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ΣΧΕΤΙΚΑ µε τα υπ’ αρ.53/13-5-2011 και 55/24-5-2011 έγγραφά σας.

  

Το ∆Σ του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου συνεδρίασε σήµερα την 6-6-2011 

(αρ. πράξεων ∆Σ 197) και ενόψει της έναρξης της συζήτησης για το νέο µισθολόγιο των 

∆ηµοσιών Υπαλλήλων, αποφάσισε τα παρακάτω: 

 ∆ιατυπώνει µε σαφήνεια και στηρίζει την πάγια θέση της Ο∆ΥΕ για την δηµιουργία 
ενός ΕΙ∆ΙΚΟΥ - ΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ∆ικαστικών Υπαλλήλων το οποίο α) θα 

κατοχυρώνει ως βασικό µισθό αυτόν που σήµερα αντιστοιχεί µε τις αποδοχές του κάθε 

εργαζοµένου πλέον του κινήτρου απόδοσης, β) θα διατηρεί τα µισθολογικά κλιµάκια και τον 

χρόνο ωρίµανσης όπως ακριβώς αυτά ισχύουν και σήµερα, γ) θα αθροίζει στο ακέραιο τα 

υπάρχοντα σήµερα ειδικά επιδόµατα τα οποία, όπως και αν ονοµαστούν, να διατηρούν το 

σηµερινό σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών.  

Το ∆Σ του συλλόγου πιστεύει ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την δηµιουργία ενός 

ξεχωριστού µισθολογίου για τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους είναι πέρα για πέρα δίκαιοι και 

αληθινοί η δε ιδιαιτερότητα του κλάδου, ο οποίος σηµειωτέον διέπεται από τον δικό του 

κώδικα, επικυρώνεται και από το σύνταγµα (άρθρο 92 παρ.2 και παρ.4). Είναι επίσης αληθινό 

και αδιαµφισβήτητο ότι οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι προετοιµάζουν, συµµετέχουν και 

διεκπεραιώνουν το έργο των ∆ικαστικών Λειτουργών για τους οποίους ο Νόµος προβλέπει 

Ειδικό Μισθολόγιο. 

Σηµειώνουµε επίσης ότι µας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ορισµένοι πρωτοβάθµιοι 

σύλλογοι ενώ ταυτίζονται µε  τα α, β, και γ χαρακτηριστικά που αναφέρουµε παραπάνω, 

κάνουν λόγο για ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ πράγµα οξύµωρο και ανέφικτο.  

Κάνουµε γνωστό προς κάθε κατεύθυνση ότι το αίτηµα ήταν και θα πρέπει να είναι ένα: 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Πάνω σε αυτό το αίτηµα θα 

πρέπει να υπάρχει ΥΠΕΥΘΥΝΗ απ’ όλους στάση χωρίς καµία παρέκκλιση. 

 



 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ την Ο∆ΥΕ να απαντήσει σε όσους συλλόγους  εκφράζουν αντίθετη άποψη 

και να σκληρύνει ΑΜΕΣΑ την διαπραγµατευτική της στάση πάνω στο θέµα του Μισθολογίου 

∆ικαστικών Υπαλλήλων.  

ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ την σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου µε θέµα το Ειδικό Μισθολόγιο. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την εξαγγελία πολυήµερης απεργιακής κινητοποίησης για το θέµα αυτό.  

ΠΡΟΣΕΞΤΕ συνάδελφοι µην αδρανήσετε, το θέµα είναι σοβαρό, χρειάζεται άµεση και 

σκληρή αντίδραση. Η ένταξη του κλάδου σε ένα Ενιαίο Μισθολόγιο θα είναι η ταφόπλακα για 

το µέλλον των ∆ικαστικών Υπαλλήλων.       

 
ΑΙΓΙΟ 6-6-2011 

 

Το ∆Σ 
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