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Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 
 

Κατά πάγια τακτική περιμένουμε ανακοίνωση του Δ.Σ. της 
ΟΔΥΕ προκειμένου να εκδώσουμε ανακοίνωση της δικής μας 

παράταξης, σεβόμενοι τη λειτουργία και τη δομή του 
θεσμοθετημένου οργάνου. Δεν μπορούμε βέβαια να εξηγήσουμε 

γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί ενημερωτική ανακοίνωση από το 
Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, για τα θέματα που βρίσκονται 

στην επικαιρότητα και για τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις 

της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 24ης Ιανουαρίου 2013.  
Παραβιάζοντας την μέχρι τώρα τακτική μας, παραθέτουμε τα 

γεγονότα μόνο των αποφάσεων της τελευταίας συνεδρίασης του 
Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έγινε στις 24 Ιανουαρίου και περιμένουμε την 

ενημέρωση για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, ενέργειες, 
επαφές κλπ. από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. 

 
Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ της 24ης Ιανουαρίου 2013. 

 
Πρώτο θέμα που ετέθη στη συζήτηση ήταν αν θα παρέμβει το 

Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στην υπόθεση στο ΣτΕ αναφορικά με το θέμα των 
συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη για την ένταξή τους στην ΠΕ 

κατηγορία. Χωρίς αρχικά να δημοσιοποιήσουμε την πρόθεση της 
ψήφου μας, ζητήσαμε να διεξαχθεί ψηφοφορία για το παραπάνω 

θέμα. Με έκπληξη ακούσαμε τις παρατάξεις ΠΑΜΕ – ΕΝΙΑΙΟ 

«ΑΝΑΓΚΙ» - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ και ΔΑΚΕ να δηλώνουν ότι θα απέχουν 
από την ψηφοφορία. 

 
Έτσι, είχαμε την παρακάτω εξέλιξη:  

 
Ενώ από τη διαδικασία φάνηκε η θετική ψήφος υπέρ της 

παρέμβασης της ΟΔΥΕ στο ΣτΕ, υπέρ του αιτήματος των 
συναδέλφων της Θεσσαλονίκης, από το ΑΥΤΟΝΟΜΟ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (Λυμπερόπουλος, Ραυτόπουλος, 
Μουρίκη και Τσάκας) και από την παράταξη της ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 

(Χατζίνα Δημ.), αιφνιδιαστικά, οι υπόλοιπες παρατάξεις, το ΕΝΙΑΙΟ 
- «ΑΝΑΓΚΙ» [Διαμάντης, Μαυρογένης, Σταματέρης, (απουσίαζε ο 

συνάδελφος Κουφογιώτης λόγω ασθένειας)], η ΔΑΚΕ [Λιάτσος, 
Τέγα, Κουρτζίδης (με εξαίρεση τη συναδέλφισσα Μισαηλίδου, η 

οποία δήλωσε την πρόθεσή της για συμμετοχή στην ψηφοφορία)], 

το ΠΑΜΕ (με τον Πρόεδρο Χανδρινό, Τάσσο, Βεντούρη) και η 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Παρούτογλου 

Άρης), δήλωσαν ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία, με αποτέλεσμα το Δ.Σ. 
της ΟΔΥΕ έπαψε να είναι σε νόμιμη σύνθεση λόγω μη απαρτίας για 



να συνεχιστεί η συνεδρίαση επί του θέματος για το αίτημα των 
συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη και όπως αρχικά είχε κατατεθεί 

στο προ Χριστουγέννων Διοικητικό Συμβούλιο, από μέλος της 
παράταξής μας, η οποία πρόταση είχε καταχωρηθεί στα πρακτικά 

χωρίς να ζητήσουμε να μπει σε ψηφοφορία, αλλά καταχωρήθηκε ως 
θέμα ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα 

διεξαγόταν, π.χ. στις 24 Ιανουαρίου 2013. Επισημαίνουμε αυτή τη 
λεπτομέρεια επειδή παρατηρήθηκε το γεγονός ότι συνάδελφος, 

συνδικαλιστής και μέλος του Προεδρείου, ενημέρωνε λανθασμένα, 
συναδέλφους, ότι η πρόταση που καταθέσαμε στα πρακτικά 

(παρέμβαση ΣτΕ για συναδέλφους Θεσσαλονίκης) είχε τεθεί σε 
ψηφοφορία και έδωσε και αποτελέσματα. Αυτό είναι πέρα ως πέρα 

ψευδές. Για το λόγο αυτό και για τη σωστή ενημέρωση των 

συναδέλφων της Χώρας, η παράταξή μας, δια της παρούσης, 
προτείνει και θα προτείνει στο επόμενο Δ.Σ. να εκτελεστεί η 

απόφαση του Συνεδρίου της Ερέτριας, ότι τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων των Δ.Σ. θα υπογράφονται από όλα τα μέλη 

του και θα κοινοποιούνται στο διαδίκτυο. 
 

Συμπληρώνουμε επίσης ότι κατά τη συζήτηση - πάντα επί του 
πρώτου θέματος – ο εισηγητής της παράταξής μας, ανέπτυξε την 

αδικία που συντελέστηκε και παραμένει εις βάρος της ΔΕ κατηγορίας 
με το Ν.4024, εστιάζοντας στην εσωτερική σχέση των μισθών 

ανάμεσα στις κατηγορίες. Προτείναμε και συμφώνησαν όλοι, να γίνει 
επαφή με την ΑΔΕΔΥ, την οποία εμείς έχουμε πάψει από καιρό να 

εμπιστευόμαστε, ώστε να εξεταστεί εκ νέου τουλάχιστον αυτό το 
σημείο.  

 

Συνάδελφοι, αυτή την τακτική της ΑΠΟΧΗΣ, δηλαδή της 
αδυναμίας των ανωτέρω παρατάξεων να πάρουν σαφή και υπεύθυνη 

θέση υπέρ της παρέμβασης στο ΣτΕ, τη χαρακτηρίζουμε 
αντισυναδελφική και διασπαστική, παρά του αντιθέτου όπως 

αυτοί δικαιολόγησαν την στάση τους. Θεωρούμε απαράδεκτο να 
μη λαμβάνονται και να μην παίρνονται τέτοιες σοβαρές 

αποφάσεις για τόσο σοβαρά θέματα, τα οποία μπορούν και 
είναι σε θέση να συνδυαστούν προς στην κατεύθυνση της 

αναβάθμισης όλων των κατηγοριών σε ένα ΕΙΔΙΚΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, όπως είχαν αποφασίσει και τα 

συνέδρια μας. 
 

Συνέχεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. για τα υπόλοιπα θέματα... 
 

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. συζήτησε συνολικά τα παρακάτω θέματα: 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣΤΕ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

 
Α) Ειδικό Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Συνάρτηση βαθμού-μισθού, 

αρχική τροπολογία. Ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ. 



 
Β) Αν δεν γίνει εφικτό αυτό, να ζητήσουμε μόνο βαθμολόγιο. 

Ψηφίστηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. 
 

Γ) Για την αξιολόγηση υποστηρίξαμε την άποψη ότι οι Δικαστικοί 
Υπάλληλοι κρίνονται από θεσμικά, ανεξάρτητα όργανα όπως είναι 

οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Κρινόμαστε για τις προαγωγές μας 
και για κάθε μας υπηρεσιακή μεταβολή. Άρα, αν γίνει αξιολόγησή 

μας, να γίνει σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας και ανάλογα 
με την υπηρεσία που υπηρετεί ο καθένας μας και από Δικαστές, όχι 

από εγκάθετους της Κυβέρνησης ή από ιδιωτικές εταιρείες που 
εκτελούν σύμφωνα με εντολές. Πάγια όμως θέση μας είναι μια 

και μοναδική: Να εξαιρεθούν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι από την 

κάθε είδους αξιολόγηση και αυτό προτείναμε στο Δ.Σ. της 
ΟΔΥΕ και υπερασπιζόμαστε με σθένος. Όπως στην 

προηγούμενη Διοίκηση από την εξαίρεσή μας από την 
Εφεδρεία με Νομοθετική Ρύθμιση στη Βουλή και την έκδοση 

Προεδρικού Διατάγματος που διατηρεί το υφιστάμενο 
καθεστώς αξιολόγησης. Αυτές τις παρακαταθήκες πρέπει να τις 

υπερασπιστούμε με οποιοδήποτε κόστος. 
 

Δ) Στελέχωση υπηρεσιών:  
Για το θέμα αυτό, έγινε αναλυτική συζήτηση και σ’ αυτό συντέλεσε 

και η προηγούμενη ανακοίνωσή μας στην οποία αναφέραμε ότι δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε την «ελαστικοποίηση» των σχέσεων 

εργασίας, διαπιστώσαμε και πάλι την ανάγκη μεταφοράς μόνιμου 
προσωπικού, επαναλάβαμε ότι αν θέλουν να μεταφέρουν ΙΔΑΧ θα 

πρέπει πρώτα να τους μονιμοποιήσουν. Αυτό το κάναμε για την 

θωράκιση του κλάδου μας και όχι γιατί δεν θέλουμε ΙΔΑΧ. Πριν την 
ψηφοφορία για τις μετακινήσεις, ζητήσαμε να διεξαχθεί ψηφοφορία 

με το εξής περιεχόμενο: «Θέλουμε ή όχι τον κλάδο 
θωρακισμένο από το άρθρο 92 του Συντάγματος». Η 

ψηφοφορία όπως ήταν αναμενόμενο έληξε ΟΜΟΦΩΝΑ, υπέρ 
του ΝΑΙ. Συμπληρωματικά, όσον αφορά στη στελέχωση των 

υπηρεσιών, αποφασίσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ την άμεση πρόσληψη 
όλων των επιτυχόντων του ειδικού διαγωνισμού Δικαστικών 

Υπαλλήλων, σύνολο 235, και αυτό για μας είναι πράξη δικαίωσης, 
είναι επιβράβευση σε όσους επέλεξαν να διαγωνιστούν και όχι να 

«προσκυνήσουν» για μια θέση εργασίας. Και ως προς το πρώτο 
σκέλος των μετακινήσεων προσωπικού στα Δικαστήρια από άλλες 

υπηρεσίες, το θέμα: «Να δεχθούμε στις υπηρεσίες μας 
προσωπικό με ΜΟΝΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ψηφίστηκε 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 
Ε) Απόφαση του ΣτΕ για τα 176€: Κατά τη συζήτηση αυτού του 

θέματος, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να γίνει σύσκεψη με τους 
νομικούς συμβούλους της ΟΔΥΕ για τις περαιτέρω ενέργειες και 

κατευθύνσεις.  
 

 



 
Συνάδελφοι, θα εγκαινιάσουμε έτσι, για καλύτερη ενημέρωση 

και ενίσχυση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, να εκδίδουμε κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα ανακοινώσεις της παράταξής μας για όλα τα θέματα που 

μας απασχολούν στα πλαίσια της ενημέρωσης και του διαλόγου. Θα 
περιμένουμε από το Δ.Σ. πάντα, να εκδίδει άμεσα ενημερωτικές 

ανακοινώσεις για όλες τις ενέργειες του για να έχουν γνώση οι 
συνάδελφοι. 

 
Κλείνουμε αυτή την ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι για 

άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε ένα νέο γύρο σφοδρότερης 
επίθεσης. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται ξεκάθαρο ότι - πέρα 

από τις όποιες και δήθεν εσωτερικές της τριβές - η σημερινή 

συγκυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην προώθηση των 
εντολών της Τρόικας και την κατά γράμμα τήρηση των 

μνημονίων και των αντιλαϊκών, αντεργατικών νόμων που τα 
συνοδεύουν. Να τους σταματήσουμε! 

 
ΑΓΩΝΑΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Η ΑΝΑΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Ο ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-

ΘΕΣΕΩΝ 
 

ΧΡ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ         ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΚΑ           Ν. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 


