
 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες‐οι 

Όπως  όλοι  πλέον  γνωρίζετε,  την  17η  Μαΐου  συζητήθηκε  στο  ΣτΕ  η  αίτηση  ακύρωσης  του  Συλλόγου 
Πειραιά  κατά  της  ένταξης  των Δικαστικών  Υπαλλήλων στον Ν.4024/2011  (Ενιαίο  Βαθμολόγιο‐Μισθολόγιο). 
Υπέρ της εξαίρεσής μας από το σύνολο του νόμου κατέθεσε πρόσθετη παρέμβαση και η ΟΔΥΕ. 

Στο  διάστημα  από  τότε  μέχρι  σήμερα  «διάφοροι»  έσπευσαν  να  πούν  ότι  υπήρξε  παραίτηση  από  το 
Μισθολογικό μέρος του Ν.4024/11 χωρίς πρώτα να φροντίσουν να ρωτήσουν τον νομικό σύμβουλο της ΟΔΥΕ, 
ο οποίος ήταν ενήμερος εκ των προτέρων για κάθε δικονομική κίνηση. 

Επειδή αυτή η προβοκάτσια «τράβηξε» αρκετά αποφασίσαμε να τους εκθέσουμε πλήρως. 

Ενημερώνουμε λοιπόν ότι υπήρχαν δύο αιτήσεις στο ΣτΕ. α) Αυτή που εκδικάστηκε και στρέφεται κατά 
του συνόλου του Νόμου, προσβάλλοντας την παράνομη πράξη κατάταξης και β) Αυτή από την οποία έγινε 
παραίτηση  και  η  οποία  στρεφόταν  επίσης  κατά  του  συνόλου  του  Νόμου,  προσβάλλοντας  την  πρώτη 
βεβαίωση μισθοδοσίας  (αφού όταν ζητήθηκε για πρώτη φορά να μην εφαρμοστεί ο 4024/11 στον Κλάδο μας 
δεν υπήρχε άλλη προσβλητέα πράξη). 

Οι δύο αιτήσεις ακύρωσης είναι όμοιες και φυσικά στην διάθεση όποιου συναδέλφου τις ζητήσει για 
να τις συγκρίνει. 

Τα όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν ότι δήθεν υπήρξε παραίτηση από το μισθολογικό μέρος της αίτησης 
ακύρωσης αφ΄ενός είναι προσβλητικό να λέγονται σε δικαστικούς υπαλλήλους που έχει τύχει να διαβάσουν 
και μερικά δικόγραφα στην διάρκεια της καθημερινής τους εργασίας, αφ΄ετέρου ανατρέπονται από το ίδιο 
το  κείμενο  της  Πρόσθετης  Παρέμβασης  της  ΟΔΥΕ,  το  οποίο  αναφερόμενο  στην  Αίτηση  Ακύρωσης  που 
εκδικάστηκε λέει : 

α)  Σελ. 4 «…….µε το ν.4024/2011 ρυθµίζεται εν γένει η βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση εν 
γένει των διοικητικών υπαλλήλων του δηµοσίου, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4024/2011 οι 
δικαστικοί υπάλληλοι υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρµογής του.» 

β)  Σελ. 5 «……….Εποµένως , η διάταξη του άρθρου 4 του ν.4024/2011, η οποία εντάσσει στο πεδίο 
εφαρµογής του νόµου αυτού την κατηγορία των δικαστικών υπαλλήλων είναι ανίσχυρη ως 
αντισυνταγµατική…….» 

γ)  Σελ.  6  «………..Ο προαναφερθείς υποβιβασµός συνιστά ανεπίτρεπτη προσβολή των υφιστάµενων 
περιουσιακών µας δικαιωµάτων, καθ΄ ο µέρος επέρχεται αιφνιδίως και άµεσα δραστική µείωση των αποδοχών 
µας κατ΄αντιστοιχία του βαθµού κατάταξης……» 

Πώς γίνεται λοιπόν να έχει γίνει παραίτηση από το Μισθολογικό μέρος ;;; 

Συναδέλφισσες‐οι 

 Οι μόνοι που έχουν, στην πράξη, παραιτηθεί από το μισθολογικό μέρος βρίσκονται στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
και ζητάνε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ψηφιστεί το άρθρο 57 στο σχέδιο νόμου για το “Ενέχυρο και την 
ποινική συνδιαλλαγή” το οποίο έχει ως εξής : 



« Στο άρθρο 28 του ν.4024/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: ”Οι υπάλληλοι της γραµµατείας 
των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων 
κατατάσσονται στους βαθµούς που κατείχαν και η βαθµολογική  εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του 
ν.2812/2000. 

Ως προς την µισθολογική εξέλιξή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.4024/2011. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αντιστοιχούνται οι βαθµοί προς τα ισχύοντα µισθολογικά 
κλιµάκια.» 

Δηλαδή από την μία ζητάμε όλοι μαζί την ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΣ και από την άλλη το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
ζητάει να αποσυνδεθεί ο Βαθμός από τον Μισθό. Την ίδια μάλιστα στιγμή που ο σ. Χανδρινός στην Γ.Σ. του 
Συλλόγου Πειραιά λέει ότι το βαθμολόγιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μισθολόγιο (βλ. Πρακτικά Γ.Σ.) 

Συναδέλφισσες‐οι 

Το  επόμενο  μεγάλο  δείγμα  ανικανότητας  είναι  το  ότι  ενώ  η  ΟΔΥΕ  δέχεται  (ζητά)  την  μεταφορά 
υπαλλήλων  ΙΔΑΧ στα Δικαστήρια, στο ΣτΕ προβάλλει το ότι δεν μπορεί να υπάρχει κινητικότητα από άλλες 
δημόσιες  υπηρεσίες  στα  δικαστήρια.  (Προφανώς  αυτός  είναι  ένας  από  τους  λόγους  που  δεν  δίνει  στην 
δημοσιότητα το “Υπόμνημα μετά την συζήτηση” του κυρίου Χρυσανθάκη). 

Μήπως  τελικά  λένε  ότι  στα  Δικαστήρια  δεν  θέλουν  να  έρχονται Μόνιμοι  δημόσιοι  υπάλληλοι  αλλά 
μόνο  ΙΔΑΧ;  Την  ίδια  στιγμή  ενώ  σωστά  διαπιστώνουν  ότι  τα  Δικαστήρια  στενάζουν  και  χρειάζονται  άμεση 
βοήθεια  σε  προσωπικό,  στην  Γ.Σ.  του  Πειραιά  το  Προεδρείο  της  ΟΔΥΕ    λέει  ότι  οι  ΙΔΑΧ  είναι  βοηθητικό 
προσωπικό χωρίς δικαίωμα υπογραφής πράξεων και όσοι έλθουν θα απολυθούν σύντομα! 

 Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο λόγος που εμφανίστηκε η φασίζουσα συμπεριφορά του Προεδρείου 
να  «εξαφανίσει»  τα  Πρακτικά  της  Γ.Σ.  του  Συλλόγου  Πειραιά  από  την  ιστοσελίδα  της  ΟΔΥΕ.    Όλα  όσα 
λέγονται για  το ότι  τα πρακτικά ήταν αποσπασματικά είναι απλά ψέματα πανικόβλητων ανθρώπων και 
για να τελειώνουμε και με αυτό το ψέμα το αρχείο ήχου της Συνέλευσης είναι στην διάθεση όλων όσων το 
ζητήσουν. 

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΧΟ! 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΟΥΣΙΑΣ! 

Συναδέλφισσες‐οι 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ: 

Με  την  συζήτηση  στο  ΣτΕ  των  αιτήσεων  ακύρωσης  κατά  του  ν.4024/2011  και  κατά  της  πράξης 
μεταφοράς  υπαλλήλων  ΙΔΑΧ  στις  Δικαστικές  Υπηρεσίες  (συζητείται  6/12/2013  μαζί  με  την  αίτηση  των 
αδιόριστων  του  διαγωνισμού  του  2009)  τελειώνει  το  τμήμα  των  δικαστικών  διεκδικήσεων  με  το  οποίο  θα 
καθοριστεί  η  θέση  των  Δικαστικών  Υπαλλήλων  στην  Δημόσια  Διοίκηση  και  αναλόγως  του  αποτελέσματος 
αρχίζει ο σχεδιασμός των επιμέρους συνδικαλιστικών μας κινήσεων και των προτάσεων για εξειδικευμένες 
δράσεις. 

Πάνω σε αυτήν την προοπτική η Παράταξή μας  ζητάει  την συστράτευση όλων και κυρίως όσων,  ενώ 
θέλουν  και  μπορούν  να  προσφέρουν,  παραμένουν  επί  σειρά  ετών  αδρανείς  και  εκτοπισμένοι  στο 
συνδικαλιστικό περιθώριο του Κλάδου.   

20/06/2013 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 


