15/06/2015

Προς
το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Συνάδελφοι,
Στην από 4‐6‐2015 ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, διαβάσαμε την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. να
διερευνηθούν, εντός μηνός, εναλλακτικές λύσεις για τις εκλογές μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων χωρίς να
παραβιάζεται ο βασικός κορμός του αιτήματος του Κλάδου για Ειδικό Βαθμολόγιο.
Επιθυμώντας να συμβάλλουμε σε αυτήν προσπάθεια, καταθέτουμε την πρότασή μας η οποία περιλαμβάνει
σχετική Διάταξη και Αιτιολογική Έκθεση και έχει ως ακολούθως :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Λόγω της διαπιστωμένης αδυναμίας να διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εκπροσώπων
των Δικαστικών Υπαλλήλων ως μέλη στα Υπηρεσιακά (Δικαστικά) Συμβούλια του Ν.2812/2000 (Κώδικας
Δικαστικών Υπαλλήλων) η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισαχθούν ερωτήματα για την
επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων των Δικαστικών Υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
71 και 72 του Ν.2812/2000 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων). Τροποποιείται η παράγραφος 5 του
άρθρου 22 του Ν.2812/2000 με σκοπό να καταστεί δυνατή η διαδικασία νόμιμης συγκρότησης
Υπηρεσιακών (Δικαστικών) Συμβουλίων μέχρι της ψηφίσεως Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ο
οποίος θα προσαρμόζει τους Βαθμούς των Δικαστικών Υπαλλήλων παρακολουθηματικά ως προς την
Δικαστηριακή Ιεραρχία σύμφωνα με την αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του Ν.2812/2000 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και οι αναπληρωτές τους
αναδεικνύονται με εκλογές οι οποίες διεξάγονται με την χρήση ενιαίου ψηφοδελτίου και με καθολική

μυστική ψηφοφορία των Δικαστικών Υπαλλήλων. Εκλόγιμοι είναι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι με χρόνο
δικαστικής υπηρεσίας της κατηγορίας ΠΕ άνω των 8 ετών, της κατηγορίας ΤΕ άνω των 9 ετών, της
κατηγορίας ΔΕ άνω των 12 ετών και της κατηγορίας ΥΕ άνω των 22 ετών.
Όταν πρόκειται να εκλεγούν ως μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου Εφετείου ή Διοικητικού Εφετείου
πρέπει να υπηρετούν σε υπηρεσία της περιφέρειας του Εφετείου. Οι εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα
για όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια όλων των βαθμών και όλων των κλάδων της Δικαιοσύνης. Κάθε
εκλόγιμος Δικαστικός Υπάλληλος δύναται να υποβάλλει μόνο μία υποψηφιότητα.
Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκλογών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.»

Συνάδελφοι,
Σίγουρα η πρότασή μας δεν απαντά σε όλες τις απορίες, ούτε λύνει όλα τα προβλήματα ελπίζουμε όμως να
συμβάλλει παραγωγικά στην επίλυση έστω μέρους τους.
Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας κινείται αυστηρά εντός του πλαισίου που έθεσε η ομόφωνη απόφασή σας και
είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για τον γόνιμο διάλογο που σίγουρα θα ακολουθήσει μετά την κατάθεση
αντίστοιχων προτάσεων και από άλλες παρατάξεις, Συλλόγους ή μεμονωμένους συναδέλφους.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς
η Γραμματεία της ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ

