
 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στην συνάντηση των Προέδρων των Συλλόγων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο κος Υπουργός 

είπε ότι δεν μπορεί να δεχτεί τους Δικαστές ανεξάρτητους και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους να 

είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και θα προσπαθήσει να ξεχωρίσει και εμάς. Δέχτηκε ότι οι συνθήκες 

εργασίας των Δικαστικών Υπαλλήλων είναι πολύ δύσκολες και επειδή οι Δικαστές είναι εκτός 

Δημόσιας Διοίκησης σκέφτεται και εμάς να μας ενισχύσει και έχει κάτι κατά νού. Αναγνώρισε την 

θεσμική μας ιδιαιτερότητα. (Σημ.: Έτσι καταγράφηκαν οι απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετική 

ερώτησή μας κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ) 

Η θέση μας είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε άμεσα Ειδικό Βαθμολόγιο Δικαστικών 

Υπαλλήλων. 

(Το Ειδικό Βαθμολόγιο είναι απόφαση συνεδρίων του κλάδου.) 

Δεν αρκεί όμως μόνο να το ζητήσουμε. Πρέπει και να το περιγράψουμε για να μην 

αποτελέσει η όποια ολιγωρία μας άλλοθι για την μη υλοποίηση μίας εξαγγελίας (ασχέτως αν 

κάποιοι την θεωρούν ειλικρινή πρόθεση και κάποιοι προσχηματική). 

Επαναφέρουμε την πάγια θέση μας και προτείνουμε την διαμόρφωση ενός Βαθμολογίου 

συνδεδεμένου με την Δικαστηριακή Ιεραρχία, ζητάμε δε από την ΟΔΥΕ να επεξεργαστούμε άμεσα 

ένα αναλυτικό σχέδιο. 

Θυμίζουμε ότι στο προ του 1984 καθεστώς υπήρχε τέτοιο Βαθμολόγιο το οποίο προσδιόριζε 

και διαφορετικό Μισθολόγιο αφού αν και οι Δικαστικοί Υπάλληλοι ήταν ενταγμένοι στο Μισθολόγιο 

της Δημόσιας Διοίκησης, τα Εισαγωγικά Κλιμάκια των Δικαστικών Υπαλλήλων ήταν μεγαλύτερα από 

τα Εισαγωγικά Κλιμάκια της λοιπής Δημόσιας Διοίκησης με αποτέλεσμα σταθερά μεγαλύτερες 

αποδοχές. 

Ανάλογη ρύθμιση προτείνουμε και σήμερα. 



Πιστεύουμε ότι με Ειδικό Βαθμολόγιο μπορούν να επιλυθούν πολλά από τα ζητήματα που 

έχουν δημιουργηθεί, περιλαμβανομένου και του θέματος των υπηρετούντων με σχέση εργασίας 

Ι.Δ.Α.Χ.. 

Η ίδια δε η ανάπτυξη τέτοιας συζήτησης ενισχύει την θέση του κλάδου για την 

επανασύσταση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών ανατρέποντας την, σύμφωνα με τα λεχθέντα 

από τον κο Υπουργό, αντίθετη αντίληψη της Κυβέρνησης για επιδοματική πολιτική. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η τοποθέτηση του κου Υπουργού μας δίνει την ευκαιρία να προωθήσουμε άλλα δύο 

αιτήματα: 

α) Να συνδεθούν με λόγο σχέσης και ως συναπαιτούμενο για την κάλυψή τους, οι θέσεις 

των Δικαστικών Λειτουργών με τις αντίστοιχες των Δικαστικών Υπαλλήλων. 

β) Να χαρακτηριστούν Τμήματα τα περιφερειακά Ειρηνοδικεία λόγω της 

διαφορετικότητας της δομής και της λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών. 

 

Θα συμπεριλάβουμε όμως σε αυτήν την ανακοίνωση επιγραμματικά και κάποιες άλλες 

διεκδικήσεις-εκκρεμότητες που δεν πρέπει να ξεχνάμε όπως  

 την κατάργηση του «παγώματος» των μισθολογικών κλιμακίων για τα έτη 2016-2017,  

 την κατ΄ εξαίρεση αύξηση του ορίου υπερωριών, 

 την καταβολή της προσωπικής διαφοράς σε όσους τοποθετήθηκαν στις Δικαστικές 

Υπηρεσίες μετά την 1η/11/2011,  

 την σύνδεση των λειτουργιών του Εθνικού Ποινικού Μητρώου με το υφιστάμενο 

σύστημα και 

 την ανάγκη άμεσης επέκτασης της απομαγνητοφώνησης και στην ποινική διαδικασία. 
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