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Μετά το χτύπηµα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην κοινωνική 

ασφάλιση, στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και τη νέα βαριά 

φορολογία, ετοιµάζουν νέα επίθεση στα εργασιακά και συνδικαλιστικά 

δικαιώµατα, υπακούοντας στις προσταγές της Τρόϊκας και της Ε.Ε., 

εφαρµόζοντας αντιλαϊκές και αδιέξοδες πολιτικές στο όνοµα της δήθεν 

σωτηρίας της Χώρας. Αυτές οι πολιτικές που ξηλώνουν κατακτήσεις 

χρόνων δεν σώζουν τη Χώρα και το λαό, αλλά εξυπηρετούν τη διάσωση 

του µεγάλου κεφαλαίου. 

 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.  

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΛΥΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΝΤΑΙ. 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

 Παρά τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης τη χρονιά που πέρασε, δεν 

ήρθε ούτε µια πρόσληψη, µε αποτέλεσµα η συνολική εικόνα 

Πανελλαδικά της έλλειψης προσωπικού να είναι ΤΡΑΓΙΚΗ. Από το 

περασµένο φθινόπωρο η δέσµευση ήταν για 690 προσλήψεις µέσω 

ΑΣΕΠ και η προκήρυξη καρκινοβατεί µέχρι σήµερα. Όπως επίσης και 

το ξεπάγωµα του διαγωνισµού για τους 100 ΠΕ και ΤΕ 

πληροφορικής. 

 Η Κυβέρνηση ψήφισε µισθολόγιο διατηρώντας τις περικοπές που 

είχε επιβάλλει ο µνηµονιακός 4024 (επιβάλλοντας µάλιστα και 

νέες µειώσεις µέσω της αύξησης της φορολογίας των κάθε είδους 

παρακρατήσεων και της µείωσης του αφορολόγητου). Το χειρότερο 

όµως είναι ότι διατήρησε και αύξησε τις µισθολογικές διαφορές 

µεταξύ των κατηγοριών (ΠΕ – ∆Ε), διατηρώντας µια τεράστια και 

προφανή αδικία στον κλάδο µας, τη στιγµή που είµαστε ένας 



κλάδος χωρίς καθηκοντολόγιο και όλοι παρέχουµε την ίδια 

εργασία.  

 Ψηφίστηκε βαθµολόγιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στο οποίο για πρώτη 

φορά ενταχτήκαµε για λόγους λέει εναρµόνισης µας µε την άλλη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση!!!!! Ουδέποτε ο κλάδος µας είχε ενταχτεί σε 

βαθµολόγιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αλλά πάντα είχαµε τους δικούς 

µας βαθµούς του Κώδικα µας. Τώρα πια υπάρχει κίνδυνος σε κάθε 

µελλοντικό βαθµολόγιο για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση όποιο κι αν είναι 

αυτό, να εντασσόµαστε αυτόµατα. 

 Ψηφίστηκε το διαβόητο και εκτρωµατικό άρθρο 48 το οποίο 

πραξικοπηµατικά και φασιστικά αποκλείει τους συναδέλφους της ∆Ε 

κατηγορίας απ’ το να αποκτούν δικαίωµα να επιλέγονται 

∆ιευθυντές !!!!! 

 Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης ότι η έναρξη του νέου 

∆ικαστικού έτους, θα βρει όλες τις έδρες των ∆ικαστηρίων (και 

τις ποινικές) µε πλήρη µαγνητοφώνηση – αποµαγνητοφώνηση των 

πρακτικών, φαίνεται ότι και αυτή η εξαγγελία καρκινοβατεί και 

φαντάζει προβληµατική έως ανέφικτη η υλοποίηση της, ειδικά για 

τις ποινικές έδρες!!! Είµαστε πάντως αντίθετοι µε την 

ιδιωτικοποίηση αντικειµένων της εργασίας µας. Πάγια θέση µας 

είναι η πρόσληψη µόνιµου εξειδικευµένου προσωπικού για το σκοπό 

αυτό, κάτι που είναι και ευνοϊκά οικονοµικότερο για το ∆ηµόσιο. 

 Καµία βελτίωση και τη χρονιά που πέρασε της τραγικής και 

τριτοκοσµικής (σε πολλές περιπτώσεις) κατάστασης των 

∆ικαστηρίων της Χώρας. Καµία δροµολόγηση λύσης για τα κτιριακά 

προβλήµατα πολλών ∆ικαστηρίων της Χώρας. Επίσης καµία βελτίωση 

αλλά επιδείνωση των τραγικών συνθηκών εργασίας των συναδέλφων 

και της απονοµής της ∆ικαιοσύνης (έλλειψη κλιµατιστικών, 

γραφεία υπαλλήλων που έχουν µετατραπεί σε αποθήκες, έλλειψη 

χώρου λόγω όγκου δικογραφιών κ.λ.π.). 

 Κυρίως µε ευθύνη της Ο∆ΥΕ α) δεν εκδόθηκε Π. ∆/µα για την 

αξιολόγηση, το οποίο είναι έτοιµο µε οµόφωνη απόφαση απ’ την 

προηγούµενη θητεία της και β) η επιτροπή που έχει συσταθεί εδώ 

και 4 µήνες δεν έχει προχωρήσει σε προτάσεις για τις όποιες 

αλλαγές θέλουµε στον Κώδικα µας. Ειδικότερα για να επεξεργαστεί 

προτάσεις για τη βελτίωση του συστήµατος επιλογής προϊσταµένων 

του Κώδικα µας, προκειµένου εκτός των άλλων να αποφύγουµε τον 

(υπαρκτό) κίνδυνο της πραξικοπηµατικής και µονοµερούς ένταξης 

µας στο σύστηµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ως γνωστόν µε πρόταση 



της παράταξης µας διασφαλίσαµε στο έκτακτο συνέδριο (Νοέµβρη 

2015) οι οποιεσδήποτε αλλαγές στον Κώδικα µας να γίνονται 

ύστερα από πρόταση της Ο∆ΥΕ για τα θέµατα που θέλουν βελτίωση 

για τα οποία και ο κλάδος επιλέγει, χωρίς αλλαγές µονοµερώς απ’ 

το υπουργείο. 

 Παρά τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης δεν προχώρησε η αλλαγή της 
εργασιακής σχέσης των Ι∆ΑΧ στα ∆ικαστήρια (µονιµοποίηση τους). 

 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

Ι∆ΑΧ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  

ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η κυβέρνηση ανάρτησε στη διαβούλευση σχέδιο νόµου µε το οποίο 

καταργεί τα άµισθα υποθηκοφυλακεία και σηµιουργεί έµµισθα. Στο 

νοµοσχέδιο αυτό προβλέπει ότι οι εργαζόµενοι µε ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας στα άµισθα υποθηκοφυλακεία (περίπου 600), θα µεταφερθούν 

στα έµµισθα και στη Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων. Το θέµα είναι αρκετά 

σοβαρό, γιατί ναι µεν έχουµε µεγάλη ανάγκη για προσωπικό, αλλά θα 

πρέπει οι Κυβερνήσεις επιτέλους να καταλάβουν ότι οι εργαζόµενοι στο 

∆ηµόσιο και ειδικότερα στα ∆ικαστήρια θα πρέπει να έχουν µόνιµη 

σχέση εργασίας. Η παράταξη µας απ’ την πρώτη στιγµή παλεύει για τη 

µονιµοποίηση των Ι∆ΑΧ και απαιτεί το ίδιο για τον οποιοδήποτε 

εργαζόµενο έρχεται στα ∆ικαστήρια και στα υποθηκοφυλακεία της Χώρας. 

Αυτό απαιτούµε να πράξει η Κυβέρνηση και στην προκειµένη περίπτωση 

και καλούµε την Ο∆ΥΕ να διαµορφώσει αντίστοιχη θέση. 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΞΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΟΥΜΕ: 

 Να προχωρήσει άµεσα στην προώθηση του διαγωνισµού για τις προσλήψεις των 690, που 

ήδη κωλυσιεργεί επικίνδυνα, καθώς και στην πρόσληψη των 100 πληροφορικάριων. 

 Να καταργήσει άµεσα το άρθρο 48. Θεωρούµε αδιανόητο να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην 

αποστολή ερωτηµάτων προς τα Υ. Σ. της Χώρας, χωρίς την κατάργηση του. 

 Να σταµατήσει το ξήλωµα του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και την απόπειρα 

της για τη σταδιακή «εναρµόνιση» και εξοµοίωση µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 Να προχωρήσει άµεσα στην έκδοση ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ για την αξιολόγηση 

µας. 



 Να µην επιχειρήσει να επιβάλει πραξικοπηµατικά και στον κλάδο µας το εκτρωµατικό 

σύστηµα επιλογής προϊσταµένων που ψήφισε για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 Να προχωρήσει άµεσα στη νοµιµοποίηση των Ι∆ΑΧ. 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΓΙΑ Α∆ΡΑΝΕΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΥΕ που δεν έχει προχωρήσει κανένα 

θέµα και την καλούµε:  

 Να προβάλει πραγµατική αντίσταση στις πραξικοπηµατικές ενέργειες της κυβέρνησης σε 

βάρος των θεσµικών µας κατακτήσεων. 

 Να οπλιστεί µε δύναµη για να επιβάλει λύσεις στα προβλήµατα του κλάδου και να προωθήσει 

τις αποφάσεις των συνεδρίων και του ∆.Σ. στην κυβέρνηση και στα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων. 

 Να καταθέσει προτάσεις για θεσµοθέτηση της αξιολόγησης των ∆ικαστικών Υπαλλήλων, 

µέσω Π. ∆/τος και βελτίωση του συστήµατος επιλογής προϊσταµένων, µέσω του Κώδικα µας. 

 Να αντισταθεί αγωνιστικά στις επιθέσεις της κυβέρνησης και της Τρόϊκα, παίρνοντας 

απόφαση για µορφές κινητοποιήσεων µε την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, όσο αφορά 

τα κλαδικά µας, αλλά και απέναντι στις επιταγές του κεφαλαίου και της Ε.Ε. ενάντια: 1) στο 

ξήλωµα του ασφαλιστικού και των κοινωνικών κατακτήσεων, 2) στην άγρια φοροληστεία που 

επιβάλλουν στο λαό µε το νέο φορολογικό, 3) στους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις, 4) 

στη σφαγή κύριων και επικουρικών συντάξεων, 5) στις πολιτικές λιτότητας και στη 

φτωχοποίηση του λαού µας, για να διατηρήσουν και να αυξήσουν τα υπερκέρδη τους και να 

φορτώσουν το κόστος της κρίσης στο λαό. 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Είναι βέβαιο το νέο ∆ικαστικό έτος θα µας βρει µε πολύ πιο 

οξυµένες συνθήκες εργασίας και λόγω της πολύµηνης αποχής 

των δικηγόρων. Σας καλούµε σε επαγρύπνηση και αγωνιστική 

ετοιµότητα. 

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 

Για την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

Η Γραµµατεία της παράταξης: Μίλτος Βεντούρης (Γραµµατέας), 

Λάµπρος Χανδρινός, Κώστας Παρασκευόπουλος, Χρήστος 

Λυµπερόπουλος, Χρήστος Σιώνας, ∆ηµήτρης Τσάκας, Ιωάννα 

Παπαδηµητρίου, Αποστόλης Μαντζάρας, Θανάσης Κόκκινος, Βίκυ 

Μερικίδου και Γιάννης Παπαναγιώτου.  

 


