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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 63Α/24‐11‐2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΔΥΕ
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,
Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε και διευκρινίζει / συμπληρώνει
την απόφαση του Εκτάκτου Συνεδρίου μας ως προς το ζήτημα του χρόνου παραμονής σε
κάθε βαθμό και την ονομασία του κάθε βαθμού.
Ειδικότερα:
Όπως και στο Συνέδριο μας αποφασίσαμε,
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'.
Με τη σημερινή απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, εξειδικεύουμε την ως άνω απόφαση του
Εκτάκτου Συνεδρίου μας και διεκδικούμε/προτείνουμε:
α. Να ονομαστούν οι βαθμοί των κλάδων και κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ως εξής: Δικαστικός
Γραφέας Δ’ , Γραμματέας Γ’ , Γραμματέας Β’ και Γραμματέας Α’ , με εισαγωγικό τον βαθμό
του Δικαστικού Γραφέα Δ’ και καταληκτικό τον βαθμό του Γραμματέα Α’.
β. Ο χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό να είναι ίδιος με τον χρόνο παραμονής που
προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ για όλους τους κλάδους και τις κατηγορίες.

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

