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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Επειδή οι ενημερώσεις για τα σοβαρά θέματα πρέπει να είναι
γραπτές, ενημερώνουμε ότι:
Όπως πολλοί ήδη γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα το
Υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη στην κατάταξη των συναδελφισσών της
Θεσσαλονίκης από τους βαθμούς της Δ.Ε. κατηγορίας στους
αντίστοιχους της Π.Ε. κατηγορίας.
Αυτή η απόφαση κατάταξης κοινοποιήθηκε μόλις μια εβδομάδα
πριν την εκδίκαση της (παράτυπης κατά τη γνώμη μας) έφεσης του
Δημοσίου στο Σ.τ.Ε., ενώ η εφετειακή έχει εκδοθεί από το 2009 και
μέχρι

τώρα

υπήρχε

άρνηση

συμμόρφωσης

του

Υπουργείου

Δικαιοσύνης.
Η επιτυχής έκβαση του αγώνα των συναδελφισσών, κατά την
άποψή μας, μπορεί να ενταχθεί στο συνολικό σχεδιασμό ειδικά τη
στιγμή, που βρισκόμαστε προ της έκδοσης απόφασης επί της αιτήσεως
του κ.Υπουργού Δικαιοσύνης για την ανάκληση της αναστολής του
Ν.4024/2011, που είχε εκδοθεί στο πρόσωπο του Προέδρου των
Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά (βλ. 83/2012 Δ.Εφ.Π). Απόφασης που
θα απελευθερώσει τη διαδικασία ορισμού ημερομηνίας της Πρότυπης

Δίκης για την πλήρη εξαίρεση των Δικαστικών Υπαλλήλων από το
Ν.4024/2011 (Ενιαίο Βαθμολόγιο‐Μισθολόγιο).
ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ όμως για τη στάση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της
Ο.Δ.Υ.Ε., γιατί η δυσεξήγητη επιμονή να μας δοθούν οι προηγούμενοι
βαθμοί, χωρίς τους προηγούμενους μισθούς (δηλ. διαχωρισμός
βαθμολογικής κατάταξης από τη μισθολογική της αντιστοίχηση)
ενισχύει

το

δρομολογηθεί

Υπουργείο
στην

αποδυναμώνοντας

κατεύθυνση

του

πλήρως

Ειδικού

ό,τι

έχει

Βαθμολογίου‐

Μισθολογίου και της πλήρους εξαίρεσής μας από το Ν.4024/2011.

Επειδή

πληροφορούμαστε

ότι

κάποιοι

προσπαθούν

να

«παρέμβουν» ανεπίσημα σε διάφορα επίπεδα, τους παρακαλούμε να
σταματήσουν να ασχολούνται με θέματα, που είτε δεν τα γνωρίζουν,
είτε είναι αντίθετοι, γιατί τα πράγματα είναι σε τόσο οριακό σημείο,
που κάθε λάθος χειρισμός θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στον
κλάδο.

Καλούμε το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. να λάβει μια ξεκάθαρη και οριστική
θέση και να την ανακοινώσει γραπτώς και δεσμευτικά.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ο συνδυασμός όσων πληροφοριακά αναφέραμε εξηγεί εύκολα το
γιατί επιμένουμε σε Ειδικό Βαθμολόγιο‐Μισθολόγιο ώστε να μπορέσει
να δοθεί διέξοδος και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των Δικαστικών
Υπαλλήλων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Γραμματεία της Παράταξης

