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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ 23, 24 και 25/10/2014 

(2012- 6/7/2014) 
 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
 
Η έναρξη της θητείας αυτού του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, βρήκε τον κλάδο µας 
και τους εργαζόµενους όλης της χώρας µέσα στη λαίλαπα των 
µνηµονίων, η οποία είχε αρχίσει από το 2010 και η οποία συνεχίζεται 
µέχρι σήµερα µε την ίδια ένταση.  
 
Οι περικοπές µισθών και συντάξεων, η µείωση του εφάπαξ, 
οι διαθεσιµότητες, οι απολύσεις, η απορρύθµιση των εργασιακών 
σχέσεων, η συρρίκνωση δηµόσιων κοινωνικών αγαθών (υγεία, 
παιδεία, κοινωνική ασφάλιση κλπ) και η παραχώρησή τους στο 
ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο, είναι αντιλαϊκά µέτρα, τα οποία η 
Κυβέρνηση εµφανίζει ως µονόδροµο για τη «διάσωση της χώρας». 
Στην πραγµατικότητα επιδιώκεται, ότι έχει αποµείνει ως σταθερή 
εργασία, να µετατραπεί σε ελαστική και οι εργαζόµενοι σε «απα-
σχολούµενους» µε πολύ χαµηλότερους µισθούς, συντάξεις πείνας και  
χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Η Κυβέρνηση µε την 
πολιτική της καταδικάζει στην ανεργία και την εξαθλίωση χιλιάδες 
εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο. Ο κόσµος της µισθωτής εργασίας δέχθηκε 
βαρύτατο πλήγµα καθώς αντιµετωπίζει την εφιαλτική αύξηση της 
ανεργίας και τις µειώσεις µισθών, εκείνων που ακόµη απέµειναν να 
εργάζονται, βιώνοντας πλέον συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αυτή η 
πολιτική που εφαρµόζεται από την Κυβέρνηση και σχεδιάζεται από την 
ίδια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ΝΤ, εκφράζοντας κυρίως τα 
συµφέροντα του τραπεζικού αλλά και του µεγάλου µονοπωλιακού 
κεφαλαίου, δεν έχει τη συναίνεση της κοινωνίας και ο µοναδικός 
τρόπος για να επιβληθεί είναι η ένταση του αυταρχισµού, η 
καταπάτηση των εργασιακών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων και η 
αστυνοµική καταστολή. Όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρµόζονται  
στο όνοµα της κρίσης και εµφανίζονται ως µονόδροµος για το 
ξεπέρασµά της, είναι επιλογές προαποφασισµένες, για να στηριχθεί το 
µεγάλο καπιταλιστικό κεφάλαιο σε βάρος των λαών, µέσα από την 
εξαφάνιση του λαϊκού εισοδήµατος και την αύξηση των κερδών του 
κεφαλαίου.  
 
Γνωρίζουµε καλά πως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει αυτή την πολιτική. 
Οι εξαγγελίες της ανάπτυξης που υπόσχεται δεν είναι παρά ένα ακόµα 



επικοινωνιακό τέχνασµα. Αν οι κοινωνικές αντιστάσεις είτε άµυνας 
είτε επιθετικής διεκδίκησης δεν σταθούν εµπόδιο, θα συνεχίζεται και 
θα εντείνεται η προσπάθεια βίαιης αναδιανοµής του πλούτου προς τις 
οικονοµικές ελίτ, αφήνοντας πίσω τους κοινωνικά ερείπια. Ο ∆ηµόσιος 
Τοµέας αποτέλεσε το πρώτο θύµα αυτών των εφαρµοζόµενων 
πολιτικών. Οι µειώσεις µισθών που φθάνουν έως και 50% και η 
ραγδαία µείωση του αριθµού των εργαζοµένων, συµπληρώνουν την 
εικόνα υποβάθµισης των κοινωνικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.   
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΜΑΣ. 
 
Οι παραπάνω αντιλαϊκές πολιτικές είχαν βαριές επιπτώσεις και στον 
κλάδο µας. Ειδικότερα είχαµε, 
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ, ΠΑΓΩΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ Η∆Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΚΕΝΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΑΘΡΟΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΗ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΞΥΤΑΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Α∆ΥΝΑΜΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΟΥ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΜΑΣ. 
 
Μέσα σ΄αυτές τις συνθήκες η γραµµατεία των δικαστικών υπηρεσιών 
έδειχνε εικόνα ερήµωσης και εγκατάλειψης. 
Επιπτώσεις όλων των παραπάνω ήταν και είναι:  
1. Η ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών κάθε µέρα στις δικαστικές 
υπηρεσίες της χώρας, µε αποτέλεσµα εκτός των άλλων την απώλεια 
εσόδων του κράτους λόγω των χιλιάδων αναβολών και µαταιώσεων 
δικών. 
2. Η µη ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήµατος της κοινωνίας, µε 
δεδοµένους τους τραγικά αργούς ρυθµούς προσδιορισµού και 
τελεσιδικίας των υποθέσεων. 
3. Η υπερπλήρωση των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας, 
από χιλιάδες υπόδικους - προφυλακισµένους, λόγω αδυναµίας 
σύντοµου προσδιορισµού των υποθέσεων τους, και τις, ως εκ των 
συνθηκών κράτησής τους καταδίκες της χώρας, µε προφανείς διεθνείς 
δυσµενείς εντυπώσεις. 
4. Η απώλεια ή τη µεγάλη καθυστέρηση είσπραξης εσόδων 
(χρηµατικές ποινές, δικαστικά έξοδα, µετατροπές ποινών και 
φορολογικές – τελωνειακές διαφορές) από το κράτος, λόγω της 
βραδύτητας, προσδιορισµού και τελεσιδικίας των υποθέσεων στα 
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια της χώρας, αλλά και στην τραγική 
καθυστέρηση, προσδιορισµού και εκτέλεσης των ποινικών υποθέσεων. 



 
5. Οι εκατοντάδες καταδίκες και επιβολές προστίµων κατά της 
Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
λόγω της αργής απονοµής της δικαιοσύνης µέχρι σηµείου 
αρνησιδικίας. 
6. Η αδυναµία επιλογής προϊσταµένων των δικαστικών υπηρεσιών µε 
όλα τα επακόλουθα αυτής. 
7. Οι τραγικές συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων όλης 
της χώρας, οι οποίοι µε υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να 
διεκπεραιώσουν την διαρκώς αυξανόµενη  δικαστηρική ύλη.   
 
Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
Μέσα σ΄αυτές τις συνθήκες το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, αµέσως µετά το 
συνέδριο της Ερέτριας και το προεδρείο από το Νοέµβρη του 2012, 
σχεδίασε και οργάνωσε τη δράση της Ο∆ΥΕ µε κύριους στόχους:  
Α) την κατά το δυνατόν προστασία και θωράκιση του κλάδου, από 
κάθε µορφής επίθεση (µνηµονιακές και αντιλαϊκές πολιτικές) και  
Β) την απόσπαση όσο το δυνατόν περισσότερων κατακτήσεων για 
όλους µας.   
Ο σχεδιασµός µας έλαβε υπόψη του όσα µας µετέφεραν οι 
συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα στην Πανελλαδική συνδιάσκεψη 
του Εφετείου Αθήνας, αλλά και από τις περιοδείες κλιµακίων της 
Ο∆ΥΕ στους πρωτοβάθµιους συλλόγους της χώρας, όπως επίσης και 
το αδιαµφισβήτητο οικονοµικό περιβάλλον και τις άθλιες οικονοµικές 
δυνατότητες των συναδέλφων που υπαγόρευαν τη µε φειδώ χρήση 
του ιερού όπλου της απεργίας και το γεγονός ότι η Κυβέρνηση µε 
µεγάλη ευκολία έκανε χρήση του Αντισυνταγµατικού µέτρου της 
επιστράτευσης απεργών, στα πλαίσια της γενικότερης καταστολής 
των φωνών αντίδρασης και των συνδικαλιστικών αγώνων. 
 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 
 
Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ  
         

1. Τον Αύγουστο του 2013 ο κλάδος µας δέχθηκε επίθεση από την 
Τρόικα και την Κυβέρνηση µε στόχο τη συµµετοχή µας στις 
διαδικασίες  κινητικότητας – διαθεσιµότητας- απολύσεων. Η 
αρχική απαίτηση ήταν να τεθούν σε διαθεσιµότητα 175 
συνάδελφοι. Το ∆Σ µετά από συνεδρίαση και λήψη απόφασης 
για έναρξη κινητοποιήσεων από 16/9/ 13, σε συνδυασµό µε τις 
πιέσεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, κατάφερε να 
αποτρέψει την επίθεση αυτή και να µη συµµετάσχει ΚΑΝΕΝΑΣ 
συνάδελφος σ΄αυτή τη διαδικασία. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι 
µέχρι σήµερα, είµαστε ο µοναδικός κλάδος του ∆ηµοσίου που 
δεν έχει συµµετάσχει στην απάνθρωπη διαδικασία της 
κινητικότητας - διαθεσιµότητας. 

 
Με την ευκαιρία αυτή να θυµίσουµε και πάλι ότι από την προηγούµενη 
θητεία (Μάιος 2012) έχει ψηφιστεί διάταξη νόµου που ρητά αναφέρει 



ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε µετακίνηση εργαζόµενου στη 
Γραµµατεία των δικαστικών υπηρεσιών προς οπουδήποτε και για τον 
οποιονδήποτε λόγο (κινητικότητα, διαθεσιµότητα κλπ), πρέπει να 
υπάρχει προηγούµενα θετική απόφαση του αρµοδίου υπηρεσιακού 
συµβουλίου. 
 

2.  Μετά την ψήφιση και εφαρµογή του Ν.4250/14 του γνωστού 
εκτρώµατος της αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων που 
αντιπαλεύει όλο το δηµοσιοϋπαλληλικό κίνηµα, για όσα 
απαράδεκτα αυτός ορίζει, το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, µε κατάλληλη πίεση 
και επιχειρήµατα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, πέτυχε 
την εξαίρεση µας από αυτή την αξιολόγηση και ταυτόχρονα  
ενεργοποίησε το άρθρο 62 του Κώδικά µας και του Π∆ 
39/11.4.12 (προηγούµενη θητεία) που διατήρησε το υφιστά-
µενο σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταµένων. Το 
σχετικό σχέδιο Π∆ για την αξιολόγησή µας, συντάχθηκε 
ΟΜΟΦΩΝΑ από διαπαραταξιακή επιτροπή του ∆Σ και είναι ήδη 
στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, προς έκδοση. 

 
3. Μετά από προσφυγή της Ο∆ΥΕ στην προηγούµενη θητεία  και 
την έκδοση της 3355/13 απόφασης από την Ολοµέλεια του ΣτΕ, 
που ακύρωσε την Υπουργική απόφαση κατάργησης  των κενών 
οργανικών θέσεων, επανασυστάθηκαν ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ που είχαν καταργηθεί την 1.11.2011 
(2.127 κενές οργανικές θέσεις). Είµαστε ο µοναδικός κλάδος 
που επανασύστησε τις καταργηµένες οργανικές θέσεις.   
   

Β) ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Σε εποχές µνηµονίων, περικοπών των αποδοχών των εργαζοµένων, 
επανασυστάθηκαν τα έξοδα κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων 
ύψους 50€ κατά µήνα, που είχαν περικοπεί από το µισθολόγιο -
βαθµολόγιο. 
 
2. Σε εποχές απολύσεων και διαθεσιµοτήτων µε συντονισµένες 
ενέργειες του ∆Σ έγινε κατορθωτή η πρόσληψη 50 αρχικά και 200 
στη συνέχεια ,νέων συναδέλφων από το διαγωνισµό του 2009. Για το 
σκοπό αυτό έχουν υπάρξει 2 παρατάσεις ισχύος του πίνακα από τις 
προηγούµενες θητείες και µια από αυτή και ταυτόχρονα έχουν γίνει 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την παράταση ισχύος του πίνακα  το 
έτος 2015, για να καταστεί εφικτή η εξάντληση του πίνακα και η 
πρόσληψη και των τελευταίων 35 του διαγωνισµού αυτού. 
 
3. Έχει εγκριθεί πίστωση και είναι σε εξέλιξη στο ΑΣΕΠ η διαδικασία 
προκήρυξης διαγωνισµού για την πρόσληψη 100 νέων 
συναδέλφων του κλάδου Πληροφορικής. 
 
4. Παρά την ιδεολογικοπολιτική και συνδικαλιστική αντίθεσή 
µας, στις επιταγές της Τρόικας για το καθεστώς κινητικότητας -
διαθεσιµότητας στο δηµόσιο, όµως µε δεδοµένη την έλλειψη 



προσωπικού στις ∆ικαστικές υπηρεσίες αλλά και το γεγονός ότι ήταν 
µια µνηµονιακή, δεδοµένη και αποφασισµένη διαδικασία, η οποία 
αποτελούσε µια σκληρή πραγµατικότητα για χιλιάδες εργαζόµενους µε 
τεράστιες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις, πιέσαµε τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για τη σύνταξη αιτήµατος 
ενίσχυσης των υπηρεσιών µας µε όσο το δυνατόν περισσότερους  
εργαζόµενους. Στα πλαίσια αυτά εξασφαλίστηκε η µετάταξη 298 
εργαζοµένων στις υπηρεσίες µας (Ιούνιος 2013), από τους 1900 που 
ήταν ήδη σε διαθεσιµότητα 8 µήνες. Επίσης διαµορφώθηκε νέο αίτηµα 
για τη µετάταξη 880 νέων υπαλλήλων από το ίδιο καθεστώς µέσα 
στο 2014. Ήδη από τους 547 πρώτους µετατασσόµενους σε όλο το 
∆ηµόσιο εξασφαλίστηκε, αρχικά και κατά προτεραιότητα η 
µετάταξη 236 από αυτούς εντός του Φθινοπώρου. Καλωσορίζουµε, 
όλους αυτούς τους νέους συναδέλφους. Ήδη το ∆Σ της Ο∆ΥΕ µε 
σειρά ενεργειών και διατάξεων που εκδόθηκαν µετά από πίεση µας 
καταβάλλει προσπάθειες για την θεσµική αφοµοίωσή τους στον κλάδο 
µας. Στα πλαίσια αυτά µετά από επίµονες πιέσεις στους αρµοδίους. Α)  
ψηφίστηκε διάταξη (Ν.4250/14 αρθ.39) µε την οποία η µετάταξή 
τους στις ∆ικαστικές υπηρεσίες εγκρίνεται από τα δικαστικά –
υπηρεσιακά µας συµβούλια. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ρητά, ότι τα 
ως άνω συµβούλια επιλαµβάνονται και κάθε θέµατος που αφορά την 
υπηρεσιακή τους κατάσταση. (Η παραπάνω διάταξη αφορά όλους 
όσους έχουν έρθει κατά καιρούς µε µεταφορά ή µετάταξη στις 
∆ικαστικές υπηρεσίες και πριν τα µνηµόνια). Και Β) ψηφίστηκε 
διάταξη (Ν.4264/14 αρθρ. 41) η οποία  επιτρέπει τη συµµετοχή 
τους και στις έδρες. Πάγια θέση και αίτηµά µας ήταν και είναι η 
αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης, έχοντας αναπτύξει όλη τη 
σχετική επιχειρηµατολογία για το Συνταγµατικά επιτρεπτό της 
µεταβολής. 
 
5. Μετά από διαπραγµατεύσεις ετών µε τη ∆/νση προµηθειών του 
ΓΕΣ, επιτεύχθηκε συµφωνία µε τα Στρατιωτικά Πρατήρια και οι 
συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα από τα κατά 
τόπους στρατιωτικά πρατήρια, µε µειωµένες τιµές. 
 
6. Επιτεύχθηκε συµφωνία µε ασφαλιστική εταιρεία, µε την οποία 
ασφαλίζουν οι συνάδελφοι τα οχήµατά τους µε µειωµένα ασφάλιστρα. 
 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Παράλληλα το ∆Σ της Ο∆ΥΕ αυτή τη διετία πάλεψε – διεκδίκησε -
ωρίµασε και δροµολόγησε:  
 
1. Την επανακατάταξή µας στους βαθµούς που µας είχαν αποδοθεί 
σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων και την ακώλυτη 
και χωρίς ποσοστώσεις εξέλιξή µας, σύµφωνα µε αυτόν. Με 
δεδοµένο το µεγάλο δείκτη δυσκολίας επίτευξης αυτού του στόχου 
(θα είµαστε ο πρώτος κλάδος που θα σπάσει µε νόµο το 
Βαθµολόγιο – Μισθολόγιο) το ∆Σ της Ο∆ΥΕ κατάφερε να 
µεταφερθεί το αίτηµα αυτό, µαζί µε τα άλλα κλαδικά αιτήµατα, 



µέχρι τον Πρωθυπουργό. Παρά την Κυβερνητική δέσµευση για τη 
ρύθµιση του παραπάνω θέµατος , δεν έχει, µέχρι σήµερα, υπάρξει 
οριστική επίλυση. Βεβαίως ένα επιπλέον εµπόδιο στη ρύθµιση αυτή 
αποτέλεσε η έκδοση της απόφασης από την Ολοµέλεια του ΣτΕ, 
επί της προσφυγής του Σ∆Υ Πειραιά. Είναι προφανές ότι η τυχόν 
ψήφιση αυτής της διάταξης, θα έχει πολλαπλές ευεργετικές 
επιπτώσεις για τον κλάδο µας, µερικές εκ των οποίων είναι η 
ακόµα µεγαλύτερη θωράκιση του κλάδου από µελλοντικές 
επιθέσεις καθώς και η διεύρυνση του πεδίου κλαδικών 
διεκδικήσεων. 

2. Αναπτύχθηκαν µε κατάλληλη επιχειρηµατολογία όλες οι δίκαιες 
θέσεις µας και ασκήθηκαν πιέσεις για την επαναθεσµοθέτηση 
του επιδόµατος ειδικών συνθηκών. Αναγνωρίστηκε το δίκαιο 
του αιτήµατος µας, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί. 
Αρνητική συγκυρία στην υλοποίηση του παραπάνω αιτήµατος 
υπήρξε η έκδοση αποφάσεων που αφορούσαν τα ειδικά µισθολόγια 
άλλων κλάδων. Πρέπει να συνεχιστεί αµείωτα η διεκδίκηση του 
αιτήµατος αυτού, µέχρι την υλοποίησή του, δεδοµένου ότι οι 
δικαστικοί υπάλληλοι δεν έπαψαν να βιώνουν παρόµοιες  
συνθήκες εργασίας µε του ∆ικαστικούς Λειτουργούς. 

3. Μετά από πολλές και συντονισµένες ενέργειες αναγνωρίστηκε η 
ανάγκη προκήρυξης νέου ειδικού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ, για 
πρόσληψη 500 τουλάχιστον νέων δικαστικών υπαλλήλων στους 
πρώτους µήνες του 2015  

4. Καταβλήθηκαν συντονισµένες πιέσεις προς την Κυβέρνηση και τον 
Υπουργό Εργασίας, για το χρόνιο και άλυτο αίτηµα της 
ταυτόχρονης συνταξιοδότησης από το Ταµείο Νοµικών. Είµαστε 
σε αναµονή της απάντησης του αρµόδιου Υπουργού επί της 
διεκδίκησης µας. 

5. Ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής προσφορών από ασφαλιστικές 
εταιρείες για την οµαδική ασφάλιση όλων των συναδέλφων που 
επιθυµούν, σε προγράµµατα Νοσοκοµειακής κάλυψης και 
υγειονοµικής περίθαλψης. Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε 
και θα πρέπει το επόµενο ∆Σ να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. 

 
Εν τω µεταξύ, τη διετία αυτή εκδικάστηκαν και εκδόθηκαν αποφάσεις 
τις Ολοµέλειας του ΣτΕ για τα παρακάτω θέµατα: 
 
1. Όπως σας είναι γνωστό κατά την προηγούµενη διετία το τότε ∆Σ 
της Ο∆ΥΕ είχε αποφασίσει την προσφυγή µας, µε οµαδικό 
δικόγραφο, κατά της κατάταξής µας στο Βαθµολόγιο – 
Μισθολόγιο. Η σχετική προσφυγή είχε κατατεθεί στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο Αθήνας. Ο Σ∆Υ Πειραιά κατέθεσε δικό του δικόγραφο στο 
ΣτΕ και ζήτησε να εκδικαστεί µε τη διαδικασία της πρότυπης δίκης. 
Η Ο∆ΥΕ ήταν αντίθετη µε την ενέργεια αυτή και προσπάθησε για 
την απόσυρση του δικογράφου. Παρ΄όλα αυτά και µετά την 
άρνηση που συνάντησε από πλευράς Σ∆ΥΠ, αποφάσισε να 
συµµετάσχει στη διαδικασία αυτή ενώπιον του ΣτΕ, µε παρέµβασή 
της προκειµένου να ενισχυθεί η νοµική επιχειρηµατολογία και να 
µειώσει τις πιθανότητες αποτυχίας του επιχειρήµατος. ∆υστυχώς η 



απόφαση που εκδόθηκε ήταν αρνητική, γεγονός που ακόµα και 
σήµερα αυξάνει το δείκτη δυσκολίας στην επίλυση του αιτήµατος 
µας για επαναφορά στους βαθµούς µας. 

      
2. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών µετάταξης υπαλλήλων από 
την κινητικότητα, ο παραπάνω σύλλογος κατέθεσε νέο δικόγραφο 
µε το οποίο ζητούσε να ακυρωθεί η ΚΥΑ µετάταξης υπαλλήλων µε  
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου στα ∆ικαστήρια του Πειραιά, 
παρά την αντίθετη απόφαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ ενώ γνώριζε και τις 
πραγµατικές ανάγκες σε προσωπικό των δικαστικών υπηρεσιών, 
ήδη έχει εκδοθεί απόφαση από το ΣτΕ της οποίας το σκεπτικό 
µέχρι σήµερα δε γνωρίζουµε επακριβώς. 

 
 
Συνάδελφοι, συνάδέλφισσες, 
  
Είναι βέβαιο, για την ανατροπή των µνηµονίων και των αντιλαϊκών 
πολιτικών καθώς και των αιτίων που γεννούν αυτά τα φαινόµενα, δεν 
αρκούν οι προσπάθειες και οι δυνάµεις ενός και µόνο κλάδου. 
Χρειάζονται συντονισµένες προσπάθειες και αγώνας, ολόκληρου του 
συνδικαλιστικού κινήµατος και  όλου του λαού. Το ∆Σ της Ο∆ΥΕ τη 
διετία αυτή προσπάθησε όπως είχε και καταστατική υποχρέωση για 
την ανατροπή αυτών των πολιτικών καθώς και την προστασία του 
κλάδου από τις επιθέσεις και την επίτευξη κατακτήσεων, στα πλαίσια 
επίτευξης των στόχων και του διεκδικητικού πλαισίου που 
ψηφίστηκαν στο συνέδριο της Ερέτριας. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται 
συνέχιση και ένταση του αγώνα  µε ενότητα όλων των πρωτοβαθµίων 
συλλόγων και όλων των συναδέλφων, για την προάσπιση των 
κεκτηµένων και των κλαδικών κατακτήσεων, αλλά και την επίτευξη 
λύσεων στα ήδη ώριµα και δίκαια αιτήµατά µας, µε στόχους και 
οράµατα που θα ανταποκρίνονται στη Γραµµατεία του 21ου αιώνα και 
στην δίκαιη και γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης για όλο τον 
Ελληνικό λαό. 
 
Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραµµατέας      Ο Αντιπρόεδρος          Ο Ταµίας 
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∆ηµήτρης Χατζίνας (καταψήφισε). 

 


