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Συνάδελφοι, 
Σήµερα που τόσα «περίεργα» συµβαίνουν γύρω µας, κάποιες µικρές αχτίδες φωτός 
διαφαίνονται στον ορίζοντα των εργασιακών και οικονοµικών µας, ειδικότερα:  
 
1. Ψηφίστηκε από τη Βουλή διάταξη του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης που διατηρεί σε 
ισχύ τον πίνακα επιτυχόντων του ειδικού διαγωνισµού, για πρόσληψη δικαστικών 
υπαλλήλων, µέχρι 31.12.2013. Επίσης πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι από αυτό το 
διαγωνισµό πιθανόν στο επόµενο διάστηµα θα προσληφθούν 50 νέοι συνάδελφοι για 
να βοηθήσουν την κατάσταση στα ήδη υπολειτουργούντα δικαστήρια της χώρας, 
ελπίζουµε και αγωνιζόµαστε για την πρόσληψη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ που και 
πάλι δεν επαρκούν να καλύψουν τα χιλιάδες οργανικά κενά της Γραµµατείας των 
∆ικαστικών Υπηρεσιών. Η Σάµος, η Χαλκιδική, οι Σέρρες, η Μυτιλήνη, η Ζάκυνθος,  η 
Κέρκυρα, η Ηγουµενίτσα και βέβαια Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στενάζουν, κανένας 
όµως δε δίνει σηµασία, αγωνιζόµαστε και διεκδικούµε ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ και ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ. 
 
2. Με τη µισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2013, θα επιστραφούν τα ποσά της 
διαφοράς µείωσης που κρατήθηκαν Νοέµβριο και ∆εκέµβριο και το ποσό αυτής, της 
διαφοράς µείωσης, θα επανέλθει στο ύψος που είχε την 31.10.2012. Το συγκεκριµένο 
ποσό θα τα λαµβάνουν οι συνάδελφοι που είχαν διαφορά µείωσης, έως 31.12.2016.  
 
3. Συνεχίζουµε την προσπάθεια, παρά την πολεµική από κάποιους, να επανέλθει το 
βαθµολογικό καθεστώς που είχαµε σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων 
(Ν.2812/2000) µε όσα µπορεί αυτό να σηµαίνει. 
 
4. Βρισκόµαστε σε επικοινωνία και πιέζουµε τους αρµοδίους, πάντα σε αγαστή 
συνεργασία µε την Ο∆ΥΕ, για την επαναθεσµοθέτηση της καταβολής των εξόδων 
κίνησης στους επιµελητές δικαστηρίων για αποκατάσταση της αδικίας που έχουν 
υποστεί από την εφαρµογή του µισθολογίου – «φτωχολογίου». 
 
5. ∆ιεκδικούµε άµεση αποκατάσταση της αδικίας που θα υποστούν οι συνάδελφοι των 
υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείων της χώρας που από 1 Ιανουαρίου 2013, θα 
αναγκαστούν να διατρέχουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιόµετρα κάθε µέρα για να 
εργαστούν µε κόστος σε βάρος του οικογενειακού τους προϋπολογισµού. Πρέπει   
τώρα το Υπουργείο να δώσει σ΄αυτούς το δικαίωµα µετακίνησης σε υπηρεσία που 
είναι στον τόπο κατοικίας τους ή σε όµορη περιοχή και µόνο. 
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