
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Την ….. Οκτωβρίου 2016 θα γίνουν εκλογές στον Σύλλογό μας για να επιλέξετε ποιους 

θα στείλετε στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας για να σας εκπροσωπήσουν. 
 
Ζητάμε  την  ψήφο  σας  και  απευθυνόμαστε  σε  εσάς  χωρίς  «φιλοσοφίες»  και 

αοριστολογίες και κυρίως χωρίς ψέματα! 
 
Ζητάμε  την  ψήφο  σας  για  να  πάμε  και  να  μιλήσουμε  στο  Συνέδριο  όπως  πάντα 

κάνουμε  (τα  videos  των  συνεδρίων  το  αποδεικνύουν)  και  να  τοποθετηθούμε  με 
συγκεκριμένο τρόπο για συγκεκριμένα θέματα. 

 
Το  πρώτο  που  θα  επισημάνουμε  είναι  το  αυτονόητο.  Δηλαδή  ότι  πρέπει  όλοι  όσοι 

συμμετέχουμε στα συνέδρια να σεβόμαστε τον κλάδο και τον σύλλογο που εκπροσωπούμε 
και  να  επιμένουμε  ότι  στα  συνέδρια  πρέπει  να  λαμβάνονται  σοβαρές  αποφάσεις  και 
κυρίως να τηρούνται. 

Αυτό θα το επισημάνουμε γιατί υπάρχει μια τάση οι αποφάσεις να τηρούνται κατά το 
«κέφι» όσων τελικά εκλέγονται στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. 

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
Το πρόσφατο έκτακτο Συνέδριο αποφάσισε ότι για να συμμετέχουν νόμιμα οι ΙΔΑΧ στα 

συνέδρια  πρέπει  να  τροποποιηθεί  το  Καταστατικό  της  ΟΔΥΕ,  αποφασίζοντας  μάλιστα  και 
συγκεκριμένη  διατύπωση  (και  φυσικά  κατόπιν  να  τροποποιηθούν  και  τα  καταστατικά  των 
Συλλόγων).  Η  απόφαση όμως  δεν  υλοποιήθηκε  και  έφτασε  το  επόμενο συνέδριο  το  οποίο 
σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου συνεδρίου δεν είναι νόμιμο. 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ! 
Σε  αυτό  το  σημείο  θα  σας  θυμίσουμε  ότι  αυτά  εμείς  τα  γράφαμε  ενώ  κάποιοι 

«λέγανε»  ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα.  Ε  λοιπόν  αυτοί  που  λέγανε  ότι  δεν  υπάρχει 
πρόβλημα, στο συνέδριο ψήφισαν ότι υπάρχει πρόβλημα!!! 

Καταγγέλλουμε την αντιμετώπιση των  ΙΔΑΧ ως εκλογικού μηχανισμού και μόνο. Είναι 
αδιανόητο για εμάς να έχει κάποιος μισό δικαίωμα, δηλαδή να μπορεί μόνο να ψηφίζει (π.χ. 
στα  Υπηρεσιακά  Συμβούλια)  αλλά  όχι  να  εκλέγεται  και  θα  ζητήσουμε  εξηγήσεις  από  την 
ΟΔΥΕ πώς συνηγόρησε σε κάτι τέτοιο. 

  
Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ! 
Το  ίδιο  Έκτακτο  Συνέδριο  αποφάσισε  ότι  δεν  δεχόμαστε  καμμία    τροποποίηση  στον 

Κώδικα. 



Σήμερα βλέπουμε ότι: 
α) Οι ίδιοι συνδικαλιστές που εισηγήθηκαν να μην δεχτούμε καμμία τροποποίηση του 

Κώδικα  σήμερα  (μερικούς  μήνες  μετά)  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή  για  την  Αλλαγή  του 
Κώδικα!!! 

β) Όσοι επί  χρόνια έλεγαν ότι είμαστε απλώς Δημόσιοι Υπάλληλοι να επιδιώκουν την 
αλλαγή του Κώδικα. Γιατί δεν προτείνουν την πλήρη κατάργησή του;;; Μήπως φοβούνται ότι 
έτσι θα αποδειχτεί πως αυτό δεν γίνεται γιατί δεν είμαστε Δημόσιοι Υπάλληλοι και όλοι όσοι 
τους πίστεψαν θα καταλάβουν ότι απλά έτσι κάποιοι εξυπηρετούσαν τους εαυτούς τους και 
τον «κύκλο» τους;;; 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ 
Αλλαγή  του  Κώδικα  δεν  γίνεται  πρόχειρα  ούτε  από  επιτροπές  σοφών.  Η  συμμετοχή 

εκπροσώπων  του  Κλάδου  σε  νομοπαρασκευαστικές  επιτροπές  προϋποθέτει  σοβαρή 
προετοιμασία και επεξεργασία των θέσεών μας και από συμβουλευτική νομική ομάδα, αλλά 
πρίν από όλα απαιτείται να αποφασίσουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. 

Εμείς  πιστεύουμε  ότι  πρέπει  να  τεθεί  ως  προαπαιτούμενο  της  συμμετοχής  μας  η 
απόλυτη  διάκρισή  μας  μέσω  Ειδικού  Βαθμολογίου  το  οποίο  θα  παρακολουθεί  την 
δικαστηριακή ιεραρχία πχ Γραμματέας Πρωτοδικών Α,Β,Γ, Γραμματέας Εφετών κλπ. Αυτό 
θα  προτείνουμε  στο  Συνέδριο.  (Αυτήν  την  πρόταση  έχουμε  υποστηρίξει  σταθερά  και 
αιτιολογήσει επαρκώς όλα τα τελευταία χρόνια) 

 
 Άλλα θέματα που θα θέσουμε στο Συνέδριο: 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
Για να επεκταθεί στους Δικαστικούς Υπαλλήλους χρειάζεται ειδική ρύθμιση η οποία 

πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ. 
Φυσικά  πρέπει  να  μας  αναγνωριστεί  οποιαδήποτε  προϋπηρεσία  σε  οποιοδήποτε 

αντικείμενο, χωρίς καμμία σκέψη για συνάφεια εργασιακού αντικειμένου, αφού ήδη έχει 
αναγνωριστεί  στους μεταφερθέντες  ΙΔΑΧ  (και  σε Βαθμό και  σε Μισθό)  προϋπηρεσία ως 
Οδηγοί, ως Καθαρίστριες κλπ κλπ και μάλιστα αυτό έχει γίνει τόσο από την Κυβέρνηση με 
τις πράξεις μεταφοράς, όσο και από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που τις ενέκριναν. 

Δεν  πρέπει  να  δεχτούμε  καμμία  δικαιολογία  για  οτιδήποτε  διαφορετικό  και  το 
Συνέδριο πρέπει να ψηφίσει συγκεκριμένη απόφαση!  

 
ΑΡΘΡΟ 48 Ν.4356/2015 

Το άρθρο 48 λέει ότι: 
«Ως προϊστάμενοι  διευθύνσεων  επιλέγονται  δικαστικοί  υπάλληλοι  του  οικείου  τομέα 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με τουλάχιστον Β΄ βαθμό. 
 Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Β΄ που έχουν υποβάλει 

αίτηση  υποψηφιότητας  ή  αν  είναι  λιγότεροι  από  τον απαιτούμενο  κατά  την  παράγραφο 4 
αριθμό  κρινομένων,  κρίνονται  προς  επιλογή  και  δικαστικοί  υπάλληλοι  με  βαθμό  Γ΄.  Εάν  ο 
αριθμός των προηγουμένων δεν επαρκεί, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι 
της ΔΕ κατηγορίας με βαθμό Β΄ ή Γ΄, προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο 
υπηρεσίας στους βαθμούς αυτούς.» 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ 
Δεν είναι ούτε λογικό ούτε ηθικό να απαιτείς από έναν συνάδελφο ΔΕ να κάνει την ίδια 

δουλειά με έναν ΠΕ (αν δε είναι και αρχαιότερος να έχει η υπηρεσία αυξημένες απαιτήσεις 
από αυτόν λόγω της εμπειρίας του)  και  ταυτόχρονα όχι μόνο να μην του χορηγείς την  ίδια 
αμοιβή με τον ΠΕ (κατά παράβαση του άρθρου 22 1β του Συντάγματος και του άρθρου 136 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αλλά να του αφαιρείς από πάνω και το δικαίωμα να 
γίνει Διευθυντής (μην ξεχνάμε το επίδομα ευθύνης) 

Το άρθρο 48 πρέπει  να καταργηθεί  γιατί θα μπορούσε να  ισχύσει μόνο αν υπήρχε 
ταυτόχρονα και καθηκοντολόγιο με λιγότερα και σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα για 



τους  ΔΕ  (και  φυσικά  δεν  μπορεί  να  αναφέρεται  σε  πτυχιούχους  με  μη  συναφή  του 
αντικειμένου πτυχία). 

 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 

Οι υπερωρίες πρέπει να καταβάλλονται κανονικά και πλήρως. 
Σήμερα, με την κατάργηση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών, δεν μπορεί να υπάρχει 

δικαιολογία από την μεριά του Υπουργείου για την μη καταβολή τους. 
Να μην ξεχνάμε ότι για να γίνουν υπερωρίες πρέπει να υπάρχει προέγκριση. 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ 
Το συνέδριο πρέπει να αποφασίσει την πλήρη αποχή μας από κάθε εκτός ωραρίου 

εργασία  αν  δεν  έχουν  προεγκριθεί  υπερωρίες.  (Εδώ  θα  τονίσουμε  ότι  η  συμμετοχή  σε 
υπερωριακή εργασία είναι προαιρετική.) 

 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

Η θέση μας είναι ότι ότι οι εξαγγελθείσες προσλήψεις είναι θετικότατο βήμα. 
Εκφράζουμε  όμως  την  ανησυχία  μας  για  το  πότε  θα  γίνουν  αφού  δεν  έχουν  έλθει 

ακόμα στις υπηρεσίες οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του 2008. 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
Με το Ηλεκτρονικό Παράβολο ζητήθηκε ο ΑΦΜ των υπαλλήλων για την δέσμευσή του. 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ 
Δεν ανήκει στα καθήκοντά μας.  Εκκαθαριστής  της Υπηρεσίας  είναι ο Προϊστάμενος 

Δικαστικός  Λειτουργός.  Για  την  είσπραξη  εσόδων  του  δημοσίου  αρμόδιες  είναι  οι  ΔΟΥ 
(θυμηθείτε  τα  διπλότυπα).  Ζητάμε  την  απεμπλοκή  των  Δικαστικών  Υπαλλήλων  από  την 
διαδικασία.  

 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 

Εκείνο  το  άρθρο  17  του  νέου  Μισθολογίου  (ν.4336/2015)  που  δίνει  δυνατότητα 
αυξήσεων  στο  σύνολο  ενός  κλάδου  γιατί  όλοι  εξακολουθούν  να  κάνουν  ότι  δεν  το 
βλέπουν;;; 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ 
Να αποφασίσει το Συνέδριο και να απαιτήσει την άμεση ενεργοποίησή του. 
Να  οριστεί  ομάδα  εργασίας  που  θα  ξεκινήσει  την  περιγραφή  κάθε  θέσης  και  των 

καθηκόντων της για να μην μπορέσει η πολιτική ηγεσία να κωλυσιεργήσει. 
 
 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Εμείς είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. 
 
Κάθε θέση μας είναι πλήρως αιτιολογημένη. 
 
Εμείς δεν θα σιωπήσουμε και θα συνεχίσουμε να θέτουμε τα προβλήματα, να ζητάμε 

απαντήσεις και να παλεύουμε για πραγματικές λύσεις. 
 
Ζητάμε  την ψήφο σας  για  να υποστηρίξουμε με μεγαλύτερη θέρμη και  δύναμη  τις 

θέσεις μας στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ. 
 
 
 

4‐10‐2016 
Η Γραμματεία της Παράταξης 


