έχει ακόµη αποδεσµευθεί – παρά τα
επανειληµµένα αιτήµατα µας στο αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ενώ η διαδικασία της κινητικότητας έχει τελειώσει, το
οργανικό κενό υπαλλήλου καθηκόντων Προσδιορισµού παραµένει
ακάλυπτο και µάλιστα µε τη δηµιουργία πλήρους αίσθησης
αβεβαιότητας για την τύχη της κάλυψής του, ενώ έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον .
Σηµειωτέο ότι το αντικείµενο του Προσδιορισµού απαιτεί
υπευθυνότητα, προσήλωση και τεταµένη προσοχή και µέχρι
σήµερα υποχρεούµαστε να επιµορφώνουµε κάποιο άτοµο το οποίο
παρέχει τις υπηρεσίες του για λίγο χρονικό διάστηµα και µετά από
αποχωρεί .
Ο
φόρτος της εργασίας παραµένει µεγάλος και διαρκώς
αυξάνεται , η εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων σε καθηµερινή
βάση ακόµη και τηλεφωνικά
υπερβαίνει τις δυνάµεις των
γραµµατέων, τα
δε επείγοντα περιστατικά (αυτόφωρα, συλλήψεις
φυγοποίνων και φυγοδίκων, ακουσία νοσηλεία ψυχασθενών – για
την οποία ο γραµµατέας που την διεκπεραιώνει πρέπει να έχει
γνώσεις κοινωνικού λειτουργού - , αναζήτηση στατιστικών στοιχείων
από έκτακτες Εισαγγελικές παραγγελίες και από επερωτήσεις
βουλευτών, κατεπείγουσες επιδόσεις κλήσεων και κλητηρίων ,
δικογραφίες στα όρια της παραγραφής από εκκρεµότητες κ.λ.π.) σε
καθηµερινή βάση τους απασχολούν πολλές ώρες ,µε συνέπεια οι
ήδη προγραµµατισµένες εργασίες να παραµερίζονται , να
σωρεύονται και
αναγκαστικά να εργαζόµαστε πέραν του
κανονικού ωραρίου και
κατά τις αργίες, προκειµένου να
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εξυπηρετηθούν οι πάγιες και έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας,
το δε καλοκαίρι δηµιουργείται πρόβληµα στην λήψη αδειών .
Σηµειωτέο ότι και στους επιµελητές, εξαναγκαστικά και
από
αδήρητη
ανάγκη
για
να
αποφευχθεί
πλήρης
δυσλειτουργία στην υπηρεσία,
έχουµε αναθέσει και
γραµµατειακή υποστήριξη πέραν των καθηκόντων τους.
Επιπλέον από τον Οκτώβριο του 2014 µέχρι και σήµερα έχουν
µαταιωθεί -7- δικάσιµοι λόγω εκλογών και -3- δικάσιµοι λόγω
απεργίας των συναδέλφων του Πρωτοδικείου µε αποτέλεσµα όλες οι
µαταιωθείσες υποθέσεις να χρειάζονται εξ υπαρχής κλήτευση
κατηγορούµενοι και µάρτυρες για την νέα δικάσιµο.
Όλα τα ανωτέρω τα αναφέρουµε για να καταλήξουµε στο ότι
δεν έχουµε την «πολυτέλεια» ούτε να αρρωστήσουµε. Πλην όµως
εµείς καθηµερινά φεύγουµε από την υπηρεσία µετά τις 3.30 µ.µ. και
πολλές φορές επανερχόµαστε τις απογευµατινές ώρες ή
µεταφέρουµε δουλειά γραφείου στο σπίτι µας, µεταφέροντας
µαζί και την υπερένταση , χωρίς να µπορούµε να
εξυπηρετήσουµε
τις
οικογενειακές
µας
υποχρεώσεις,
εργαζόµενοι δε
για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα σε
φρενήρης ρυθµούς, βιαστικά και στην κόψη του ξυραφιού
έχουµε ξεπεράσει τα φυσικά µας όρια , αφού σε καθηµερινή
βάση κάνουµε άµεσο προσδιορισµό δικογραφιών που
επίκειται η παραγραφή τους - οι δε αναβολές από τα
δικαστήρια δίνονται µε κλήσεις κατηγορουµένων και
µαρτύρων, το ποινικό µητρώο χρειάζεται σε καθηµερινή βάση
παρακολούθηση και έκδοση δελτίων όχι µόνο για δικαστήρια
αλλά και από αιτήµατα υπηρεσιών ( συνοπτικά έχουµε γύρω στα
30 αιτήµατα ηµερησίως µέσω φαξ ), δικαστήρια µαταιώνονται λόγω
απεργιών και χρειάζονται εξ αρχής κλητεύσεις , καθηµερινά πολίτες
και δικηγόροι ζητούν πορεία δικογραφιών , τα τηλέφωνα χτυπούν
και ζητούν τηλεφωνική εξυπηρέτηση και γενικά επικρατεί µια
διαρκής κατάσταση έντασης που δεν µας επιτρέπει να εργασθούµε
µε προσήλωση και προσοχή και για αυτό ανησυχούµε δηµιουργία
λαθών πιθανό δε και κρίσιµων µη αναστρέψιµων σε βάρος πολιτών .
Επίσης σας αναφέρουµε ότι:
1.)
µέχρι σήµερα δεν υπήρξαν πάντοτε οι οργανικές
θέσεις πλήρως καλυµµένες, όσες φορές δε συνέβη αυτό σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα οι υπάλληλοι πέτυχαν τις µεταθέσεις
τους, εξ αιτίας δε της µη κανονικής πλήρωσης της υπηρεσίας δεν
υπήρξε η ευχέρεια να µετατίθενται οι γραµµατείς σε τακτά χρονικά
διαστήµατα σε άλλο αντικείµενο και να υπάρχει οµαλή λειτουργία,
2.)
ότι το αντικείµενο του Ποινικού Μητρώου δεν
µπορούν να το χειρισθούν οι λοιποί δυο (πέραν του
εντεταλµένου γραµµατέα και της προϊσταµένης) γραµµατείς
της υπηρεσίας διότι δεν έχουν λάβει την επαρκή εκπαίδευση και
δεν έχουν πείρα έκδοσης πιστοποιητικού, ούτε ποτέ ήταν
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εντεταλµένοι για αυτό, όπως επίσης και το αντικείµενο της εκτέλεσης
που χειρίζεται η προϊσταµένη και αντικαθίσταται από τον συνάδελφο
του ποινικού µητρώου,
λειτουργεί
3.) η υπηρεσία όσα χρόνια υπηρετούµε
χάρις στην καλή θέληση , την αυτοθυσία και το φιλότιµο των
γραµµατέων που την απαρτίζουν σήµερα , τα αντικείµενα δε
της υπηρεσίας µε τα σηµερινά δεδοµένα χρειάζονται
τουλάχιστον οκτώ (8) γραµµατείς εκ των οποίων τουλάχιστον
ένας να είναι χειριστής Η/Υ κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε.
4.) σωρεύεται όγκος εργασίας σε όλα τα τµήµατα που δεν έχει
διεκπεραιωθεί (ασχολούµαστε µόνο µε τα επείγοντα και ότι
προκύψει) διότι δεν µπορούν να γίνονται ταυτόχρονα εργασίες που
απαιτούν σκέψη και προσοχή (προσδιορισµός & εκτέλεση,
προσδιορισµός & έκδοση δελτίων ποινικού µητρώου, προσδιορισµός
& καταχώρηση µηνύσεων ή δικογραφιών και ταυτόχρονα µε τα
ανωτέρω εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων από το πρωί έως το
µεσηµέρι.
5.) όλοι έχουµε υπόλοιπο κανονικής αδείας 10 ή 15 ηµέρες
ανάλογα έκαστος, διότι το καλοκαίρι – όπως βέβαια και τα
προηγούµενα καλοκαίρια – και πάλι δεν µπορέσαµε να πάρουµε
ικανό µέρος της άδεια και να ξεκουραστούµε.
τα ανωτέρω περιγραφόµενα µέχρι σήµερα τα
6.) Όλα
υποµείναµε αδιαµαρτύρητα
και εξακολουθούµε να παρέχουµε τις
υπηρεσίες µας
και να καλύπτουµε τις ανάγκες γραµµατειακής
υποστήριξης ΟΛΩΝ των θεµατικών ενοτήτων της υπηρεσίας, όµως
πλέον ευρισκόµαστε όλοι σε σηµείο ακραίας σωµατικής και
ψυχικής κόπωσης,
έχουµε ήδη καταρρεύσει
χωρίς να
είµαστε σε θέση αποτρέψουµε πλέον σηµαντικά λάθη που
αποβαίνουν σε βάρος της ίδιας της υπηρεσίας , παρόλες τις
προσπάθειές µας , λόγω της ανωτέρω ψυχοσωµατικής µας
κατάστασης και δεν φέρουµε πια
καµία ευθύνη
σε
οποιαδήποτε περίπτωση λάθους ή παράλειψης που θα
προκύψει διότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει καλά πολύ τα
ανθρώπινα όρια µας και δεν έχουµε να ελπίζουµε σε τίποτα διότι
δεν βλέπουµε να υπάρχει η παραµικρή θέληση λύσης του
προβλήµατος και αντιµετωπιζόµαστε χωρίς σοβαρότητα
Σας γνωρίζουµε ότι είναι αδήριτη η ανάγκη για την άµεση
αποδέσµευση και πλήρωση της µιας κενής οργανικής θέσης,
όπου θα πρέπει να τοποθετηθεί µόνιµος δικαστικός
υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα και
την αντίστοιχη ευθύνη και για την αύξηση των οργανικών
θέσεων κατά τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις εκ των οποίων
τουλάχιστον µια να είναι χειριστή Η/Υ κατηγορίας Π.Ε. ή
Τ.Ε, διότι υπάρχει ορατός κίνδυνος σε περίπτωση που συµβεί κάτι
σε κάποιον από η υπηρεσία να µην µπορεί να λειτουργήσει , µε τις
γνωστές άκρως δυσάρεστες συνέπειες για τα έννοµα συµφέροντα
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πολιτών και λοιπών παραγόντων του νοµικού κόσµου της περιοχής
µας. Μέχρι δε να ολοκληρωθεί η κάλυψη της θέσης, είναι απολύτως
αναγκαίο
να
αποσπασθεί
υπάλληλος,
τουλάχιστον
∆.Ε
,
οποιασδήποτε υπηρεσίας, προκειµένου να συνεισφέρει κατά το
δυνατόν στην εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία έχει,
επικίνδυνα πλέον, διαταραχθεί.
Μετά τιµής
Οι Γραµµατείς

Κοινοποίηση:
1.) Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
& Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Γ∆Α - ∆ 31 – Τµήµα Α3
Λεωφ. Μεσογείων 96
2.) Κον Επιθεωρητή Η΄ ∆ικαστικής Περιφέρειας
΄Αρειος Πάγος
ΑΘΗΝΑ
3.) Κα Εισαγγελέα Εφετών ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας - Αγρίνιο
4.) Κον Πρόεδρο Πρωτοδικών Λευκάδας
5.) Κον Πρόεδρο ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Κα Πρόεδρο & ∆.Σ. Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Λευκάδας
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VII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
1Ο ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Κατερίνη, 13/11/2015

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Αρ.πρωτ. 4/2015

Προς Την Οµοσπονδία ∆ικαστικών
Υπαλλήλων Ελλάδος Ο.∆.Υ.Ε.
Κοιν.: Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
κ. Προϊσταµένη Ειρηνοδικείου Κατερίνης
Είναι προφανές ότι µετά την τροποποίηση του Ν. 3869/2010, τα Ειρηνοδικεία
επιβαρύνονται µε αύξηση του όγκου εργασιών και µάλιστα καλούνται να περαιώσουν
αυτές τις εργασίες σε πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα.
Στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης αυτή τη στιγµή υπηρετούν 5 Ειρηνοδίκες, ενώ είναι
καλυµµένες 3 από τις 5 οργανικές θέσεις Γραµµατέων, και ο όγκος εργασιών είναι
τέτοιος, ούτως ώστε, µετά την τροποποίηση του ως άνω Νόµου, αυξήθηκε ο αριθµός
των υποθέσεων υπερχρεωµένων νοικοκυριών προς συζήτηση από 4 – 6 που είναι
σήµερα σε 70 περίπου σε κάθε δικάσιµο της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας. Σε
λίγο η εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας θα είναι ανέφικτη, καθώς ήδη οι υπάλληλοι
έχουν επιφορτιστεί λόγω της αύξησης της δικαστηριακής ύλης (µε τη µεταφορά
αρµοδιοτήτων από τα Μονοµελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία), και έχουν ξεπεράσει
τα όριά τους! Σας γνωστοποιούµε λοιπόν ότι οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι του
Ειρηνοδικείου Κατερίνης θα προβούν σε τρίωρες αποχές διαρκείας (από 10:00 π.µ.
έως 13:00 µ.µ.), οι οποίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18 Νοεµβρίου.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Πιερίας (µε το υπ’ αριθµ. 07/1111-2015 πρακτικό ∆.Σ.) και κατόπιν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας,
που συνήλθε την 13η Νοεµβρίου 2015 (αριθµ. πρακτ. 01/13-11-2015), στηρίζουµε
τον αγώνα των συναδέλφων και καλούµε την Ο.∆.Υ.Ε. να πάρει θέση και να στηρίξει
τις προαναφερόµενες κινητοποιήσεις.
Για το ∆.Σ.
Η Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Μαριάννα Καζάκου

Αργύρης Καρυπίδης
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2Ο ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
Επειδή υπάρχει πιθανότητα πίεσης των συναδέλφων µας στο
Ειρηνοδικείο από την πλευρά της διεύθυνσης προκειµένου να µην
προβούν στις κινητοποιήσεις που εξαγγείλαµε µε το υπ’ αριθ. Πρωτ.
4/2015 έγγραφό µας, ζητούµε από το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ να εγκρίνει την
φυσική παρουσία των µελών της από Θεσσαλονίκη ή όποιων άλλων
κρίνει αυτό, προκειµένου να στηρίξουµε όλοι µαζί αυτήν την
προσπάθεια.
Με τιµή,
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου
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VIII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΩΜΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΩΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΣΥΝΕ∆ΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
η οποία κατατέθηκε χειρόγραφα στο Έκτακτο Συνέδριο 16 και 17
Νοεµβρίου 2015 και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων
Συνάδελφοι,
Λέγοµαι Χρήστος Τσιώµος και υπηρετώ στο Συµβούλιο της
Επικρατείας.
∆εν εκπροσωπώ τους ∆Ε παρά µόνον τον εαυτό µου. Όµως θα είναι
πολύ άδικο οι της ∆Ε να µη γίνονται Προϊστάµενοι παρόλο που οι
θέσεις της Γραµµατείας είναι ενιαίες. Αν όµως λόγω ιδεοληψίας
επιµένει η Κυβέρνηση να µην γίνονται Προϊστάµενοι οι της ∆Ε
κατηγορίας, τότε εµείς οι της ∆Ε ζητούµε καθηκοντολόγιο ανάλογα
µόνο µε τα τυπικά µας προσόντα και όχι ανάλογα µε τη γνώση και
την πείρα µας στα αντικείµενα. Γι’ αυτή τη φορά αρκεί µόνο αυτό το
αίτηµα.
Ευχαριστώ.
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IX. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ή ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1ο Έγγραφο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΡΟΣ Ο∆ΥΕ
ΘΕΜΑ: Πρόταση σχετικά µε το θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε το ΜΤΠΥ.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας γνωρίζουµε ότι την Παρασκευή 23/10/2015 συνήλθαν σε Γ.Σ. τα µέλη του
συλλόγου και µεταξύ άλλων συζητήθηκε το πολύ σοβαρό θέµα που έχει
δηµιουργηθεί µε το Μ.Τ.Π.Υ.
Η Γ.Σ. οµόφωνα αποφάσισε όπως:
1) Ταυτιστεί µε τις προτάσεις της Ο∆ΥΕ δηλαδή προσφυγή στο ∆Σ του ΜΤΠΥ µε
αίτηση αναθεώρησης της απόφασής του και προσφυγή στο ΣΤΕ µε αίτηση ακύρωσης
της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασής
του.
2) ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ επίσης, στην αίτηση ακύρωσης να συµπεριληφθούν και συνάδελφοι,
από την κατηγορία αυτών που δεν είχαν ζητήσει, να εγγραφούν στο ΤΑΝ (διότι ήταν
προαιρετικό) που δεν γράφτηκαν, δεν διαγράφτηκαν ποτέ και δεν τους µνηµονεύει
ούτε η απόφαση του ΜΤΠΥ.
3) Αποφασίστηκε επίσης να προτείνει στην Ο∆ΥΕ ότι σε περίπτωση που η υπαγωγή
στο ΜΤΠΥ κριθεί νόµιµη βάσει των νοµοθετηµάτων που επικαλείται αυτό στην
δηµοσιευθείσα στο ΦΕΚ απόφασή του. Σε αυτή τη περίπτωση και επειδή νοµίµως θα
γίνονται οι αναφερθείσες κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων µέτοχοι, πρέπει να
διερευνηθεί από τον νοµικό σύµβουλο
α) αν η έναρξη των κρατήσεων προϋποθέτει ενηµέρωση του έκαστου δικαστικού
υπαλλήλου ή της υπηρεσίας,
β) εάν η µη εφαρµογή της νοµοθεσίας αυτεπαγγέλτως από το ΜΤΠΥ από την έναρξη
ισχύος των σχετικών νοµοθετηµάτων έχει ως αποτέλεσµα την απαγόρευση
αναζήτησης αναδροµικών καταβολών από αυτό βάσει της αρχής της δικαιολογηµένης
εµπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση (έλλειψη δόλου ή βαριάς αµέλειας από την
πλευρά των υπαλλήλων,
γ) εάν τίθεται θέµα παραγραφής των παλαιότερων εισφορών,
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δ) εάν τίθεται θέµα υπαιτιότητας του ΜΤΠΥ όσον αφορά την παύση της
παρακράτησης των εισφορών των νεοδιόριστων το 2013
ε) το γεγονός ότι οι κρατήσεις αυτές θα γίνονται υπέρ ενός ταµείου το οποίο είναι υπό
κατάρρευση, οπότε το ταµείο αυτό δεν θα µπορέσει ποτέ να καταβάλλει τα
µερίσµατα όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις,
στ) το γεγονός ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατάργηση/ενοποίηση των
ασφαλιστικών ταµείων.
Ο πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Ραχανιώτης

Γεωργία Μάρρα

2ο Έγγραφο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κόρινθος, 05-11-2015
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ: Αξιότιµο ΥΠΟΥΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝ:
1) Αξιότιµη Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
2)
κ.
Γενικό
Γραµµατέα
Υπουργείου
∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων
3)
κ.
Γενικό
Γραµµατέα
Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
4) κ.κ. Βουλευτές Κορινθίας
5) κ. Πρόεδρο Εφετών Ναυπλίου
6) κ. Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου
7) κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Κορίνθου
8) κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου
9) κ. Ειρηνοδίκη Κορίνθου
10) κ. Ειρηνοδίκη Κιάτου
11) κ. Ειρηνοδίκη Ξυλοκάστρου
12) κ. Ειρηνοδίκη Νεµέας
13) κ. Πταισµατοδίκη Κορίνθου
14) κ. Πταισµατοδίκη Κιάτου
15) Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης ∆ικαστικών
Υπηρεσιών Κορίνθου
16) Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (Ο.∆.Υ.Ε).
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Με το παρόν θέλουµε να σας γνωστοποιήσουµε την κατάσταση που επικρατεί στις
∆ικαστικές Υπηρεσίες του Ν. Κορίνθου λόγω της έλλειψης του ανθρωπίνου
δυναµικού.
Ειδικότερα:
1) Πρωτοδικείο Κορίνθου: Επί συνόλου 33 οργανικών θέσεων υπαλλήλων, 3 θέσεων
επιµελητών και 2 θέσεων δακτυλογράφων υπηρετούν 18 υπάλληλοι, 1 επιµελήτρια
και µία (1) δακτυλογράφος. Το ποσοστό των κενών οργανικών θέσεων ανέρχεται σε
48%.
2) Εισαγγελία Κορίνθου: Επί συνόλου 18 οργανικών θέσεων υπαλλήλων και 6
οργανικών θέσεων επιµελητών υπηρεσιών, υπηρετούν 14 υπάλληλοι και 3 επιµελητές
ήτοι ποσοστό κενών οργανικών θέσεων 30%.
3) Ειρηνοδικείο Κορίνθου: Επί συνόλου 18 οργανικών θέσεων υπαλλήλων και 1
οργανική θέση επιµελητών υπηρετούν 10 υπάλληλοι, 1 επιµελητής και το ποσοστό
των κενών οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 43%.
4) Ειρηνοδικείο Κιάτου: Επί συνόλου 5 οργανικών θέσεων υπαλλήλων υπηρετούν 2
υπάλληλοι. Το ποσοστό των κενών οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 60%.
5) Πταισµατοδικείο Κιάτου: Επί συνόλου 3 οργανικών θέσεων υπαλλήλων και 1
θέση επιµελητή υπηρετεί 1 υπάλληλος, 1 επιµελητής και το ποσοστό κενών
οργανικών θέσεων υπαλλήλων ανέρχεται σε 50%.
6) Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου: Επί συνόλου 4 οργανικών θέσεων υπαλλήλων
υπηρετεί 1 υπάλληλος. Το ποσοστό των κενών οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 25%.
7) Ειρηνοδικείο Νεµέας: Επί συνόλου 2 οργανικών θέσεων υπαλλήλων και 1 θέση
επιµελητή υπηρετεί 1 υπάλληλος, ήτοι ποσοστό κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων
ανέρχεται σε 50%.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι από τις προβλεπόµενες 94 οργανικές θέσεις
υπηρετούν σήµερα 56 δικαστικοί υπάλληλοι, δηλαδή το ποσοστό των κενών
οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 41%.
Η ως άνω έλλειψη προσωπικού σε συνδυασµό µε την έλλειψη µηχανοργάνωσης,
αλλά και γενικότερα µε τις ελλείψεις υλικοτεχνικών υποδοµών καθιστούν το έργο
των δικαστικών υπαλλήλων και των επιµελητών δικαστηρίων δυσχερέστατο, παρά τις
προσπάθειες που καταβάλλονται για την λειτουργία των υπηρεσιών αφού είναι
αδύνατο να περαιωθούν οι πάσης φύσεως εργασίες.
Κύριε Υπουργέ,
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αιτούµεθα όπως επιληφθείτε των λύσης του προβλήµατος της κάλυψης των
υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων, που θα έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη και
καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της γραµµατείας των δικαστηρίων.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Ραχανιώτης

Γεωργία Μάρρα

3ο Έγγραφο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΜΕΤΕΒΕΛΗ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΣΥΝΕ∆ΡΟΥ ΣΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
η οποία κατατέθηκε χειρόγραφα στο Έκτακτο Συνέδριο 16 και 17
Νοεµβρίου 2015 και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων
Α) Αλλαγή του πλαισίου βάσης του Κώδικα Λειτουργίας ∆ικαστικών
Υπαλλήλων που αφορά τις µεταθέσεις υπαλλήλων, αφήνοντας
τεράστια κενά στις υπηρεσίες. Προτείνουµε να λειτουργήσει ή αυτό
(αµοιβαία µετάθεση), είτε για κάθε µετάθεση συναδέλφου που
προκύπτει, να έχει βρει ο ίδιος τον αντικαταστάτη του στη θέση που
αφήνει.
Β) Να υπάρξουν ενέργειες από τους Πρωτοβαθµίους, σε συνεργασία
µε την Ο∆ΥΕ, Συλλόγους για αντισυναδελφικές συµπεριφορές που
προκύπτουν κατά καιρούς, έχοντας δηµιουργήσει µε αυτόν τον
τρόπο τεράστια προβλήµατα στον κλάδο (π.χ. µεταθέσεις,
µετακινήσεις, επιλεκτικό φόρτο εργασίας συναδέλφων), κάνοντας
έτσι τεράστια ζηµιά στη γρήγορη και οµαλή λειτουργία των
∆ικαστηρίων. Προτείνουµε επιθετική και γρήγορη συνδικαλιστική και
συναδελφική δράση προς αποφυγή τέτοιων φαινοµένων.
Γ) Να αλλάξει ο νόµος έκτρωµα που αφορά την ανάθεση και υγιεινή
- καθαριότητα των υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες, καθώς αυτό
δεν αποδίδει.
Οι υπογράφοντες
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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X. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
η οποία κατατέθηκε χειρόγραφα στο Έκτακτο Συνέδριο 16 και 17
Νοεµβρίου 2015 και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων
ΠΡΟΣ: Το Προεδρείο του Εκτάκτου Συνεδρίου της Ο∆ΥΕ
Αθήνα, 17/11/2015
Παρακαλούµε όπως επαναβεβαιωθεί η απόφαση του Συνεδρίου του
Βόλου µε την οποία η Ο∆ΥΕ είχε την υποχρέωση να µας καταβάλλει
το ποσό των οδοιπορικών εξόδων για τη µετάβαση µας στο Βόλο.
Επειδή τα παραστατικά ήδη έχουν υποβληθεί στον ταµία της Ο∆ΥΕ,
παρακαλούµε την Ο∆ΥΕ να µας καταβάλλει τα ποσά άλλως να τεθεί
υπόψη του Συνεδρίου η µη τήρηση της απόφασης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Σύλλογός µας είναι µικρός και οι συνθήκες
που έχουν διαµορφωθεί µε τη συνεχή µετακίνηση των µεταναστών
έχει ανεβάσει το κόστος των εισιτηρίων και της µετακίνησης εν γένει.
Με εκτίµηση,
Η Πρόεδρος του ∆.Σ.
Μαίρη Βόµβα
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XΙ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
το οποίο κατατέθηκε στο Έκτακτο Συνέδριο 16 και 17
Νοεµβρίου 2015 και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων
ΘΕΜΑΤΑ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΡΙΣΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

37

XΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΣΥΝΕ∆ΡΟΥ ΘΗΒΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ
η οποία κατατέθηκε χειρόγραφα στο Έκτακτο Συνέδριο 16 και
17 Νοεµβρίου 2015 και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων
και προτάσεων
Πρόταση προς ψήφιση
Ο Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων Θηβών ζητεί από το Συνέδριο να
εκφράσει την αντίθεσή του στη φήµη για συγχώνευση ή κατάργηση
των ∆ικαστικών Υπηρεσιών µας.
Να εξουσιοδοτηθεί το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ για παραπέρα επαφές και
δράσεις.
Η Σύνεδρος του Σ∆Υ Θήβας
Σούλη Κυριάκου
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XΙΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΣΥΝΕ∆ΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Οι οποίες κατατέθηκαν ή αναπτύχθηκαν στο Καταστατικό
Συνέδριο και στο Έκτακτο Συνέδριο 16 και 17 Νοεµβρίου
2015, καθώς και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων
Τα κείµενα θα ενσωµατωθούν όποτε τα στείλουν ηλεκτρονικά
οι φορείς τους.

XΙV. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΣΥΝΕ∆ΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οι οποίες κατατέθηκαν ή αναπτύχθηκαν στο Καταστατικό
Συνέδριο και στο Έκτακτο Συνέδριο 16 και 17 Νοεµβρίου
2015, καθώς και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων

Τα κείµενα θα ενσωµατωθούν όποτε τα στείλουν ηλεκτρονικά
οι φορείς τους.
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XV. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 18/11/2015) ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
Ο∆ΥΕ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ, ΤΗΣ ∆ΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,
για έγκριση και δηµοσιοποίηση.
Επεξεργασµένο από τον Χρήστο Καϋµενάκη

σχέδιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Ο∆ΥΕ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Προς τα µέλη της Ο∆ΥΕ:
(α) Προς τους 66 Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νοµικά πρόσωπα µέλη της
Ο∆ΥΕ,
(β) Προς τους 5.700 περίπου ∆ικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα
φυσικά µέλη της Ο∆ΥΕ.
Κοινοποίηση: Προς αντιπροσώπους Συλλόγων στο Συνέδριο της Ο∆ΥΕ (από τους
66 Συλλόγους είχαν κάνει εκλογές από τον Οκτώβριο 2013 έως και το Συνέδριο οι
61 Σύλλογοι. Από αυτούς ήταν παρόντες µε αντιπροσώπους τους οι 57 Σύλλογοι,
από τους οποίους είχαν εκλεγεί 219 σύνεδροι και νοµιµοποιήθηκαν οι 213 εξ
αυτών)

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Συνάδελφοι,
Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Στην τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, την
παραµονή του Συνεδρίου Κυριακή 15 Νοεµβρίου 2015,
ψηφίστηκε οµόφωνα η εισήγηση του ∆.Σ. προς το
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Καταστατικό Συνέδριο της Ο∆ΥΕ που έγινε την εποµένη, τη
∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου 2015, όπως εξειδικεύεται παρακάτω:
Το άρθρο 5 του καταστατικού της Ο∆ΥΕ, όπως ισχύει από το
προηγούµενο καταστατικό συνέδριο της Ο∆ΥΕ που έγινε στον
Βόλο στις 9/12/1988, έχει ως εξής:
(ΙΣΧΥΟΝ) ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ
1. Μέλη της Ο.∆.Υ.Ε. µπορούν να γίνουν: Α) Οι Πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων της Γραµµατείας των
πολιτικών και ποινικών ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών που
λειτουργούν νόµιµα σε κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας.
Β) Οι Πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν
νόµιµα σε πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της
Γραµµατείας των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, του Συµβουλίου της
Επικρατείας και όσων σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία
έχουν την ιδιότητα του ∆ικαστικού Υπαλλήλου.
2. ∆εύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τοµέα δεν µπορεί να
γίνει µέλος της Ο.∆.Υ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ
ΑΡΘΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ
1. Μέλη της Ο.∆.Υ.Ε. µπορούν να γίνουν: Α) Οι Πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις, των υπαλλήλων της Γραµµατείας των
πολιτικών και ποινικών ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών (Προστίθεται η
φράση σε εισαγωγικά) «ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(Ι∆ΑΧ) ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», που λειτουργούν νόµιµα σε
κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας. Β) Οι Πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν νόµιµα σε πανελλαδικό
ή περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της Γραµµατείας των
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, του Συµβουλίου της Επικρατείας,
(Προστίθεται η φράση σε εισαγωγικά) "TΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ
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ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩ,ΡΟ∆ΟΥ, ΛΕΡΟΥ" και όσων σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία έχουν την ιδιότητα του ∆ικαστικού Υπαλλήλου
(Προστίθεται η φράση σε εισαγωγικά) «ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι∆ΑΧ) ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
2. ∆εύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τοµέα δεν µπορεί να
γίνει µέλος της Ο.∆.Υ.Ε.

Β) ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Αµέσως µετά την παρουσίαση της εισήγησης ενώπιον των
Συνέδρων, ακολούθησαν διεξοδική συζήτηση, τοποθετήσεις
Συνέδρων και η υποχρεωτική µυστική ψηφοφορία (η
οποία είχε ζητηθεί ενυπογράφως από 55 Συνέδρους, δηλαδή
πάνω από το 1/4 των παρόντων Συνέδρων σύµφωνα µε το
άρθρο 15 παρ. 7 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 3 του
Καταστατικού της Ο∆ΥΕ κατά την πρώτη ηµέρα των
Συνεδρίων) επί της εισήγησης.
Από τους 213 αντιπροσώπους προερχόµενους από 57
Συλλόγους οι οποίοι νοµιµοποιήθηκαν κατά την έναρξη του
Καταστατικού Συνεδρίου, οπότε και είχε διαπιστωθεί η
απαρτία, έλαβαν µέρος στη µυστική ψηφοφορία οι
186, εκ των οποίων οι 160 ψήφισαν υπέρ της ως άνω
οµόφωνης εισήγησης του ∆.Σ., και οι 26ψήφισαν κατά.
Κατόπιν αυτών, υπερκαλύπτεται η απαιτούµενη αυξηµένη
πλειοψηφία των 3/4 (75%) των Συνέδρων που προβλέπεται
από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και τροποποιείται το
άρθρο 5 του Καταστατικού της Ο∆ΥΕ, όπως αναφέρεται στην
ως άνω εισήγηση του ∆.Σ.
Κι έτσι, λύνεται ένα τυπικό και συνδικαλιστικό ζήτηµα που
απασχολούσε το συνδικαλιστικό µας κίνηµα και καλύπτονται
και τυπικά πλέον οι Σύλλογοι που έχουν ή θα έχουν
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εγγεγραµµένα µέλη συναδέλφους και µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ).
Με αυτήν την απόφαση του Συνεδρίου µας, αποκαθίσταται σε
µεγάλο βαθµό η συνδικαλιστική ενότητα σε ότι αφορά αυτό
το ζήτηµα.
∆ιευκρινίζουµε ότι, µε την ως άνω απόφασή µας, δεν αλλάζει
ούτε επηρεάζεται η θεσµική - νοµική εργασιακή σχέση των
συναδέλφων, αφού η µετατροπή της σχέσης από Ι∆ΑΧ σε
∆ηµοσίου ∆ικαίου µπορεί να γίνει µόνο µε Νοµοθετική ή
Συνταγµατική ρύθµιση.

ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Συνάδελφοι,
Τη δεύτερη µέρα του Συνεδρίου, ορίστηκε διαπαραταξιακή
επιτροπή αποτελούµενη από τους Λ.Μπεζµέρτη, Λ.Χανδρινό,
Μ. Μισαηλίδου, Γ.Παρασκευά, Χρ.Καϋµενάκη και Μ.
Κωνσταντινίδη, για να επεξεργαστεί εισήγηση µε θέσεις και
προτάσεις και να την καταθέσει προς ψήφιση στο Συνέδριο,
σύµφωνα και µε τις γραπτές προτάσεις που κατέθεσαν και
ανέπτυξαν µε τις τοποθετήσεις τους οι Σύνεδροι, οι
παρατάξεις, οι Σύλλογοι και τα µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, και
τη διεξοδική συζήτηση που έγινε στο Συνέδριο.
Η εισήγηση της επιτροπής, η οποία διαµορφώθηκε µετά από
συζήτηση ανάµεσα στα µέλη της, όπως κατατέθηκε και
αναπτύχθηκε στο Συνέδριο, χωρίζεται σε δύο µέρη: στο
πρώτο µέρος περιλαµβάνονται οι οµόφωνες προτάσεις της
επιτροπής και στο δεύτερο µέρος όλες οι άλλες προτάσεις για
τις οποίες δεν υπήρξε οµοφωνία.
Ι) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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Α' ΜΕΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α) ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Συµπαραστεκόµαστε και στηρίζουµε εµπράκτως τους
Συλλόγους που έχουν ήδη ξεκινήσει κινητοποιήσεις µε
αποχές και κάθε άλλης µορφής κινητοποίηση (π.χ. οι
Σύλλογοι ∆ικαστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, Ρόδου, Αθήνας,
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, Κατερίνης κ.α.) καθώς και όσους
Συλλόγους ξεκινήσουν κινητοποιήσεις στο µέλλον, µε
αιτήµατα σχετικά µε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
2. Εξουσιοδοτούµε το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ να προχωρήσει σε
οποιασδήποτε µορφής κινητοποίηση (διακοπές εργασίας,
εβδοµαδιαίας τουλάχιστον διάρκειας, µε συγκεντρώσεις ή
συνελεύσεις, στάσεις εργασίας, απεργίες) µε αφετηρία την
επέκταση των διακοπών εργασίας (που έχουν ξεκινήσει
ορισµένοι Σύλλογοι), σε όλα τα τµήµατα των ∆ικαστικών
Υπηρεσιών και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και
Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας, σε περίπτωση µη
ανταπόκρισης της Συγκυβέρνησης στο γενικό αίτηµα για
λύση των προβληµάτων του κλάδου - µη ανταπόκρισής της
στα εργασιακά, οικονοµικά, ασφαλιστικά και θεσµικά
αιτήµατά µας.
3. Επαναβεβαιώνουµε την αποχή των δικαστικών υπαλλήλων
που υπηρετούν στα Ειρηνοδικεία, από κάθε αντικείµενο
εργασίας των Ειρηνοδικείων σχετικό µε τους
πλειστηριασµούς και ειδικότερα από τις διαδικασίες για τους
(απειλούµενους) πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας των
συµπολιτών µας.
β) ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ, ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
1. Επαναβεβαιώνουµε και επιµένουµε στη θέση µας για
επιστροφή - επανακατάταξη στους βαθµούς µε την
επαναφορά-επαναθεσµοθέτηση του ισχύοντος έως τον
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Οκτώβριο του 2011 βαθµολογίου του Κώδικα ∆ικαστικών
Υπαλλήλων, το οποίο προβλέπει βαθµολογική κλίµακα πέντε
βαθµών από τον Ε' έως τον Α' βαθµό, µε εισαγωγικό /
κατώτερο τον Ε' και καταληκτικό / ανώτερο τον Α' βαθµό
(για τους κλάδους και τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε
εισαγωγικός ο ∆' βαθµός και καταληκτικός ο Α'. Για δε τον
κλάδο ΥΕ Επιµελητών ∆ικαστηρίων εισαγωγικός ο Ε' βαθµός
και καταληκτικός ο Β').
2. Λέµε όχι στη συνολική αλλαγή του Κώδικα - όχι στην
αλλαγή του Κώδικα από µηδενική βάση.
3. Λέµε ναι σε επιλεγµένες από εµάς τους ίδιους, δηλαδή
από τα όργανα της Ο∆ΥΕ, το Συνέδριο και το
∆.Σ., τροποποιήσεις στον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων
είτε για να βελτιώσουµε τη θέση των δικαστικών υπαλλήλων
είτε για να "αµυνθούµε" σε τυχόν αυθαίρετες επιλογές της
κάθε Συγκυβέρνησης. Εννοείται, ανάλογα µε την κρίση του
∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, πάντοτε.
4. Ειδικότερα:
Στο ζήτηµα των εκλογών και του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι
στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, η θέση της Ο∆ΥΕ είναι ότι µε την
επανακατάταξη των συναδέλφων µας στους βαθµούς του
Κώδικά µας λύνεται άµεσα το ζήτηµα και δεν χρειάζεται
καµία περαιτέρω τροποποίηση ως προς τον βαθµό που πρέπει
να έχει κάποιος για να είναι υποψήφιο µέλος των
Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το αίτηµά µας αυτό διευκολύνεται
και από την ενδεχόµενη και ίσως άµεση τροποποίηση του
ισχύοντος ενιαίου βαθµολογίου - µισθολογίου του
Ν.4024/2011 µε την πιθανή αποσύνδεση βαθµού από µισθό,
µε νοµοθετική πρωτοβουλία την οποία εξήγγειλε η
Συγκυβέρνηση, αν και εφόσον την πραγµατοποιήσει. Η οποία
(αποσύνδεση) ανατρέπει και καθιστά έωλα τα µέχρι σήµερα
επιχειρήµατα που χρησιµοποιούσαν οι Κυβερνήσεις
αρνούµενες να ικανοποιήσουν το αίτηµά µας. Το ίδιο ακριβώς
ισχύει και για το ζήτηµα της επιλογής Προϊσταµένων
οργανικών µονάδων, για το οποίο δεν χρειάζεται καµία
τροποποίηση του Κώδικά µας, εάν και εφόσον
επαναθεσµοθετηθεί το βαθµολόγιο του Κώδικά µας και γίνει
επαναφορά και επανακατάταξη στους βαθµούς που είχαµε
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πριν τον Ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας και το χρόνο που
έκτοτε έχει διανυθεί µέχρι σήµερα και τη στασιµότητα στους
βαθµούς.
∆ηλαδή, ζητάµε να αποσυρθεί το άρθρο 45 του Νοµοσχεδίου
που έχει δώσει σε διαβούλευση το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
να αντικατασταθεί µε διάταξη σύµφωνα µε τη θέση µας για
επαναθεσµοθέτηση του βαθµολογίου του Κώδικά µας.
Στην περίπτωση όµως που τυχόν η Συγκυβέρνηση επιµένει
στην άρνηση της να ικανοποιήσει το αίτηµά µας, και επιµείνει
σε τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων του Κώδικά µας,
όπως προβλέπεται στο Νοµοσχέδιο που έχει δώσει σε
διαβούλευση έως 20 Νοεµβρίου
αντιπροτείνουµε:
α) ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:
Ζητούµε να γίνουν αµέσως και πάντως το συντοµότερο
δυνατό εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων µας στα
Υπηρεσιακά Συµβούλια των Εφετείων και του Συµβουλίου
της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. ∆ιαφωνούµε µε τη
διάταξη του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης στο Νοµοσχέδιο
που είναι σε διαβούλευση, µε την οποία προβλέπεται ότι
δικαίωµα υποψηφιότητας έχουν και οι κατέχοντες τον Γ'
βαθµό. Αντιπροτείνουµε να έχουν το δικαίωµα του
εκλέγεσθαι στα ως άνω Υπηρεσιακά Συµβούλια (τα οποία
γνωµοδοτούν ή αποφασίζουν για τις υπηρεσιακές µας
µεταβολές) διαζευκτικά και εναλλακτικά είτε οι κατέχοντες
και τον ∆' βαθµό (αν γίνει νοµοθετική επιλογή από το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε κριτήριο τους βαθµούς) είτε οι
έχοντες συµπληρώσει τη δοκιµαστική υπηρεσία και έχουν
από 3 συµπληρωµένα έτη πραγµατικής δικαστικής υπηρεσίας
έως και π.χ. 14 έτη πραγµατικής δικαστικής υπηρεσίας,
λαµβανοµένης υπόψη της έως και σήµερα στασιµότητας
στους βαθµούς του Ν.4024/2011, στους οποίους είχε
καταταγεί έκαστος από 1-11-2011.
β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ:
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Στο ζήτηµα της επιλογής Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και
Τµηµάτων, διαφωνούµε και µε τη διάταξη του Υπουργείου
της ∆ικαιοσύνης που περιλαµβάνεται στο ίδιο Νοµοσχέδιο
του, και αντιπροτείνουµε να παραµείνουν ως έχουν οι
υφιστάµενες διατάξεις του Κώδικά µας (άρθρα 70 έως 72 του
Ν.2812/2000), που αναφέρονται στις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν όσοι έχουν το δικαίωµα να επιλεγούν ως
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων µε τη µόνη διαφορά να
προστεθεί και ο Γ' βαθµός σε όσους έχουν το δικαίωµα από
τον Κώδικά µας να επιλεγούν ως Προϊστάµενοι οργανικών
µονάδων ∆ιεύθυνσης και Τµηµάτων.
Με τις διευκρινίσεις ότι σήµερα, µε το ισχύον από 1-11-2011
ενιαίο βαθµολόγιο του Ν.4024/2011, υπάρχει κλίµακα 6
βαθµών µε εισαγωγικό τον Στ' και καταληκτικό τον Α'.
Όµως, κανείς δικαστικός υπάλληλος δεν έχει τον
καταληκτικό και ανώτερο Α' βαθµό.
Στην πραγµατικότητα και επί της ουσίας, για τους
δικαστικούς υπαλλήλους καταληκτικός βαθµός είναι ο Β'.
Άρα, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής επεξεργασίας
θέσεων και προτάσεων, στη θέση του Α' καταληκτικούανώτερου βαθµού που αναφέρεται στον Κώδικά µας, πρέπει
να λογίζεται ο Β' βαθµός. Και στη θέση του Β' (προ του
καταληκτικού) βαθµού που αναφέρεται στον Κώδικά µας,
πρέπει να λογίζεται ο Γ' βαθµός.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αµέσως µετά την παρουσίαση της οµόφωνης εισήγησης της
επιτροπής επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων ενώπιον των
Συνέδρων, ακολούθησε υποχρεωτική µυστική ψηφοφορία επί
αυτής της εισήγησης (η οποία µυστική ψηφοφορία είχε
ζητηθεί ενυπογράφως από 55 Συνέδρους, δηλαδή πάνω από
το 1/4 των παρόντων Συνέδρων σύµφωνα µε το άρθρο 15
παρ. 7 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 3 του
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Καταστατικού της Ο∆ΥΕ κατά την πρώτη ηµέρα των
Συνεδρίων).
Από τους 213 αντιπροσώπους προερχόµενους
από 57 Συλλόγους, νοµιµοποιηθέντες κατά την έναρξη του
Εκτάκτου Συνεδρίου, οπότε και είχε διαπιστωθεί η
απαρτία, έλαβαν µέρος στη µυστική ψηφοφορία οι
169, εκ των οποίων οι 140 ψήφισαν υπέρ της ως άνω
οµόφωνης εισήγησης της επιτροπής επεξεργασίας θέσεων,
οι 18 ψήφισαν κατά και οι 11 ψήφισαν άκυρο.

Β' ΜΕΡΟΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Εκτός από τις ως άνω µε στοιχείο Α οµόφωνες προτάσεις και
θέσεις, υπάρχουν και πολλές άλλες επιµέρους προτάσεις και
θέσεις, συµπληρωµατικές στις παραπάνω, για τις οποίες: είτε
διαπιστώθηκαν διαφωνίες σε ορισµένες εξ αυτών και
παραπέµφθηκαν από την Επιτροπή στο Συνέδριο, είτε δεν
έγινε χρονικά δυνατό να τις συζητήσουν και να τις
επεξεργαστούν τα µέλη της Επιτροπής, και ίσως και να
συνθέσουν τις διαφωνίες σε πνεύµα δηµιουργικής ενότητας.
Αµέσως µετά το πέρας της µυστικής ψηφοφορίας για το
πρώτο µέρος της εισήγησης, οι παρόντες αντιπρόσωποι
αποφάσισαν οµόφωνα µε ανάταση της χειρός να
παραπέµψουν στο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ το σύνολο των γραπτών
προτάσεων, οι οποίες κατατέθηκαν στο προεδρείο του
Συνεδρίου και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων, από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων (οι
οποίοι µετέφεραν προτάσεις των Συλλόγων τους ή κατέθεσαν
δικές τους προσωπικές προτάσεις), από τις παρατάξεις και
από µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ.
Με τη διευκρίνιση ότι θα συζητηθούν και θα εγκριθούν
ή θα απορριφθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
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Ο∆ΥΕ, στην αµέσως µετά το Συνέδριο πρώτη
συνεδρίαση του.

ΙΙ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Ο∆ΥΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 225-2012 ΕΩΣ 4-7-2014
Μετά τη λήξη των ψηφοφοριών επί των ως άνω θεµάτων
ακολούθησε υποχρεωτική µυστική ψηφοφορία (επί της
πρότασης που είχε κατατεθεί και αναπτυχθεί κατά τη
διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου και πριν την έναρξη
των ψηφοφοριών) για τον έλεγχο του Ταµείου της Ο∆ΥΕ για
τη χρήση της περιόδου από 22-5-2012 έως 4-7-2014. Τα
ερωτήµατα και οι επιλογές που εδόθησαν στους παρόντες
Συνέδρους για µυστική ψηφοφορία ήταν (α) ΝΑΙ στον
έλεγχο του Ταµείου από Ορκωτό Λογιστή για εσωτερική
χρήση ή (β) ΟΧΙ στον έλεγχο του Ταµείου από Ορκωτό
Λογιστή αλλά (ναι στον έλεγχο του Ταµείου) από
διαπαραταξιακή επιτροπή.
Έλαβαν µέρος στη µυστική ψηφοφορία οι 99, εκ των
οποίων οι 49 ψήφισαν ΝΑΙ στον έλεγχο του Ταµείου από
Ορκωτό Λογιστή για εσωτερική χρήση, οι 49 ψήφισαν
ΟΧΙ στον έλεγχο του Ταµείου από Ορκωτό Λογιστή αλλά
(ναι στον έλεγχο του Ταµείου) από διαπαραταξιακή επιτροπή
και βρέθηκε 1 ΑΚΥΡΟ.
Επί της ουσίας, το Συνέδριο αποφάσισε οµόφωνα τον έλεγχο
του Ταµείου της Ο∆ΥΕ της περιόδου 2012-2014
Το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ
Σηµειώσεις:
1) Ο Πρόεδρος της Ο∆ΥΕ, στον οποίο έδωσα το σχέδιο της ως άνω
ανακοίνωσης αµέσως µετά την επεξεργασία της, συµφώνησε µε το
περιεχόµενό της, αφού το συνέκρινε µε τα "έγγραφα" της Επιτροπής
και του Προεδρείου, και όπως µε ενηµέρωσε, διάβασε από την
Τετάρτη το απόγευµα και από τηλεφώνου το κείµενο αυτό σε µέλη
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της διαπαραταξιακής Επιτροπής επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων
και του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, στη σειρά, αλλά µου επέστρεψε το σχέδιο της
ανακοίνωσης λέγοντάς µου ότι διαπίστωσε αδυναµία συµφωνίας
µελών της Επιτροπής µε ορισµένες διατυπώσεις αλλά και επί της
ουσίας σε ορισµένες περιπτώσεις του σχεδίου της ανακοίνωσης. Και
παρέπεµψε σε συνεδρίαση της διαπαραταξιακής Επιτροπής µε την
παρουσία και του Προεδρείου, για την έγκριση ή µη και
δηµοσιοποίηση της τελικής ανακοίνωσης προς τους συναδέλφους και
για τις περαιτέρω ενέργειες.
2) Κατόπιν αυτών αποφάσισα να δηµοσιοποιήσω την
πρότασή µου, η οποία δεν προήλθε από µια αντιγραφή
κειµένων ή εισηγήσεων του Προεδρείου του Συνεδρίου ή της
Επιτροπής επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων, αλλά απλά,
ολιγόλογα, πρόχειρα σηµειώµατα, όπως θα διαπιστώσετε όταν
δηµοσιευτούν τα πρωτότυπα "έγγραφα" της Επιτροπής και
του Προεδρείου του Συνεδρίου.
3) Εξαιτίας αυτής της δυστοκίας, δυστυχώς, χάθηκε η
ευκαιρία να ενηµερώσουµε τους συναδέλφους την εποµένη
ακριβώς της λήξης του Συνεδρίου µε ανακοίνωση του ∆.Σ. της
Ο∆ΥΕ και πολύτιµος χρόνος να προγραµµατίσουµε
άµεσα συνεδρίαση ∆.Σ. Ο∆ΥΕ για υλοποίηση αποφάσεων Συνεδρίου,
συζήτηση και έγκριση ή απόρριψη των άλλων επιµέρους προτάσεων
των Συνέδρων, των Συλλόγων, των παρατάξεων και των µελών του
∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, κοινοποίηση των αποφάσεων στα αρµόδια
Υπουργεία, συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, προγραµµατισµός κινητοποιήσεων κ.α.
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XVI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ (ΜΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 24/11/2015) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ Ο∆ΥΕ 16 ΚΑΙ 17
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΘΗΝΑ, 24/11/2015
Αρ.Πρωτ. 63/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Ο∆ΥΕ
16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Προς τα µέλη της Ο∆ΥΕ:
(α) Προς τους 66 Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νοµικά πρόσωπα µέλη της
Ο∆ΥΕ,
(β) Προς τους 5.700 περίπου ∆ικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα
φυσικά µέλη της Ο∆ΥΕ.
Κοινοποίηση: Προς αντιπροσώπους Συλλόγων στο Συνέδριο της Ο∆ΥΕ (από τους
66 Συλλόγους είχαν κάνει εκλογές από τον Οκτώβριο 2013 έως και το Συνέδριο οι
61 Σύλλογοι. Από αυτούς ήταν παρόντες µε αντιπροσώπους τους οι 57 Σύλλογοι,
από τους οποίους είχαν εκλεγεί 219 σύνεδροι και νοµιµοποιήθηκαν οι 213 εξ
αυτών)

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Συνάδελφοι,
Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Στην τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, την
παραµονή του Συνεδρίου Κυριακή 15 Νοεµβρίου 2015,
ψηφίστηκε οµόφωνα η εισήγηση του ∆.Σ. προς το
Καταστατικό Συνέδριο της Ο∆ΥΕ που έγινε την εποµένη, τη
∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου 2015, όπως εξειδικεύεται παρακάτω:
Το άρθρο 5 του καταστατικού της Ο∆ΥΕ, όπως ισχύει από το
προηγούµενο καταστατικό συνέδριο της Ο∆ΥΕ που έγινε στον
Βόλο στις 9/12/1988, έχει ως εξής:
(ΙΣΧΥΟΝ) ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ
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1. Μέλη της Ο.∆.Υ.Ε. µπορούν να γίνουν: Α) Οι Πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων της Γραµµατείας των
πολιτικών και ποινικών ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών που
λειτουργούν νόµιµα σε κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας.
Β) Οι Πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν
νόµιµα σε πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της
Γραµµατείας των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, του Συµβουλίου της
Επικρατείας και όσων σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία
έχουν την ιδιότητα του ∆ικαστικού Υπαλλήλου.
2. ∆εύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τοµέα δεν µπορεί να
γίνει µέλος της Ο.∆.Υ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ
ΑΡΘΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ
1. Μέλη της Ο.∆.Υ.Ε. µπορούν να γίνουν: Α) Οι Πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις, των υπαλλήλων της Γραµµατείας των
πολιτικών και ποινικών ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών (Προστίθεται η
φράση σε εισαγωγικά) «ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(Ι∆ΑΧ) ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», που λειτουργούν νόµιµα σε
κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας. Β) Οι Πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν νόµιµα σε πανελλαδικό
ή περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της Γραµµατείας των
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, του Συµβουλίου της Επικρατείας,
(Προστίθεται η φράση σε εισαγωγικά) "TΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩ,ΡΟ∆ΟΥ, ΛΕΡΟΥ" και όσων σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία έχουν την ιδιότητα του ∆ικαστικού Υπαλλήλου
(Προστίθεται η φράση σε εισαγωγικά) «ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι∆ΑΧ) ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
2. ∆εύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τοµέα δεν µπορεί να
γίνει µέλος της Ο.∆.Υ.Ε.

Β) ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
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Αµέσως µετά την παρουσίαση της εισήγησης ενώπιον των
Συνέδρων, ακολούθησαν διεξοδική συζήτηση, τοποθετήσεις
Συνέδρων και η υποχρεωτική µυστική ψηφοφορία (η
οποία είχε ζητηθεί ενυπογράφως από 55 Συνέδρους, δηλαδή
πάνω από το 1/4 των παρόντων Συνέδρων σύµφωνα µε το
άρθρο 15 παρ. 7 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 3 του
Καταστατικού της Ο∆ΥΕ κατά την πρώτη ηµέρα των
Συνεδρίων) επί της εισήγησης.
Από τους 213 αντιπροσώπους προερχόµενους από 57
Συλλόγους οι οποίοι νοµιµοποιήθηκαν κατά την έναρξη του
Καταστατικού Συνεδρίου, οπότε και είχε διαπιστωθεί η
απαρτία, έλαβαν µέρος στη µυστική ψηφοφορία οι
186, εκ των οποίων οι 160 ψήφισαν υπέρ της ως άνω
οµόφωνης εισήγησης του ∆.Σ., και οι 26ψήφισαν κατά.
Κατόπιν αυτών, υπερκαλύπτεται η απαιτούµενη αυξηµένη
πλειοψηφία των 3/4 (75%) των Συνέδρων που προβλέπεται
από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και τροποποιείται το
άρθρο 5 του Καταστατικού της Ο∆ΥΕ, όπως αναφέρεται στην
ως άνω εισήγηση του ∆.Σ.
Κι έτσι, λύνεται ένα τυπικό και συνδικαλιστικό ζήτηµα που
απασχολούσε το συνδικαλιστικό µας κίνηµα και καλύπτονται
και τυπικά πλέον οι Σύλλογοι που έχουν ή θα έχουν
εγγεγραµµένα µέλη συναδέλφους και µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ).
Με αυτήν την απόφαση του Συνεδρίου µας, αποκαθίσταται σε
µεγάλο βαθµό η συνδικαλιστική ενότητα σε ότι αφορά αυτό
το ζήτηµα.
∆ιευκρινίζουµε ότι, µε την ως άνω απόφασή µας, δεν αλλάζει
ούτε επηρεάζεται η θεσµική - νοµική εργασιακή σχέση των
συναδέλφων, αφού η µετατροπή της σχέσης από Ι∆ΑΧ σε
∆ηµοσίου ∆ικαίου µπορεί να γίνει µόνο µε Νοµοθετική ή
Συνταγµατική ρύθµιση.
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ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Συνάδελφοι,
Τη δεύτερη µέρα του Συνεδρίου, ορίστηκε διαπαραταξιακή
επιτροπή αποτελούµενη από τους Λ.Μπεζµέρτη, Λ.Χανδρινό,
Μ. Μισαηλίδου, Γ.Παρασκευά, Χρ.Καϋµενάκη και Μ.
Κωνσταντινίδη, για να επεξεργαστεί εισήγηση µε θέσεις και
προτάσεις και να την καταθέσει προς ψήφιση στο Συνέδριο,
σύµφωνα και µε τις γραπτές προτάσεις που κατέθεσαν και
ανέπτυξαν µε τις τοποθετήσεις τους οι Σύνεδροι, οι
παρατάξεις, οι Σύλλογοι και τα µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, και
τη διεξοδική συζήτηση που έγινε στο Συνέδριο.
Η εισήγηση της επιτροπής, η οποία διαµορφώθηκε µετά από
συζήτηση ανάµεσα στα µέλη της, όπως κατατέθηκε και
αναπτύχθηκε στο Συνέδριο, χωρίζεται σε δύο µέρη: στο
πρώτο µέρος περιλαµβάνονται οι οµόφωνες προτάσεις της
επιτροπής και στο δεύτερο µέρος όλες οι άλλες προτάσεις για
τις οποίες δεν υπήρξε οµοφωνία.
Ι) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Α' ΜΕΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α) ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Συµπαραστεκόµαστε και στηρίζουµε εµπράκτως τους
Συλλόγους που έχουν ήδη ξεκινήσει κινητοποιήσεις µε
αποχές και κάθε άλλης µορφής κινητοποίηση (π.χ. οι
Σύλλογοι ∆ικαστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, Ρόδου, Αθήνας,
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, Κατερίνης κ.α.) καθώς και όσους
Συλλόγους ξεκινήσουν κινητοποιήσεις στο µέλλον, µε
αιτήµατα σχετικά µε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
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2. Εξουσιοδοτούµε το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ να προχωρήσει σε
οποιασδήποτε µορφής κινητοποίηση (διακοπές εργασίας,
εβδοµαδιαίας τουλάχιστον διάρκειας, µε συγκεντρώσεις ή
συνελεύσεις, στάσεις εργασίας, απεργίες) µε αφετηρία την
επέκταση των διακοπών εργασίας (που έχουν ξεκινήσει
ορισµένοι Σύλλογοι), σε όλα τα τµήµατα των ∆ικαστικών
Υπηρεσιών και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και
Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας, σε περίπτωση µη
ανταπόκρισης της Συγκυβέρνησης στο γενικό αίτηµα για
λύση των προβληµάτων του κλάδου - µη ανταπόκρισής της
στα εργασιακά, οικονοµικά, ασφαλιστικά και θεσµικά
αιτήµατά µας.
3. Επαναβεβαιώνουµε την αποχή των δικαστικών υπαλλήλων
που υπηρετούν στα Ειρηνοδικεία, από κάθε αντικείµενο
εργασίας των Ειρηνοδικείων σχετικό µε τους
πλειστηριασµούς και ειδικότερα από τις διαδικασίες για τους
(απειλούµενους) πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας των
συµπολιτών µας.
β) ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ, ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
1. Επαναβεβαιώνουµε και επιµένουµε στη θέση µας για
επιστροφή - επανακατάταξη στους βαθµούς µε την
επαναφορά-επαναθεσµοθέτηση του ισχύοντος έως τον
Οκτώβριο του 2011 βαθµολογίου του Κώδικα ∆ικαστικών
Υπαλλήλων, το οποίο προβλέπει βαθµολογική κλίµακα πέντε
βαθµών από τον Ε' έως τον Α' βαθµό, µε εισαγωγικό /
κατώτερο τον Ε' και καταληκτικό / ανώτερο τον Α' βαθµό
(για τους κλάδους και τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε
εισαγωγικός ο ∆' βαθµός και καταληκτικός ο Α'. Για δε τον
κλάδο ΥΕ Επιµελητών ∆ικαστηρίων εισαγωγικός ο Ε' βαθµός
και καταληκτικός ο Β').
2. Λέµε όχι στη συνολική αλλαγή του Κώδικα - όχι στην
αλλαγή του Κώδικα από µηδενική βάση.
3. Λέµε ναι σε επιλεγµένες από εµάς τους ίδιους, δηλαδή
από τα όργανα της Ο∆ΥΕ, το Συνέδριο και το
∆.Σ., τροποποιήσεις στον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων
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είτε για να βελτιώσουµε τη θέση των δικαστικών υπαλλήλων
είτε για να "αµυνθούµε" σε τυχόν αυθαίρετες επιλογές της
κάθε Συγκυβέρνησης. Εννοείται, ανάλογα µε την κρίση του
∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, πάντοτε.
4. Ειδικότερα:
Στο ζήτηµα των εκλογών και του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι
στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, η θέση της Ο∆ΥΕ είναι ότι µε την
επανακατάταξη των συναδέλφων µας στους βαθµούς του
Κώδικά µας λύνεται άµεσα το ζήτηµα και δεν χρειάζεται
καµία περαιτέρω τροποποίηση ως προς τον βαθµό που πρέπει
να έχει κάποιος για να είναι υποψήφιο µέλος των
Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το αίτηµά µας αυτό διευκολύνεται
και από την ενδεχόµενη και ίσως άµεση τροποποίηση του
ισχύοντος ενιαίου βαθµολογίου - µισθολογίου του
Ν.4024/2011 µε την πιθανή αποσύνδεση βαθµού από µισθό,
µε νοµοθετική πρωτοβουλία την οποία εξήγγειλε η
Συγκυβέρνηση, αν και εφόσον την πραγµατοποιήσει. Η οποία
(αποσύνδεση) ανατρέπει και καθιστά έωλα τα µέχρι σήµερα
επιχειρήµατα που χρησιµοποιούσαν οι Κυβερνήσεις
αρνούµενες να ικανοποιήσουν το αίτηµά µας. Το ίδιο ακριβώς
ισχύει και για το ζήτηµα της επιλογής Προϊσταµένων
οργανικών µονάδων, για το οποίο δεν χρειάζεται καµία
τροποποίηση του Κώδικά µας, εάν και εφόσον
επαναθεσµοθετηθεί το βαθµολόγιο του Κώδικά µας και γίνει
επαναφορά και επανακατάταξη στους βαθµούς που είχαµε
πριν τον Ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας και το χρόνο που
έκτοτε έχει διανυθεί µέχρι σήµερα και τη στασιµότητα στους
βαθµούς.
∆ηλαδή, ζητάµε να αποσυρθεί το άρθρο 45 του Νοµοσχεδίου
που έχει δώσει σε διαβούλευση το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
να αντικατασταθεί µε διάταξη σύµφωνα µε τη θέση µας για
επαναθεσµοθέτηση του βαθµολογίου του Κώδικά µας.
Στην περίπτωση όµως που τυχόν η Συγκυβέρνηση επιµένει
στην άρνηση της να ικανοποιήσει το αίτηµά µας, και επιµείνει
σε τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων του Κώδικά µας,
όπως προβλέπεται στο Νοµοσχέδιο που έχει δώσει σε
διαβούλευση έως 20 Νοεµβρίου
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αντιπροτείνουµε:
α) ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:
Ζητούµε να γίνουν αµέσως και πάντως το συντοµότερο
δυνατό εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων µας στα
Υπηρεσιακά Συµβούλια των Εφετείων και του Συµβουλίου
της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. ∆ιαφωνούµε µε τη
διάταξη του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης στο Νοµοσχέδιο
που είναι σε διαβούλευση, µε την οποία προβλέπεται ότι
δικαίωµα υποψηφιότητας έχουν και οι κατέχοντες τον Γ'
βαθµό. Αντιπροτείνουµε να έχουν το δικαίωµα του
εκλέγεσθαι στα ως άνω Υπηρεσιακά Συµβούλια (τα οποία
γνωµοδοτούν ή αποφασίζουν για τις υπηρεσιακές µας
µεταβολές) διαζευκτικά και εναλλακτικά είτε οι κατέχοντες
και τον ∆' βαθµό (αν γίνει νοµοθετική επιλογή από το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε κριτήριο τους βαθµούς) είτε οι
έχοντες συµπληρώσει τη δοκιµαστική υπηρεσία και έχουν
από 3 συµπληρωµένα έτη πραγµατικής δικαστικής υπηρεσίας
έως και π.χ. 14 έτη πραγµατικής δικαστικής υπηρεσίας,
λαµβανοµένης υπόψη της έως και σήµερα στασιµότητας
στους βαθµούς του Ν.4024/2011, στους οποίους είχε
καταταγεί έκαστος από 1-11-2011.
β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ:
Στο ζήτηµα της επιλογής Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και
Τµηµάτων, διαφωνούµε και µε τη διάταξη του Υπουργείου
της ∆ικαιοσύνης που περιλαµβάνεται στο ίδιο Νοµοσχέδιο
του, και αντιπροτείνουµε να παραµείνουν ως έχουν οι
υφιστάµενες διατάξεις του Κώδικά µας (άρθρα 70 έως 72 του
Ν.2812/2000), που αναφέρονται στις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν όσοι έχουν το δικαίωµα να επιλεγούν ως
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων µε τη µόνη διαφορά να
προστεθεί και ο Γ' βαθµός σε όσους έχουν το δικαίωµα από
τον Κώδικά µας να επιλεγούν ως Προϊστάµενοι οργανικών
µονάδων ∆ιεύθυνσης και Τµηµάτων.
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Με τις διευκρινίσεις ότι σήµερα, µε το ισχύον από 1-11-2011
ενιαίο βαθµολόγιο του Ν.4024/2011, υπάρχει κλίµακα 6
βαθµών µε εισαγωγικό τον Στ' και καταληκτικό τον Α'.
Όµως, κανείς δικαστικός υπάλληλος δεν έχει τον
καταληκτικό και ανώτερο Α' βαθµό.
Στην πραγµατικότητα και επί της ουσίας, για τους
δικαστικούς υπαλλήλους καταληκτικός βαθµός είναι ο Β'.
Άρα, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής επεξεργασίας
θέσεων και προτάσεων, στη θέση του Α' καταληκτικούανώτερου βαθµού που αναφέρεται στον Κώδικά µας, πρέπει
να λογίζεται ο Β' βαθµός. Και στη θέση του Β' (προ του
καταληκτικού) βαθµού που αναφέρεται στον Κώδικά µας,
πρέπει να λογίζεται ο Γ' βαθµός.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αµέσως µετά την παρουσίαση της οµόφωνης εισήγησης της
επιτροπής επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων ενώπιον των
Συνέδρων, ακολούθησε υποχρεωτική µυστική ψηφοφορία επί
αυτής της εισήγησης (η οποία µυστική ψηφοφορία είχε
ζητηθεί ενυπογράφως από 55 Συνέδρους, δηλαδή πάνω από
το 1/4 των παρόντων Συνέδρων σύµφωνα µε το άρθρο 15
παρ. 7 σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 3 του
Καταστατικού της Ο∆ΥΕ κατά την πρώτη ηµέρα των
Συνεδρίων).
Από τους 213 αντιπροσώπους προερχόµενους
από 57 Συλλόγους, νοµιµοποιηθέντες κατά την έναρξη του
Εκτάκτου Συνεδρίου, οπότε και είχε διαπιστωθεί η
απαρτία, έλαβαν µέρος στη µυστική ψηφοφορία οι
169, εκ των οποίων οι 140 ψήφισαν υπέρ της ως άνω
οµόφωνης εισήγησης της επιτροπής επεξεργασίας θέσεων,
οι 18 ψήφισαν κατά και οι 11 ψήφισαν άκυρο.
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Β' ΜΕΡΟΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Εκτός από τις ως άνω µε στοιχείο Α οµόφωνες προτάσεις και
θέσεις, υπάρχουν και πολλές άλλες επιµέρους προτάσεις και
θέσεις, συµπληρωµατικές στις παραπάνω, για τις οποίες: είτε
διαπιστώθηκαν διαφωνίες σε ορισµένες εξ αυτών και
παραπέµφθηκαν από την Επιτροπή στο Συνέδριο, είτε δεν
έγινε χρονικά δυνατό να τις συζητήσουν και να τις
επεξεργαστούν τα µέλη της Επιτροπής, και ίσως και να
συνθέσουν τις διαφωνίες σε πνεύµα δηµιουργικής ενότητας.
Αµέσως µετά το πέρας της µυστικής ψηφοφορίας για το
πρώτο µέρος της εισήγησης, οι παρόντες αντιπρόσωποι
αποφάσισαν οµόφωνα µε ανάταση της χειρός να
παραπέµψουν στο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ το σύνολο των γραπτών
προτάσεων, οι οποίες κατατέθηκαν στο προεδρείο του
Συνεδρίου και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και
προτάσεων, από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων (οι
οποίοι µετέφεραν προτάσεις των Συλλόγων τους ή κατέθεσαν
δικές τους προσωπικές προτάσεις), από τις παρατάξεις και
από µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ.
Με τη διευκρίνιση ότι θα συζητηθούν και θα εγκριθούν
ή θα απορριφθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ο∆ΥΕ, στην αµέσως µετά το Συνέδριο πρώτη
συνεδρίαση του.

ΙΙ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Ο∆ΥΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 225-2012 ΕΩΣ 4-7-2014
Μετά τη λήξη των ψηφοφοριών επί των ως άνω θεµάτων
ακολούθησε υποχρεωτική µυστική ψηφοφορία (επί της
πρότασης που είχε κατατεθεί και αναπτυχθεί κατά τη
διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου και πριν την έναρξη
των ψηφοφοριών) για τον έλεγχο του Ταµείου της Ο∆ΥΕ για
τη χρήση της περιόδου από 22-5-2012 έως 4-7-2014. Τα
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ερωτήµατα και οι επιλογές που εδόθησαν στους παρόντες
Συνέδρους για µυστική ψηφοφορία ήταν (α) ΝΑΙ στον
έλεγχο του Ταµείου από Ορκωτό Λογιστή για εσωτερική
χρήση ή (β) ΟΧΙ στον έλεγχο του Ταµείου από Ορκωτό
Λογιστή αλλά (ναι στον έλεγχο του Ταµείου) από
διαπαραταξιακή επιτροπή.
Έλαβαν µέρος στη µυστική ψηφοφορία οι 99, εκ των
οποίων οι 49 ψήφισαν ΝΑΙ στον έλεγχο του Ταµείου από
Ορκωτό Λογιστή για εσωτερική χρήση, οι 49 ψήφισαν
ΟΧΙ στον έλεγχο του Ταµείου από Ορκωτό Λογιστή αλλά
(ναι στον έλεγχο του Ταµείου) από διαπαραταξιακή επιτροπή
και βρέθηκε 1 ΑΚΥΡΟ.
Επί της ουσίας, το Συνέδριο αποφάσισε οµόφωνα τον έλεγχο
του Ταµείου της Ο∆ΥΕ της περιόδου 2012-2014
Το Προεδρείο του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ
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XVII. KEIMENA ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
Α) ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ –
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Ο∆ΥΕ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2015
ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.
Β) ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΡΤΙΣΑΝ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΑΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ), ΣΕ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Ο∆ΥΕ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2015
ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.
Τα κείµενα θα ενσωµατωθούν όποτε τα προσκοµίσουν ή τα
στείλουν ηλεκτρονικά οι φορείς τους.
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