
`ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

       

        Αγαπητοί συνάδελφοι  και φίλοι, 

          

  Έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι τα μεγάλα συλλογικά όργανα του κλάδου ΣΔΥΑ  και ΟΔΥΕ 

συνεχίζουν να ελέγχονται και να κυριαρχούνται από την αδράνεια, την έλλειψη στρατηγικής, την 

έλλειψη υψηλών στόχων, τη δαιμονοποίηση του κάθε τι διαφορετικού, την στείρα άρνηση στην πρόοδο 

και την εξέλιξη, την αδυναμία χάραξης αγωνιστικής πορείας σ’ έναν κόσμο που αγανακτεί αρνούμενος 

να αντέξει τα νέα δεδομένα που του έχουν επιβάλει. 

  Ένας ΣΔΥΑ και μία ΟΔΥΕ που για χρόνια επαναλαμβάνονταν, που απεγνωσμένα πάλευαν να 

μην αλλάξουν τον απαρχαιωμένο Κώδικα, να μην εισαχθούν κανόνες που ισχύουν σε όλη τη δημόσια 

διοίκηση, να μην διαταραχθεί η ισοπεδωτική πορεία του «ιδιαίτερου  κλάδου»  των δικαστικών 

υπαλλήλων φοβούμενοι  και αρνούμενοι την εφαρμογή των  δεδομένων στην  υπόλοιπη δημόσια 

διοίκηση.  

           Αυτοί που μπήκαν στην Επιτροπή, ως εκπρόσωποι  όλων των παρατάξεων, πλην της 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, με μόνο  στόχο να καταργήσουν  αυτά που παντού ισχύουν ως προς τις επιλογές 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων, παραδόθηκαν στις   επιθυμίες των άλλων μελών δικαστών, δικηγόρων και 

εκπροσώπων του Υπουργείου, και φυσικά   απέτυχαν παντού  οικτρά. Ποιός να τολμήσει απ αυτούς  

ρηξικέλευθες επιλογές για ανεξαρτησία, ελεύθερη κινητικότητα…Περιορίστηκαν στην τεράστια γι 

αυτούς επιτυχία των  30 μορίων  στα πτυχία και των  100 στα σεμινάρια!!! 

          Τα κροκοδείλια δάκρυα κάποιων νεόκοπων αγωνιστών ότι τώρα θα επανεξετάσουν αυτά τα 

ζητήματα δεν πείθουν πια κανέναν. Τι έκανε ο εκπρόσωπος της παράταξής τους στην επιτροπή; Τι 

είπε; ΤΙΠΟΤΑ. Γιατί; Γιατί κανείς τους  δεν τα πίστευε !!! 

        Ο νέος Κώδικας Δικαστικών υπαλλήλων(ν.4798/2021) είναι πλέον γεγονός και αποτελεί το 

επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας, αδιάκοπης επιμονής και απαίτησης (της δικής μας παράταξης) για την 

τροποποίηση του αναχρονιστικού και ξεπερασμένου παλιού μας Κώδικα. Λίγοι την ήθελαν, ακόμα 

λιγότεροι την πίστευαν. Εμείς το παλέψαμε παρά τους αλαλαγμούς σε συνέδρια και συνελεύσεις … 

«κάτω τα χέρια από τον Κώδικα». 

        Είναι οι ίδιοι που χωρίς άποψη, χωρίς θέσεις δεν απαίτησαν, γιατί δεν την  ήθελαν,  την περαιτέρω 

εναρμόνιση με τα δεδομένα του αντίστοιχου δημοσιοϋπαλληλικού.. Είναι τραγικό!!! Δεν παρουσίασαν 

καμία πρόταση. Εκπρόσωποι του κλάδου χωρίς καμία  πρόταση! Επεδίωκαν μόνο, με κατεβασμένα 

χέρια την κατάργηση του περιβόητου 48,  την οποία φυσικά κανένα κόμμα στη Βουλή, σωστά και 

αυτονόητα, δεν στήριξε.  

          Ήμασταν οι μόνοι που καταθέσαμε με σπουδή και γνώση, παρά την προσπάθεια αποκλεισμού 

μας, όπου έπρεπε την άποψή μας, που είχε ως βασικό άξονα, την εναρμόνιση του νέου Κώδικα με τα 

ισχύοντα σε όλη την δημόσια διοίκηση.(ελεύθερη κινητικότητα, ορθολογική μοριοδότηση, μετατάξεις 

κλπ) 



 

Αγαπητοί φίλοι, 

Πώς  μπορεί να πανηγυρίζουν κάποιοι  για την συνδικαλιστική τους δράση και να ζητούν τη 

στήριξή σας για ένα νέο δήθεν ξεκίνημα; Ποιες  επιτυχίες  θα μπορούσαν  να προβάλουν;   

Πώς μπορεί να πανηγυρίζουν κάποιοι που ούτε τα οικονομικά της ΟΔΥΕ (περιόδου 2012-2014)  

δεν μπόρεσαν να βάλουν σε τάξη, ξοδεύοντας χιλιάδες Ευρώ σε αλλεπάλληλα συμβούλια, 

δικηγόρους, ελεγκτές, επιτροπές, μιλώντας  για party οικονομικών ατασθαλιών ενώ  μέχρι και 

σήμερα δεν  κατάφεραν να εισπράξουν τίποτε, γιατί πιθανότατα δεν το ήθελαν πραγματικά ποτέ;  

Ρωτείστε, μάθετε ποιοι και ποιών παρατάξεων ήταν  ηγέτες, ποιοι διοικούσαν την ΟΔΥΕ την 

περίοδο αυτή, ποια έστω η αυτοκριτική τους, ποια η ανάληψη ευθύνης αυτών και των 

παρατάξεων που εκπροσωπούσαν;   

Ποιοι εμπόδισαν την περαιτέρω διερεύνηση, την  ποινική και αστική συνέχιση της υπόθεσης; 

Μόνο η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ είχε ξεκάθαρη θέση, τα πάντα στο φως, τα πάντα στη δικαιοσύνη!!! 

                 

Αγαπητοί φίλοι, 

                  Ο κλάδος των δικαστικών υπαλλήλων έχει απαξιωθεί δυστυχώς, θεσμικά, υπηρεσιακά  και 

κυρίως  οικονομικά και δεν ελκύει πλέον κανένα νεοδιόριστο υπάλληλο.Τρανή απόδειξη οι δύο 

τελευταίοι διαγωνισμοί 1Κ και 8Κ του 2017 που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί  οι προσλήψεις των 

επιτυχόντων. Ακόμα και κάποιοι που ήρθαν, επιθυμούν να φύγουν.      

           H  υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών καθώς σημειώνονται  αθρόες αποχωρήσεις 

ενός γηρασμένου πια  προσωπικού της Γραμματείας, η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, 

αποτελούν τροχοπέδη και αξεπέραστο εμπόδιο στις όποιες παρεμβάσεις για την βελτίωση της 

υπηρεσιακής μας κατάστασης.  

      Η εξέλιξη των αποδοχών των δικαστικών υπαλλήλων είναι τραγική, ιδιαίτερα μετά την 

κατάργηση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών και του Διανεμητικού Λογαριασμού (Πόρου) 

βάσει των μνημονιακών νόμων (ν. 4024/2011 αρθ. 30 κ.λπ.).  

       Ενημερωτικά έχουμε αναφέρει ότι το Επίδομα Ειδικών Συνθηκών είχε επεκταθεί και στους 

Δικαστικούς Υπαλλήλους  με τον ν. 2298/95 αρθ. 16 παρ. 19  κατά αναλογία με τους Δικαστικούς 

Λειτουργούς για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την εύρυθμη λειτουργία των 

Δικαστικών Υπηρεσιών. 

      Είναι απογοητευτικό βέβαια αν αναλογιστεί κανείς ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν καταστεί 

χειρότερες και ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί συνεχίζουν εξ αυτού να εισπράττουν το εν λόγω 

επίδομα. 

            Κυρίαρχη καθίσταται πλέον η ανάγκη για  θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των 

δικαστικών υπαλλήλων έτσι ώστε πέραν των άλλων να αποτελεί επιθυμητό στόχο διορισμού νέων 

υπαλλήλων.  

          Ο  αποκλεισμός  από την κινητικότητα που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση 

μόνο προβλήματα δημιουργεί και δεν προστατεύει ουσιαστικά τον κλάδο. Ο αναγκαστικός 

εγκλωβισμός είναι αναχρονιστική και μη  δημοκρατική  μέθοδος.    

       Αγαπητοί φίλοι,  

Πολλά τα προβλήματα του κόσμου και των δικαστικών υπαλλήλων εξ αιτίας της κορύφωσης της 

κρίσης της πανδημίας.  Δεν  μπορεί να είμαστε αδιάφοροι  στις δυσκολίες και τα προβλήματα που 

διχάζουν τον κόσμο σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, σωρευτικά αντιμετωπίζοντας  ακόμα 

και κάποιους που έχουν σπουδαίους λόγους και κυρίως υγειονομικούς που  επιβαρύνονται 

οικονομικά. 

 Υποχρέωση βέβαια όλων ο σεβασμός των αποφάσεων της επιστημονικής κοινότητας της μόνης 

αρμόδιας να χαράξει υπεύθυνα το τι πρέπει να γίνει. 



 

ΖΗΤΑΜΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ : 

 Επαναθεσμοθέτηση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών, 

 Αποκατάσταση των απωλειών από την αναστολή των μισθολογικών 

ωριμάνσεων της διετίας 2016-2017, κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τους 

δικαστικούς Λειτουργούς. 

 Επαναλειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης του πρώην Ταμείου 

Αρωγής, (Λογαριασμός τροφοδοτούμενος από την συμμετοχή μας σε 

διαιτησίες), 

 Πληρωμή μέγιστης  υπερωριακής απασχόλησης,(όπως σε πολλές υπηρεσίες 

του δημοσίου) 

 Εξεύρεση δυνατότητας και οργάνωσης   διορισμών δικαστικών υπαλλήλων 

μέσα από ετήσιους διαγωνισμούς κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τους 

δικαστικούς λειτουργούς και  με την συμμετοχή του ΑΣΕΠ, 

 Κάλυψη των δαπανών μετακίνησης (οδοιπορικά επιμελητών, μεταβατικές 

συνεδριάσεις, αποσπάσεις κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών κ.λ.π.) 

 Δυνατότητα προαιρετικής μετακίνησης και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες         

μετά από σχετική απόφαση Υπηρεσιακού συμβουλίου ως  ισχύει στο υπόλοιπο 

Δημόσιο Τομέα.  

 Απρόσκοπτη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία των υπηρετούντων, κατ’ άρθρ.  

157 του νέου Κώδικα  όλων των κατηγοριών  (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ).   

 Αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων  που συνέβαλαν στον διορισμό  νέων 

συναδέλφων με τόσα αυξημένα προσόντα. Άραγε γιατί κάποιοι εκπρόσωποι 

και ποιοι είναι αυτοί, ποιές παρατάξεις κοσμούσαν, στα υπηρεσιακά 

συμβούλια όπου απέρριψαν  σχετικά αιτήματα αναγνώρισης;  

     Κάποιοι ξεγέλασαν και μάς, τους στηρίξαμε και  μας εξέθεσαν οικτρά σε   

     φίλους,  ενώ άλλα μας είχαν υποσχεθεί.             

 Τον ορθολογικό τρόπο μοριοδότησης των τυπικών προσόντων. (Είναι    

απογοητευτικό     να προσμετρώνται   120 μόρια στις γραπτές   εξετάσεις, 100 

μόρια στα σεμινάρια και μόνο  30 μόρια στο πτυχίο).                                                                                            

         

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

           Μην κάνετε εκπτώσεις. Να είστε αυστηροί κριτές. Αξιολογείστε, μάθετε την πορεία του 

καθενός και βάσει αυτής το μέλλον και την προοπτική που αυτός χαράζει. 

           Εύκολα τότε βάσει της μέχρι τώρα διαδρομής θα διακρίνετε ότι ο κλάδος έχει  ελπίδα μόνο 

αν νεότεροι συνάδελφοι γίνουν Πρωταγωνιστές. 

           Οι μεγάλες κατακτήσεις του Κλάδου με κορυφαία την καθιέρωση του ωραρίου, ήρθαν από 

κάποιους κάποτε  νέους  συναδέλφους που αψήφησαν φόβους και δυσκολίες ακόμα και την  ίδια 

τότε ΟΔΥΕ που είχε τότε τρομοκρατηθεί από την ορμή μας.  

          Στελέχη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ υπήρξαν πάντα   πρωταγωνιστές αλλά και κυρίαρχα 

διωχθέντες αλλά στο τέλος νικητές. 

          Καιρός λοιπόν να μπείτε μπροστά σεις οι νεότεροι. 

          Η θέσπιση  της μοριοδότησης,  των προϋποθέσεων επιλογής Προίσταμένων, η μερική 

εναρμόνιση με τα δεδομένα της υπόλοιπης διοίκησης του νέου Κώδικα αποτελούν παρακαταθήκη 

της παράταξής μας. Είμαστε περήφανοι  γι αυτό.!!!  

          Δεν συμβιβαστήκαμε ποτέ, σταθερά  και έντιμα, χωρίς ιδιοτέλεια, πορευόμαστε.  

          Η έντιμη συμπεριφορά, ο σεβασμός σε  σταθερές αξίες  και αρχές  είναι  για μας  

αδιαπραγμάτευτα. Όσοι εκμεταλλεύτηκαν την δυναμική μας τους αγνοούμε. 



           Οι νεώτεροι ας αναλογιστούν και να μπουν μπροστά. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  άνοιξε τον 

δρόμο. 

         Μέσα από την ενδυνάμωση της φωνής της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, μπορεί να συνεχιστεί αυτή η  

πορεία χωρίς κομματικούς χρωματισμούς, συμβιβασμούς και εκπτώσεις γιατί στην  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ αυτά δεν έχουν θέση. 

 

          Αγαπητοί φίλοι, 

 

 ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,. 

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ . 

 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΨΙΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ. 

 

ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ  ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ.  

 

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ. 

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. 

 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑΤΑ, ΓΝΩΣΗ ,ΦΡΕΣΚΑΔΑ,ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ…ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. 

 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ    ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ)  Εισ. Πρωτ. Αθ. ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ερην. Αθηνών 

ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  Εις. Αρ. Πάγου ΜΠΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ Άρειος Πάγος 

ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΚΑΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρωτ. Αθηνών ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άρειος Πάγος 

ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εφετ.  Αθηνών ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  Πρωτ. Αθηνών 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ Πρωτ. Αθηνών ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Πρωτ. Αθηνών 

ΚΑΖΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Πρωτ. Αθηνών ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Πρωτ. Αθηνών 

ΚΑΛΑΒΕΣΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗ Πρωτ. Αθηνών ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πρωτ. Αθηνών 

ΚΑΠΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Πρωτ. Αθηνών ΤΖΑΒΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Άρειος Πάγος 

ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Πρωτ. Αθηνών ΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρωτ. Αθηνών 

ΚΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρωτ. Αθηνών ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εισ. Πρωτ. Αθ. 

ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πρωτ. Αθηνών ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ Πρωτ. Αθηνών 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Πρωτ. Αθηνών   

ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πρωτ. Αθηνών Για την Εξελεγκτική Επιτροπή  

ΜΠΑΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Πρωτ. Αθηνών ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτ. Αθηνών 

 

 

 

 

 


