ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τελείωσαν οι εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και σταμάτησαν να γράφονται
ανακοινώσεις.
Όταν πλησιάσουν οι εκλογές για το Συνέδριο της ΟΔΥΕ θα ξαναγραφτούν τα ίδια
πράγματα και θα γίνουν οι ίδιες αντιπαραγωγικές αντιπαραθέσεις.
Τώρα θα απευθυνθούμε εμείς σε εσάς προσπαθώντας να επαναφέρουμε την
συζήτηση και το ενδιαφέρον στην ουσία των πραγμάτων για το παρόν και το μέλλον του
κλάδου.
ΓΕΝΙΚΑ
Ζούμε ένα διαρκές μνημόνιο.
Το νέο Ασφαλιστικό μας οδήγησε σε περισσότερα χρόνια δουλειάς με άγνωστες
συντάξιμες αποδοχές.
Η ύπαρξη του «κόφτη» δεν επιτρέπει να υπολογίσουμε όχι τις συντάξιμες αποδοχές
αλλά ούτε καν τις αποδοχές των εν ενεργεία σε βάθος εξαμήνου. Η εκτίμησή μας είναι ότι
οδηγούμαστε ολοταχώς σε νέες μειώσεις αποδοχών αφού είναι μάλλον αδύνατον να
επιτευχθούν οι στόχοι των φορολογικών εισπράξεων που προβλέπονται στο νέο μνημόνιο.
Παρά τις, επιεικώς γελοίες, δηλώσεις των Κυβερνητικών στελεχών η πραγματικότητα
είναι ότι η Κρατική περιουσία είναι δεσμευμένη μέχρι το 2115 πράγμα που λογικά δεν θα
χρειαζόταν αν υπήρχε ελπίδα εξόδου από τα μνημόνια πιο νωρίς. (π.χ. Αν η Κυβέρνηση ή οι
δανειστές πίστευαν ότι θα βγούμε από την κρίση και θα έρθει η ανάπτυξη το 2031 θα την
δέσμευαν μέχρι το 2031)
Ο στόχος δεν είναι μόνο η αναδιανομή των εισοδημάτων σε βάρος του συνόλου των
μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και η ακίνητη περιουσία. Πώς θα
πληρώνουμε ΕΝΦΙΑ στο διηνεκές (αυτόν που θα καταργείτο ως παράλογος φόρος) όταν
θα έχουμε συνεχή μείωση εισοδημάτων; (Σημειώστε πως δεν υπάρχει μείωση τιμών στα
καταναλωτικά είδη πρώτης ανάγκης αλλά αντίθετα οι τιμές αυξάνονται). Τι θα συμβεί όταν,
πληρώνοντας τα δάνεια πρώτης κατοικίας, δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ;
ΚΛΑΔΙΚΑ
Στον κλάδο μας, όπως όλα τα τελευταία χρόνια έτσι και σήμερα, επικρατεί «νεκρική
σιγή»!

Όποιος μας παρακολουθεί θα νομίζει ότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι έχουμε λυμένα όλα
μας τα προβλήματα!
Αλήθεια πού είναι εκείνος ο διαγωνισμός για Δικαστικούς Υπαλλήλους;;; (οι
οργανικές θέσεις όμως εξακολουθούν να είναι δεσμευμένες με αποτέλεσμα να μην μπορεί
να γίνει ούτε μετάθεση για σοβαρούς λόγους)
Οι συνθήκες δουλειάς πάνε από το κακό στο χειρότερο και οι νέες διαδικασίες
λειτουργούν από το φιλότιμό μας και μόνο.
Εξακολουθούμε να είμαστε «η χαρά των μνημονιακών Υπουργών».
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Η κοροϊδία «πάει σύννεφο»!
Θυμάστε τι έλεγαν για την πρότυπη δίκη κατά του βαθμολογίου – μισθολογίου;
Εμείς θυμόμαστε!
Έλεγαν ότι : «Δεν έπρεπε να γίνει πρότυπη δίκη στο ΣτΕ αλλά να περιμένουμε να
βελτιωθούν οι συνθήκες και να δικάσουμε το ομαδικό δικόγραφο των 5000 ατόμων
αργότερα».
Άντε και αυτό να το πίστευαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ΔΑΚΕ και το ΠΑΜΕ πώς το έλεγαν; Προφανώς περίμεναν ότι με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
θα βελτιώνονταν οι συνθήκες…..
Αυτό λοιπόν είτε το πίστευαν πραγματικά, οπότε λογικά στις εκλογές ψήφισαν Τσίπρα,
είτε δεν το πίστευαν και απλά κορόιδευαν τον Κλάδο.
Δεν τους ρωτάτε να σας πούν πόσο βελτιώθηκαν οι συνθήκες από τότε μέχρι σήμερα
και πότε θα είναι αρκετά βελτιωμένες για να επιτρέπουν μια ομαδική δίκη με τέτοιο
θέμα;;;
( Σημ.: Τώρα που υπάρχει νέο βαθμολόγιο, όχι ο 4024/2011 για τον οποίο έγινε η
πρότυπη δίκη και μάλιστα αποσυνδεδεμένο από το μισθολόγιο γιατί δεν προωθούν μια νέα
ομαδική αγωγή;;;;;)
ΑΡΘΡΟ 48
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.»
Προειδοποιούμε ότι από την στιγμή που ψηφίστηκε μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην
διάσπαση του Κλάδου!
Αυτή η διάσπαση είναι «προ των πυλών» γιατί δεν είναι λογικό και 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)
Βεβαίως και το άρθρο 48 θα μπορούσε να υπάρχει αλλά μόνο αν υπήρχε ταυτόχρονα
και καθηκοντολόγιο με λιγότερα και σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα για τους ΔΕ.
Πόσο λογικό είναι να μην είναι ικανοί για Διευθυντές οι ΔΕ συνάδελφοι αλλά να είναι
ικανοί συνάδελφοι ΠΕ ή ΤΕ με εντελώς άσχετα με το αντικείμενο πτυχία;

Εκτός αν το άρθρο 48 είναι το πρώτο βήμα για την εκπαραθύρωση από τις θέσεις
ευθύνης και ενός μεγάλου μέρους των πτυχιούχων.
Είδατε ανακοινώσεις με διαμαρτυρίες και καταγγελίες πριν τις εκλογές των
υπηρεσιακών.
Είδατε να γίνεται κάτι ουσιαστικό;;; Είδατε να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για την
κατάργησή του;;;
Θα γίνει κάτι από το ΔΣ της ΟΔΥΕ ή θα κινηθούμε για την κατάργησή του ερήμην
τους;;;
Παρόλα αυτά η ψήφιση του άρθρου 48 είχε και ένα καλό…….
Απέδειξε ποιός διοικεί στην πραγματικότητα την ΟΔΥΕ και ποιός συνομιλεί με τον
Υπουργό…..(Αλήθεια πόσες φορές συναντήθηκε το ΔΣ της ΟΔΥΕ με τον σημερινό Υπουργό
Δικαιοσύνης;;; Μήπως καμμία;;;)
Η Παράταξή μας τοποθετήθηκε υπέρ της άμεσης διενέργειας των εκλογών για τα Υ.Σ.,
αν και υπήρχαν σαφή προβλήματα νομιμότητάς τους τα οποία και εντοπίσαμε. (όσοι
κυκλοφορούν σε διαδρόμους και λένε το αντίθετο είναι απλά ψεύτες)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Εκείνο το άρθρο 17 του νέου Μισθολογίου που δίνει δυνατότητα αυξήσεων στο
σύνολο ενός κλάδου γιατί όλοι κάνουν ότι δεν το βλέπουν;;;
Μήπως γιατί πρέπει να περιγραφούν όλες οι θέσεις και τα ανά θέση καθήκοντα
(πράγμα που θα αποδείξει τόσο την ιδιαιτερότητα του κλάδου μας, όσο και την αδικία που
γίνεται με το άρθρο 48);;;
Μήπως τους «απαγορεύει» να ασχοληθούν με τέτοια θέματα η πραγματική διοίκηση
της ΟΔΥΕ;;;
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Προφανώς είμαστε οι μόνοι που ανησυχούν για την επικείμενη συνταγματική
αναθεώρηση.
Ανησυχούμε γιατί σήμερα στα Δικαστήρια έχει ήδη καταργηθεί το Σύνταγμα και έχει
αρθεί η μονιμότητα. Σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων:
Δικαστικοί Υπάλληλοι,
Υπάλληλοι ΙΔΑΧ από την πρώτη κινητικότητα και
Υπάλληλοι ΙΔΑΧ από την δεύτερη κινητικότητα.
Αυτό έχει ήδη δημιουργήσει τις εξής αδικίες:
•
Οι ΙΔΑΧ έχουν δικαίωμα (κατά την άποψη του κου Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, δείτε και το σχετικό έγγραφο) να ψηφίζουν στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια αλλά όχι να εκλέγονται, καταργώντας μια βασική αρχή δικαίου και
διαχωρίζοντας το δικαίωμα του εκλέγειν από του εκλέγεσθαι. (το ότι δεν μπορούν να
εκλέγονται στα Υ.Σ. προβλέπεται ρητά στην απόφαση 3178/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ)
•
Οι ΙΔΑΧ, ακόμα και κάποιοι παλαιότεροι, δεν μπορούν να καταλάβουν καμμία
θέση ευθύνης (Διευθυντή ή Τμηματάρχη). Βάσει της απόφασης 3178/2014 Ολ. ΣτΕ ακόμα
και αν κάποιος τοποθετηθεί σε θέση τμηματάρχη ή διευθυντή, από άγνοια του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όποιος Δικαστικός Υπάλληλος είχε δικαίωμα να τοποθετηθεί και
δεν επιλέχτηκε μπορεί να προσβάλλει την απόφαση σε δεύτερο βαθμό και επικαλούμενος
την απόφαση του ΣτΕ να τοποθετηθεί εκείνος.
•
Οι ΙΔΑΧ της Α΄ Κινητικότητας είναι τοποθετημένοι σε προσωποπαγείς θέσεις ΔΕ
και δεν μπορούν ούτε να αναγνωρίσουν ανώτερο τυπικό προσόν ούτε να μετατεθούν.
Προϋπόθεση και για τα δύο είναι να καταργηθεί η προσωποπαγής θέση ΔΕ και να
δημιουργηθεί μία καινούργια, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει από τα Υ.Σ. (είναι υπέρβαση

εξουσίας) αλλά ούτε και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης (είναι αναρμόδιος) και σε κάθε
περίπτωση αν τους αναγνωριστεί ανώτερο τυπικό προσόν ή μετατεθούν θα είναι παράνομο.
•
Οι ΙΔΑΧ της Β΄ Κινητικότητας έχουν μεταφερθεί με απροσδιόριστο, αλλά
σίγουρα ευνοϊκότερο, καθεστώς. Ως ενδεικτικά παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν το
ότι άλλαξε η εργασιακή τους σχέση και τους αναγνωρίστηκαν αυτομάτως ανώτερα τυπικά
προσόντα τα οποία δεν ήταν αναγνωρισμένα στην προηγούμενη υπηρεσία τους.
•
Σε αντίθεση, οι νέοι Δικαστικοί Υπάλληλοι που διορίστηκαν κανονικά και
σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων πρέπει να περιμένουν χρόνια για να
αναγνωρίσουν το όποιο ανώτερο τυπικό προσόν και ακόμα περισσότερα χρόνια για να
πάνε Δικαστικοί Αντιπρόσωποι. (Οι ΙΔΑΧ πήγαν αμέσως αν και η εκλογική νομοθεσία δεν
το επιτρέπει, όπως δεν επιτρέπει και το να διορίζονται Δικαστικοί Αντιπρόσωποι οι
υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης)
Για την ιστορία, θα θυμίσουμε ότι όταν κατατέθηκε η αίτηση ακύρωσης κατά της
πρώτης κινητικότητας (του Μανιτάκη) κατατέθηκε για να ισχύσει ο Νόμος Καστανίδη που
είχε ψηφιστεί μόλις τρείς μήνες πριν και έλεγε ότι μόλις μεταφερθεί υπάλληλος ΙΔΑΧ στα
Δικαστήρια αλλάζει η εργασιακή του σχέση και γίνεται Μόνιμος.
Αυτή η εμμονή όλων των μεταγενέστερων Κυβερνήσεων και ενώ η πράξη μεταφοράς
ακυρώθηκε, να μην εφαρμοστεί ο ειδικός για τα Δικαστήρια Νόμος Καστανίδη αλλά με
διάφορα ημίμετρα να είμαστε όλοι όμηροι Μόνιμοι και ΙΔΑΧ, δεν καταγγέλθηκε από καμμία
άλλη Παράταξη.
Τώρα όλοι αναγνωρίζουν ότι η μόνη λύση είναι η μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ!
Δεν σας κάνει όμως εντύπωση ότι κανένας δεν έχει ποτέ αναφέρει τον Νόμο
Καστανίδη;;;
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κάθε εκλογές θυμούνται το θέμα και «πουλάνε προστασία
και ελπίδα»;;;;
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι, τώρα που η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει με
μεγαλύτερη ζέση το έργο των προηγούμενων Κυβερνήσεων, δεν μιλάει κανείς (δυστυχώς
ούτε οι ίδιοι οι ΙΔΑΧ) για την περιβόητη «τροπολογία Κατρούγκαλου» που θα τους
μονιμοποιούσε;;;
Τι πρόκειται να μας συμβεί με την αναθεώρηση του Συντάγματος;
Τελικά θα επιβάλει την θέση της η Ένωση Πτυχιούχων που έλεγε ότι δεν πρέπει να
διαφέρουμε σε τίποτε από το υπόλοιπο Δημόσιο;
Πότε θα ξυπνήσουμε;
Τί είναι αυτό που κρατάει τον κλάδο σε πλήρη απραξία;
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Εμείς είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας.
Κάθε θέση μας είναι πλήρως αιτιολογημένη. (Αν υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση
για τα γραφόμενά μας επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας στείλουμε όλα τα στοιχεία)
Εμείς δεν θα σιωπήσουμε και θα συνεχίσουμε να θέτουμε τα προβλήματα, να ζητάμε
απαντήσεις και να παλεύουμε για πραγματικές λύσεις.
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Η Γραμματεία της Παράταξης

