ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΤΗΣ 11‐4‐2017
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με την παρούσα επιστολή μου θέλω
να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την δράση και
την λειτουργία της ΟΔΥΕ, δεδομένου ότι για υπηρεσιακούς λόγους (αδυναμία
του να λάβω άδεια για να παραστώ στο Δ.Σ., αφού λόγω αδειών των εορτών,
το τμήμα που υπηρετώ έχει μείνει με μοναδικό υπάλληλο εμένα για όλη την
Μεγάλη Εβδομάδα).
1. Παρά το γεγονός του Έκτακτου χαρακτήρα σύγκλησης του σημερινού Δ.Σ.,
θα έπρεπε πρώτα απ΄ όλα το Προεδρείο να διερευνήσει τη δυνατότητα όλων
των μελών να παραστούν. Προσωπικά δεν ρωτήθηκα, αν και σαν μέλος του
Προεδρείου νομίζω ότι θα έπρεπε, πριν αποφασιστεί η ημέρα συνεδρίασης,
για το αν μπορώ σήμερα να παραστώ στη συνεδρίαση και απλά μου
ανακοινώθηκε η σύγκληση του Δ.Σ.
2. Θεωρώ ανεπίτρεπτο ότι σχεδόν δύο μήνες από την συγκρότηση του Δ.Σ. σε
σώμα, δεν έχει γίνει ακόμα η παράδοση και παραλαβή του Ταμείου. Επειδή
έθεσα το θέμα και κατά την τελευταία συνεδρίαση και πειστική απάντηση
δεν έλαβα από κανέναν, θεωρώ ότι σήμερα θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή
η διαδικασία, χωρίς άλλη αναβολή. Ήδη οι τοπικοί σύλλογοι περιμένουν από
τον Νοέμβριο τα έξοδα του συνεδρίου και πολλοί από αυτούς έχουν σοβαρό
θέμα επιβίωσης. Αν δεν γίνει και σήμερα η παράδοση και παραλαβή του
Ταμείου, οφείλει το Δ.Σ. να τοποθετηθεί δημόσια, για τους λόγους της
καθυστέρησης και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
3. Δεν γνωρίζω που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα, το έργο της επιτροπής
καταλογισμού των ποσών, που αφορούν το πόρισμα ελέγχου της διαχείρισης
του Ταμείου της ΟΔΥΕ, κατά την διετία 2012‐2014. Βασικός όρος‐συμφωνία,
για να θέσω την υπογραφή μου στο κείμενο που υπογράψαμε τα 15 μέλη του
Δ.Σ. για το θέμα αυτό, ήταν να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο
καταλογισμός. Η όποια δικαιολογία προβληθεί, του τύπου «μας έφαγε τον
χρόνο η ενασχόληση με το άρθρο 48» ή «είμαστε στις Επιτροπές» κλπ, πλέον
δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου πειστική για κανέναν συνάδελφο.
Περιμένω λοιπόν, κατά την σημερινή συνεδρίαση να υπάρξει ανακοίνωση‐
τοποθέτηση του Δ.Σ. για το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα, δηλαδή να εξηγηθεί
στα μέλη του Δ.Σ., αλλά και στους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν
έχει προχωρήσει ο καταλογισμός και αν υπάρξει η ειλικρινής πρόθεση να

προχωρήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι στη συμφωνία αυτή, στηρίχτηκε η σχεδόν
ομόφωνη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.
4. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., έθεσα ως πρόταση και ψηφίστηκε
ομόφωνα, να δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, ειδικός χώρος
ενημέρωσης για την πορεία των εργασιών της Επιτροπής Τροποποίησης του
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Μέχρι σήμερα δεν βλέπω να έγινε καμία
απολύτως ενέργεια για το θέμα.
5. Αφήνω τελευταίο το θέμα του άρθρου 48, που αναμένεται να απασχολήσει
το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συνεδρίασης. Επειδή μετά την τελευταία
συνεδρίαση του Δ.Σ. μια σειρά γεγονότων (παραστάσεις στο Υπουργείο,
δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και στην ομάδα στο f.b.), φαίνεται πως οδηγούν
τα πράγματα σε ένα νέο διχασμό του κλάδου, με την ηθελημένη ή μη
συμβολή κάποιων σ΄ αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι κινδυνεύουμε να
χάσουμε το δάσος (συνθήκες δουλειάς, έλλειψη προσωπικού, απώλεια
αμοιβών, τροποποίηση Κωδίκων, υλικοτεχνικές υποδομές) που αφορούν το
σύνολο των συναδέλφων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ και ΙΔΑΧ, χάριν του δένδρου (άρθρου
48) που αφορά ένα μικρό αριθμό συναδέλφων. Ξεκαθαρίζω ότι η θέση μου
εξαρχής για το άρθρο 48 ήταν ξεκάθαρη και ήμουν απ΄ αυτούς που
προσπάθησαν να αρθεί η όποια αδικία και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένη
πρόταση, πολύ πριν κατατεθούν άλλες προτάσεις στο Δ.Σ. Και επειδή η
υποχώρηση μου να μην στηρίξω την πρόταση που ήταν και πρόταση της
παράταξης μας για την τροποποίηση του Κώδικα και να θέσω την πρόταση
αυτή στο τελευταίο Δ.Σ. προφανώς λήφθηκε από κάποιους ως αδυναμία και
έδωσε τροφή για σενάρια, εικασίες και μαχαιρώματα, θέλω να καταθέσω στη
σημερινή συνεδρίαση, παρά την απουσία μου, ως πρόταση για να τεθεί σε
ψηφοφορία από το Δ.Σ., ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ του άρθρου 48, με στόχο
να απεμπλακεί η διαδικασία κρίσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης.

Το προτεινόμενο σχέδιο είναι το παρακάτω:
………………………………………………………………………………………………………………
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48
ΤΟΥ Ν.4356/2015(ΦΕΚ181Α΄ /24‐12‐2015)
Το άρθρο 48 παρ.5 και 6 του Ν.4356/2015(ΦΕΚ181Α΄) αντικαθίστανται
ως εξής:

5.Το εδάφιο α΄της παρ. 1 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων του ν.2812/2000(ΦΕΚ 67Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι
του οικείου τομέα κατηγορίας ΠΕ , ΤΕ και ΔΕ με Α΄ βαθμό, με τα
οριζόμενα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια:
ΙΙΙ) Κατηγορίας ΠΕ, με ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών στον Α΄ βαθμό.
ΙV) Κατηγορίας ΤΕ, με ελάχιστη προϋπηρεσία 4 ετών στον Α΄ βαθμό,
V) Κατηγορίας ΔΕ, με
Α΄βαθμό.

ελάχιστη υπηρεσία

προϋπηρεσία 10 στον

Η ανωτέρω αναλογική αντιστοίχιση μεταφέρεται και στις
περιπτώσεις που οι κρινόμενοι για την θέση Προϊσταμένου
Διεύθυνσης έχουν προϋπηρεσία στον Α΄ βαθμό η οποία
υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που ορίζεται παραπάνω.
6.Η παρ.2 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του
ν.2812/2000(ΦΕΚ 67Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν δεν υπάρχουν Δικαστικοί Υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις της
προηγούμενης παραγράφου που έχουν υποβάλει αίτηση
υποψηφιότητας ή αν είναι λιγότεροι από τον απαιτούμενο κατά την
παράγραφο 4 αριθμό κρινόμενων, κρίνονται προς επιλογή και
δικαστικοί υπάλληλοι Α΄ βαθμού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ με Α΄
βαθμό και ΔΕ με τουλάχιστον προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν
περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον Α΄ βαθμό καθώς και της
κατηγορίας ΔΕ με τουλάχιστον 5 έτη στον Α΄ βαθμό.
………………………………………………………………………………………………………………
Με την ελπίδα ότι στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. θα αρθούν τα όποια
αδιέξοδα και ο Κλάδος θα προχωρήσει χωρίς εσωστρέφεια, τακτικισμούς και
σκοπιμότητες, στέλνω τους χαιρετισμούς μου και εύχομαι σε όλους Καλή
Ανάσταση.
Ηράκλειο 11 Απριλίου 2017
Μιχάλης Μαυρογένης
Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

