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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΔΥΕ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Προς: 1. Τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, κ. Νίκο Παρασκευόπουλο
2. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, κ. Κ. Κοσμάτο
Κοινοποίηση:
(α) Προς τους 66 Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,
(β) Προς τους 5.700 περίπου Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη
της ΟΔΥΕ.

Αξιότιμοι κύριοι,
Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις του Εκτάκτου Συνεδρίου της ΟΔΥΕ που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2015.
1. Συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε εμπράκτως τους Συλλόγους που έχουν ήδη ξεκινήσει
κινητοποιήσεις με αποχές και κάθε άλλης μορφής κινητοποίηση (π.χ. οι Σύλλογοι
Δικαστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, Ρόδου, Αθήνας, Διοικητικών Δικαστηρίων, Κατερίνης κ.α.)
καθώς και όσους Συλλόγους ξεκινήσουν κινητοποιήσεις στο μέλλον, με αιτήματα σχετικά με
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
2. Εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 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 Δικαστικών
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.
4. 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 Δικαστικών 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 ΔΕ, εισαγωγικός ο Δ' βαθμός και
καταληκτικός ο Α'.
Για δε τον κλάδο ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων, εισαγωγικός ο Ε' βαθμός και καταληκτικός ο
Β'.
5. Διαφωνούμε με τυχόν αυθαίρετες επιλογές της κάθε Συγκυβέρνησης για τροποποίηση
του Κώδικά μας.
6. Στο ζήτημα των εκλογών και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια,
η θέση της ΟΔΥΕ 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 τροποποίηση του ισχύοντος
ενιαίου βαθμολογίου ‐ μισθολογίου του Ν.4024/2011 για τους δημοσίους υπαλλήλους, 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.
Δηλαδή, ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 45 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου της
Δικαιοσύνης και να αντικατασταθεί με διάταξη σύμφωνα με τη θέση μας για
επαναθεσμοθέτηση του βαθμολογίου του Κώδικά μας.
7. Στο ζήτημα της επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, διαφωνούμε και με
τη διάταξη του Υπουργείου της Δικαιοσύνης που περιλαμβάνεται στο ίδιο Νομοσχέδιο
του, και αντιπροτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν και να εφαρμοστούν στις επιλογές
Προϊσταμένων 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.
8. Δηλαδή, διεκδικούμε: οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια αλλά και οι επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων να γίνουν
με και μετά την θεσμοθέτηση του βαθμολογίου του Κώδικά μας.
Το Προεδρείο της ΟΔΥΕ

