
 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Εμπρός για νέες κατακτήσεις.      Σύνταξη στα βαθειά γεράματα. 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ  

την ώρα  που  γκρεμίζεται  και  σείεται  ο  τόπος  από  τις  κινητοποιήσεις  και  τις  αντιδράσεις 
όλης της κοινωνίας απέναντι στην καταιγίδα των νέων μέτρων που ξένα κέντρα πλέον μας 
επιβάλλουν,  

 την  ώρα  που  η  κυβέρνηση  δεν  μπόρεσε  να  πείσει  τον  ελληνικό  λαό  ότι  τα  βάρη  και 
εισφορά του καθενός ξεχωριστά είτε ως επαγγελματία είτε ως απασχολούμενου πρέπει να 
είναι ανάλογα με την δυνατότητά του,  

 την ώρα   που η κυβέρνηση δεν μπορεί  να πείσει ότι θα προτάξει  επιτέλους  την  ισομερή 
κατανομή  των  βαρών  (  εισφορών  και  φόρων)  αρνούμενη  την  προστασία  ομάδων    και 
προσώπων που χρόνια καταδυνάστευσαν τον τόπο και έφεραν την καταστροφή,  

Αυτή την ώρα δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύεται και αυτή  πιστή στην ανέκαθεν  
προσφιλή  τακτική  όλων  των  προηγούμενων  περί    προστασίας  ημέτερων  βολεμένων 
αδιαφορώντας  για  το  μέλλον  της  νέας  γενιάς  που  μάταια  περιμένει  την  νέα  δυστυχώς 
προοδευτική πραγματικότητα. 

Έτσι  πέραν  όλων  των  άλλων  δυσβάστακτων  μέτρων  με  ειδικές  ρυθμίσεις  επαναφέρονται  
κατά κάποιο τρόπο σε ισχύ  προηγούμενες ρουσφετολογικές ρυθμίσεις  των κυβερνήσεων 
του  ΠΑΣΟΚ  ανατρέποντας  κάθε  διακήρυξη  περί  άλλης  τακτικής  της  νέας  προοδευτικής 
κυβέρνησης!!! 

Με τις διατάξεις  παρ.   1 του αρθρ. 63 του ν. 3900/2010(Α΄213) που τροποποίησε το τρίτο 
εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 145 του ν. 2812/2000 Κώδικα Δικαστικών υπαλλήλων ,  καθώς 
και με  την παρ.19  του αρθρ. 10  του ν.3863/2010(Α΄115)  που  τροποποίησε  την παρ.2  του 
αρθρ.155 του ν.3528/2007 Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων  , είχε δοθεί η δυνατότητα στους 
υπαλλήλους    με  αίτησή  τους  που  υποβάλλεται  6  μήνες  πριν  τη  συμπλήρωση  35  ετών 
πραγματικής  υπηρεσίας  καθώς  και  του  ορίου  ηλικίας  υποχρεωτικής  αποχώρησης  να 
ζητήσουν να παραμείνουν επιπλέον 3 έτη και ως την συμπλήρωση κατ’ανώτατο όριο τα 65 
έτη της ηλικίας τους , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ που βόλεψαν κυρίως ορισμένα ιστορικά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚΙΚΟΥ κράτους.  

 Με  την  υποπαρ.  1β  του  αρθρ.  33  του  ν.  4024/2011  καταργήθηκαν  αυτές    οι  άθλιες 
διατάξεις. Τώρα άραγε γιατί επανέρχονται στο προσκήνιο; Ποιά η στάση των κομμάτων; 
Στην  ΟΔΥΕ  εμείς  έχουμε  το  θάρρος  σαν  παράταξη  να  καταγγείλουμε  την  κυβέρνηση  για 
αυτή  την  επιλογή  της.  Όμως  δυστυχώς    οι  άλλες  παρατάξεις  αρνούνται  να  την 
καταδικάσουν γιατί όλο και κάποιοι δικοί τους βολεύονται από αυτό αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες που επέρχονται σε όλους. 



 

 

                 Δεν  είναι  προσωπική  αντιπαράθεση  ή  εναντίωση  σε  συγκεκριμένους  .  Είναι 
θέμα ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς.  

Έτσι εμείς έχουμε το θάρρος καθαρά και ξάστερα και διαμαρτυρόμενοι παίρνουμε  θέση : 

          Καταγγέλλουμε προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως στρεφόμενοι προς  την κυβέρνηση 
την πραξικοπηματική ωμή και απαράδεκτη επιλογή της που με ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο 
παρά  πέντε  30/12/2015  με  την  οποία  παρατείνεται  η  αυτοδίκαιη  απόλυση  από  την 
υπηρεσία . 

           Καταγγέλλουμε  την  προώθηση  νομοθετικής  ρύθμισης  που  παρατείνει    την 
αυτοδίκαιη απόλυση  πέραν των 35 χρόνων υπηρεσίας και 60ετών ηλικίας με οποιοδήποτε 
τρόπο και για κανένα λόγο.  

            Καταγγέλλουμε την ΑΔΕΔΥ για την αποσιώπηση  και την ανοχή της αν δεν είναι η ίδια 
ή  τα  ανώτερα  στελέχη  της  που  προώθησαν    αυτή  την  ρύθμιση  την  ώρα  που  τόσα 
κροκοδείλια δάκρυα χύνουν για το ασφαλιστικό για το συνταξιοδοτικό και την αύξηση των 
ορίων ηλικίας 

           Την  ώρα  που  συθέμελα  γκρεμίζεται  ο  κόσμος,  καταστρατηγούνται  δικαιώματα  και 
κατακτήσεις είναι απαράδεκτο συνδικαλιστικά να αποσιωπάται και  να μην καταγγέλλεται 
αυτό  το  γεγονός.  

Είναι  απαράδεκτο  να  ζητείται  η  αύξηση    των  ορίων  ηλικίας  των  εργαζομένων 
σχεδόν  στα  67  έτη  υπερθεματίζοντας  και  προωθώντας      σχέδια  που  ακόμα  και  άλλοι 
κυβερνώντες δεν τολμούσαν να εφαρμόσουν. 

Είναι απαράδεκτο  την ώρα που  ζητάμε  ταυτόχρονη συνταξιοδότηση στο λιγότερο 
χρόνο  σε περιπτώσεις περισσοτέρων ταμείων κύριας ασφάλισης, όπως για μας  το Ταμείο 
Νομικών, να διεκδικούμε μόνοι μας τον μεγαλύτερο. 

Τώρα  αποδεικνύεται  περίτρανα    πως  λειτουργούν    οι  καρεκλοκένταυροι 
εργατοπατέρες της ΑΔΕΔΥ με τους κατά τόπους και κλάδους αντιπροσώπους τους. 

  Οι  οποιεσδήποτε  αιτιάσεις  περί  μείωσης  των  συντάξεων  με  τον  νέο  υπολογισμό  
είναι  άλλο  ζήτημα  και  δεν  πρέπει  να  συνδέεται  με  τέτοιες  απαράδεκτες  ρυθμίσεις  που 
θυσιάζουν όρια ηλικίας  και καταδικάζουν την νέα γενιά στην ανεργία. 

  Τα διάφορα εξωνημένα παπαγαλάκια  έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που δήθεν 
κόπτονται  για    τους  3.000  υπαλλήλους  που φεύγουν,  αδιαφορώντας  για  τους  600  νέους 
που θα μπορούσαν να προσληφθούν έστω και με το άθλιο μνημονιακό 1 προς 5. 

Αυτοί  που  ευρισκόμενοι  στην  κορυφή  της  μισθολογικής  και  βαθμολογικής  δομής 
και  απολαμβάνοντας  όλοι  τα  οφέλη  κάθε  είδους    επιδομάτων  και  επιδομάτων    θέσεων 
ευθύνης  Γεν.  Διευθυντών,  Διευθυντών  και  Προϊσταμένων,  τώρα  που  ήρθε  η  ώρα  να 
αποχωρήσουν    δεν  μπορούν  να  διανοηθούν  ότι    θα  τα  στερηθούν.  Πώς  μπορούν  να 
αποχωριστούν  τα παχυλά επιδόματα οι υπάλληλοι συγκεκριμένων κλάδων.  



 

 

Είναι  αυτοί  που  αδιαφόρησαν    παντελώς  για  το  πάγωμα  των  μισθολογικών  και 
βαθμολογικών προαγωγών των υπαλλήλων  εδώ και πέντε χρόνια. 

               Είναι  αυτοί  που  αδιαφορούν  για  τους  χιλιάδες  νέους  ανέργους  (65%  πρώτο 
ποσοστό στην Ευρώπη). 

               Είναι  αυτοί  που  νοιάζονται  μόνο  για  το  τομάρι  τους  αδιαφορώντας  για  την 
τεράστια συνδρομή τους στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των επόμενων 
γενεών. 

  ΟΧΙ  ΣΤΙΣ  ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.  

  ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΛΛΟ. 

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗ. 

 ΚΑΛΟΥΜΕ  ΤΗΝ    ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΝΑ  ΑΠΟΣΥΡΕΙ  ΑΥΤΗ  ΤΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ   
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ. 

ΚΑΛΟΥΜΕ    ΤΗΝ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΝΑ  ΑΝΟΙΞΕΙ  ΤΟΝ  ΔΙΑΛΟΓΟ  ΜΕ  ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΕΙ  ΤΗΝ  ΑΓΩΝΙΑ  ΑΥΤΩΝ  ΠΟΥ 
ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΝ  ΑΛΛΟ 
ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ........ 

                            ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  


