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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Είµαστε όλοι µάρτυρες µιας πρωτόγνωρης για την εποχή µας οικονοµικής αλλά και
κοινωνικής κρίσης.
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται οδηγεί µε απόλυτη βεβαιότητα στη φτώχεια
και την εξαθλίωση ολόκληρη την κοινωνία.
Όλοι µας βλέπουµε καθηµερινά την ύφεση να βαθαίνει ,την ανεργία να εκτινάσσεται
στα ύψη, το βιοτικό επίπεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού να γυρίζει
ολόκληρες δεκαετίες πίσω.
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Με το νέο µισθολόγιο – βαθµολόγιο (ν.4024/2001,ΦΕΚ 226 Α) ισοπεδώνονται στην
κυριολεξία οι µισθοί στο ∆ηµόσιο τοµέα, δίνοντας έτσι την χαριστική βολή και
οδηγώντας ουσιαστικά στην φτώχια χιλιάδες ∆ηµοσίους Υπαλλήλους.
Οι νέοι βασικοί µισθοί, (περικόπτονται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόµατα, ειδικοί
λογαριασµοί πλην του επιδόµατος τέκνων και θέσης) έχουν ως αποτέλεσµα την µείωση
των αποδοχών στο ∆ηµόσιο από 5% έως 50%. Ειδικότερα δε για τους ∆ικαστικούς
Υπαλλήλους η µείωση ξεκινά από 15% και πάνω.
Η σύνδεση του µισθού µε τον βαθµό και σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση και την
στοχοθεσία ανοίγουν την ψαλίδα µεταξύ των κατηγοριών αλλά και µεταξύ υπαλλήλων της
ίδιας κατηγορίας αφού πλέον δεν µπορούν να προαχθούν όλοι έστω και αν είναι ικανοί
στον ανώτερο βαθµό. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από τον Ε΄ βαθµό στον ∆’
προάγεται το 90% , από τον ∆’ στον Γ’ το 80% , από τον Γ’ στο Β’ το 70% και από
τον Β’ στον Α’ το 30% των κρινόµενων.
Εδώ επισηµαίνουµε το άνισο σε σχέση µε το προηγούµενο µισθολόγιο άνοιγµα της
ψαλίδας µεταξύ των κατηγοριών ΠΕ - ΤΕ & ∆Ε - ΥΕ, αλλά και µεταξύ των νέων
συναδέλφων ΠΕ κατηγορίας µε τους παλαιότερους αφού µετά την ένταξη στο Β’ βαθµό η
διαφορά µεταξύ ΠΕ και ∆Ε αλλά και των νέων συναδέλφων της ΠΕ, µεγαλώνει πάρα πολύ
πράγµα που δεν δικαιολογείται από την παραγόµενη εργασία, αφού στα ∆ικαστήρια σε
γενικές γραµµές τα αντικείµενα εργασίας είναι παρεµφερή.
Θεωρούµε την ανωτέρω ρύθµιση του µισθολογίου εκτός λογικής αφού πέρα από το
οικονοµικό αποτέλεσµα δηµιουργεί προβλήµατα στις σχέσεις µεταξύ των συναδέλφων
αλλά και στην ενότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Εδώ αξίζει να αναφέρουµε ότι στους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους µε την παρέµβαση
του συνδικαλιστικού µας κινήµατος και σε πείσµα ορισµένων κύκλων ,όλα τα επιδόµατα,
(ειδικός λογαριασµός - πόρος και ειδικών συνθηκών) καταβάλλονταν ισόποσα
ανεξαρτήτως κλάδου, κατηγορίας και θέσης .
Προτείνουµε δε το όποιο κίνητρο επίτευξης στόχων καταβληθεί να είναι ισόποσο σε
όλους τους συναδέλφους για να εκλογικευθεί κ’ η διαφοροποίηση.

Το ∆.Σ του Συλλόγου µας καταδικάζει και καταγγέλλει την επιστολή της ηγετικής
οµάδας του Συλλόγου πτυχιούχων προς τον υπουργό εσωτερικών µε την οποία στρέφονται
ευθέως κατά µερίδας συναδέλφων µας οι οποίοι µάλιστα βρίσκονται κοντά στην σύνταξη
αλλά και συλλήβδην κατά µεγάλης µερίδας συναδέλφων µε απαξιωτικούς και
απαράδεκτους χαρακτηρισµούς.
Αυτοί οι κύριοι όµως δεν βρήκαν να γράψουν µια καταγγελτική έστω φράση για το
νέο απαράδεκτο µισθολόγιο, παρά µόνον να κατηγορήσουν τους µη αρεστούς σε αυτούς
συναδέλφους και µάλιστα στον υπουργό εσωτερικών.
Απαντούν έτσι οι ίδιοι µε αυτόν τον τρόπο γιατί τόσο καιρό απουσίαζαν από τους
αγώνες των ∆ικαστικών Υπαλλήλων. Γιατί ήθελαν την διαβάθµιση στην φτώχια ,γιατί
βολεύονταν γνωρίζοντας ότι χάνουν τα λιγότερα και τους ήταν αδιάφορο τι θα γίνει µε τους
υπόλοιπους συναδέλφους. Επιπλέον βολεύονται µε τα νέα επιδόµατα θέσης αφού το µόνο
που τους ενδιαφέρει είναι πως θα γίνουν προϊστάµενοι και διευθυντές. Τους απαντάµε, έως
εδώ κύριοι, φτάνει πια, να τελειώνουµε µε τις διαχωριστικές γραµµές που τόσα χρόνια
ταλαιπώρησαν τον χώρο µας. Όχι στην διάσπαση του κλάδου, όλοι ενωµένοι στον αγώνα
για άνοδο του βιοτικού µας επιπέδου.
¾
¾

¾

¾

¾

∆ιεκδικούµε:
Άρση του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και διατήρηση των κενών οργανικών
θέσεων στα ∆ικαστήρια.
Την άµεση έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων µε βάση τις προτάσεις της
Οµοσπονδίας µας, (για να παραµείνουν σε ισχύ η αξιολόγηση, οι επιλογές
προϊσταµένων και ότι άλλο ισχύει µέχρι σήµερα)
Καταβολή ισόποσα σε όλους τους συναδέλφους όλων των κατηγοριών ποσού
150 € που αντιστοιχεί στο επίδοµα επικίνδυνης εργασίας, για τις ειδικές συνθήκες
εργασίας του χώρου µας, αντίστοιχο δηλαδή του επιδόµατος ειδικών συνθηκών που
άδικα καταργήθηκε .
Καταβολή των πραγµατικών εξόδων κίνησης των επιµελητών, αφού µετά την
αύξηση του κόστους µεταφοράς και την δραστική µείωση των αποδοχών δεν
µπορούν πλέον να διαθέτουν ούτε το ελάχιστο ποσό για την µετακίνησή τους .
Εξασφάλιση του ανώτερου αριθµού ωρών υπερωριακής απασχόλησης για κάθε
∆ικαστικό Υπάλληλο ώστε να δουλέψουν στοιχειωδώς τα ∆ικαστήρια.
Θεωρούµε απαράδεκτο την ώρα που πετσοκόβονται οι αποδοχές µας και
στενάζουν τα ∆ικαστήρια από την έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού και
ουσιαστικής µηχανοργάνωσης, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να επαναφέρει το
θέµα επιµήκυνσης του ωραρίου των ακροατηρίων. Οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι
έχουν κάνει θυσίες και αγώνες για την καθιέρωση ανθρώπινου ωραρίου στα
ακροατήρια και δεν το χαρίζουν σε κανέναν.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μέσα σ’ αυτές τις σκληρές συνθήκες καλούµαστε όλοι να αγωνιστούµε και να
αντιδράσουµε, να υπερασπιστούµε την αξιοπρέπειά µας και να αντιταχθούµε στις
παρατεταµένες πολιτικές εξαντλητικής λιτότητας καθώς και στο ξεθεµελίωµα και την
κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους .
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