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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παραδομένη στα συμφέροντα του κεφαλαίου και των δανειστών 
καταστρέφει όποια δικαιώματα έχουν απομείνει. Το πολυνομοσχέδιο που ψήφισε, σε 
συνεργασία με την τρόικα, στην Ελληνική Βουλή αποτελεί λαιμητόμο των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και της κοινωνίας.

MAΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ
3 Έναν αιώνα μετά την κατοχύρωση της μονιμότητας, η ανάλγητη και υποτελής 

κυβέρνηση προχωρά σε απολύσεις ακόμη και μόνιμων Δ.Υ. Οι απολύσεις θα γίνουν άμεσα 
με την κατάργηση οργανικών θέσεων, την εργασιακή εφεδρεία και τη συνταξιοδοτική 
διαθεσιμότητα. Απολύουν υπαλλήλους που μέχρι 31/12/2013 θα συμπληρώσουν 35 χρόνια 
υπηρεσίας και το 55ο έτος ηλικίας. Οι υπάλληλοι αυτοί θα λαμβάνουν μόνο το 60% του 

βασικού μισθού του προηγούμενου μισθολογίου, 
δηλαδή καθαρές αποδοχές που πλησιάζουν το 
επίδομα ανεργίας. 

3 Θεσμοθετείται η κινητικότητα του προσω-
πικού μεταξύ υπουργείων και αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών χωρίς καμιά αντικειμενική διαδικασία 
και κανένα κριτήριο. Ανοίγει ένας νέος δρόμος για 
αυθαιρεσίες, κομματικές διώξεις και ταυτοποιή-
σεις ημετέρων.

3 Καταργούνται όλες οι κενές οργανικές 

θέσεις των υπηρεσιών με μοναδικό λόγο να καλυφτούν τυπικά νομικά οι απολύσεις 
Δημοσίων Υπαλλήλων. 

3 Καταργούνται και συγχωνεύονται φορείς του δημοσίου και το προσωπικό απολύεται 
μέσω της εργασιακής εφεδρείας, ενώ ταυτόχρονα ιδρύουν νέους δικούς τους φορείς, με 
αυθαίρετες προσλήψεις ημετέρων.

3 Κατακρεουργούνται ακόμη περισσότερo τα εισοδήματα των εργαζομένων στο 
δημόσιο. Έτσι μετά το 40% της υποβάθμισης τους από το μνημόνιο και το «μεσοπρόθεσμο» 
με τις νέες ρυθμίσεις υπάρχει επιπλέον μείωση από 7% έως και 55%.

Προσδιορίζουν τους νέους βασικούς μισθούς, καταργούν όλα τα επιδόματα και ειδικούς 
λογαριασμούς, όλων των υπουργείων, ακόμη και το οικογενειακό που λαμβάνουν και οι 
συνταξιούχοι.

Τα επιδόματα στο νέο μισθολόγιο είναι: α) Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι 



150 €, β) παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών 
100 €, γ) επίδομα αδείας και εορτών 1000 € ετήσια, δ) 

τέκνων για το πρώτο 50 €, για το δεύτερο 20 €, για το τρίτο 
και τέταρτο από 50 € και για περισσότερα από 70 € και 
ε) το επίδομα θέσης ευθύνης γενικού διευθυντή 900 €, 
διευθυντή 400 €, τμηματάρχη 250 €. Παραθέτουμε πίνακα 
ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού στους βαθμούς 
και τα μισθολογικά κλιμάκια του νέου Μισθολογίου με τη 
σημείωση ότι τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι νέοι υπάλληλοι 
και οι κατηγορίες της ΔΕ και ΥΕ. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡ. ΒΑΘΜΟΣ ΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΔΕ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ

1 ΣΤ 780 ΣΤ 858 ΣΤ 1037 ΣΤ 1092

2 ΣΤ 780 ΣΤ 858 ΣΤ 1037 ΣΤ 1092

3 ΣΤ 780 ΣΤ 858 ΣΤ 1037 ΣΤ 1092

4 Ε 858 Ε 944 Ε 1141 Ε 1201

5 Ε 858 Ε 944 Ε 1141 Ε 1201

6 Ε 875 Ε 963 Ε 1164 Ε 1225

7 Ε 875 Ε 963 Ε 1164 Ε 1225

8 Ε 893 Ε 982 Ε 1187 Ε 1250

9 Ε 893 Ε 982 Ε 1187 Ε 1250

10 Ε 911 Ε 1002 Δ 1312 Δ 1381

11 Ε 911 Ε 1002 Δ 1312 Δ 1381

12 Ε 929 Δ 1085 Δ 1338 Δ 1409

13 Ε 929 Δ 1085 Δ 1338 Δ 1409

14 Ε 948 Δ 1107 Δ 1365 Δ 1437

15 Ε 948 Δ 1107 Δ 1365 Δ 1437

16 Δ 987 Δ 1129 Γ 1509 Γ 1589

17 Δ 987 Δ 1129 Γ 1509 Γ 1589

18 Δ 1006 Δ 1152 Γ 1539 Γ 1620

19 Δ 1006 Δ 1152 Γ 1539 Γ 1620

20 Δ 1027 Γ 1248 Γ 1570 Γ 1653

21 Δ 1027 Γ 1248 Γ 1570 Γ 1653

22 Δ 1047 Γ 1273 Γ 1601 Β 1906

23 Δ 1047 Γ 1273 Γ 1601 Β 1906

24 Δ 1068 Γ 1299 Β 1810 Β 1906

25 Δ 1068 Γ 1299 Β 1810 Β 1944

26 Γ 1135 Γ 1325 Β 1810 Β 1944

27 Γ 1135 Γ 1325 Β 1846 Β 1944

28 Γ 1157 Β 1498 Β 1846 Β 1983

29 Γ 1157 Β 1498 Β 1846 Β 1983

30 Γ 1181 Β 1498 Β 1883 Β 1983

31 Γ 1181 Β 1528 Β 1883 Β 2023

32 Γ 1204 Β 1528 Β 1883 Β 2023

33 Γ 1204 Β 1528 Β 1921 Β 2023

34 Γ 1228 Β 1559 Β 1921 Β 2063

35 Γ 1228 Β 1559 Β 1921 Β 2063



Για την κατάταξη των κατόχων μεταπτυχιακού χρειάζονται 2 έτη λιγότερα από τους 
ΠΕ για την εξέλιξη σε βαθμούς και κλιμάκια. 

Σημειώνουμε εδώ ότι στις περιπτώσεις που προκύπτει μείωση των αμοιβών κατά 
ποσοστό άνω των 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο 
μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού τότε η συνολική μείωση 
κατανέμεται ως εξής: 

α) 25% μείωση επί των αποδοχών με την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. β) 
Η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε δύο έτη που αρχίζουν ένα έτος αργότερα. 

3 Συνδέουν τον μισθό με το βαθμό και περιορίζουν αυθαίρετα τα ποσοστά της 
εξέλιξης στους μεγαλύτερους βαθμούς:

Από τον βαθμό ΣΤ’ στον βαθμό Ε’ το 100% των υπαλλήλων
Από τον βαθμό Ε’ στον βαθμό Δ’ το 90% των κρινόμενων 
Από τον βαθμό Δ’ στον βαθμό Γ’ το 80% των κρινόμενων δηλαδή 
το 72% του συνόλου των υπαλλήλων από το βαθμό 

Γ’ στο βαθμό Β’, το 70% των κρινόμενων ≈ 50% των 
συνολικών υπαλλήλων και από το βαθμό Β’ στον Α’ το 30% 
των κρινόμενων, πραγματικά το 15% επί του συνόλου.

3 Επέλεξαν να καθιερώσουν ως «προτροπή για 
εργασία» το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) το οποίο 
όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 3% του 
μισθολογικού κόστους του προηγούμενου έτους. Στην 
καλύτερη περίπτωση δηλαδή, αν το έδιναν σε όλους, δεν 
θα ξεπερνά το 3% των αποδοχών και όχι πάνω από ένα 
βασικό μισθό το χρόνο. 

Μειώνονται ακόμη περισσότερο οι κύριες, οι επικουρικές 
συντάξεις και το εφάπαξ. 

Οι κύριες συντάξεις για ποσό πάνω από 1.200 € 
περιορίζονται κατά 20%. Για όσους είναι κάτω από 55 ετών 
η μείωση είναι 40% για το ποσό πάνω από τα 1.000 €.

Οι συντάξεις που θα χορηγηθούν μέχρι 31/12/2015 θα 
υπολογίζονται με βάση το προηγούμενο μισθολόγιο.

Μειώνεται το εφάπαξ κατά 15% και 20%.
Επιπρόσθετα λεηλατούν τα ελάχιστα αυτά εισοδήματα 

των εργαζομένων και των συνταξιούχων μέσα από τη βάρβαρη φορολογική επίθεση, 
έκτακτες εισφορές, εισφορές αλληλεγγύης, μείωση του αφορολόγητου στις 5.000 € 
και κατάργηση των φοροαπαλλαγών. 

Αναφορικά με τον κλάδο μας, μοναδικό σημείο που αμφισβη-Αναφορικά με τον κλάδο μας, μοναδικό σημείο που αμφισβη-

τείται, είναι στη λεγόμενη «κινητικότητα» των υπαλλήλων του τείται, είναι στη λεγόμενη «κινητικότητα» των υπαλλήλων του 

δημοσίου όπου όπως φαίνεται από το άρθρο 5, ερμηνευτικά δεν δημοσίου όπου όπως φαίνεται από το άρθρο 5, ερμηνευτικά δεν 

συμπεριλαμβάνει τους δικαστικούς υπαλλήλους. συμπεριλαμβάνει τους δικαστικούς υπαλλήλους. 



ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ
1. Να ξεκινήσουμε δικαστικούς αγώνες για να μην ενταχθούμε σ’ αυτό το μισθολόγιο - 

βαθμολόγιο - φτωχολόγιο.
Επειδή η διαδικασία αυτή θα είναι μακροχρόνια, ζητάμε άμεσα: προσφυγή σε ασφαλιστικά 

μέτρα για να μην συμπεριληφθούμε στην εφεδρεία και την κατάργηση των οργανικών 
θέσεων.

2. Ένταξη των δικαστικών υπαλλήλων στο επίδομα επικίνδυνης εργασίας το οποίο φθάνει 
έως 150 € μηνιαίως. 

3. Ίση κατανομή του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) σ’ όλους τους συναδέλφους λόγω 
του ήδη αυξημένου φόρτου εργασίας. Το ποσό αυτό ανά έτος δεν θα ξεπερνά το μισό του 
βασικού μισθού. 

4. Επίσης καταβολή 240 ωρών για υπερωρίες ετησίως (ανώτερο όριο) σε όλους ώστε να 
γίνει δυνατή η λειτουργία των Δικαστηρίων και αντίστοιχα 192 ώρες για τα εξαιρέσιμα.

5. Διεκδικούμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εκδώσει εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση 
του Νόμου Προεδρικό Διάταγμα που να διατηρεί στη Γραμματεία των Δικαστηρίων το υπάρχον 
σύστημα αξιολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων (αρθρ. 92 παρ. 3 του Συντάγματος). 

6. Ζητάμε την μη αυτοδίκαιη κατάταξή μας στους καινούργιους βαθμούς, εφόσον κατά 
το Σύνταγμα αρμόδια για την βαθμολογική μας εξέλιξη και την οποιαδήποτε μεταβολή, 
υπεύθυνα είναι τα Δικαστικά Υπηρεσιακά Συμβούλια. Αυτό μας παρέχει την άμεση δυνατότητα 
προσφυγής μας εν όψει της υποβάθμισης με το νέο μισθολόγιο σε κατώτερους βαθμούς. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Ο κύκλος των κυβερνητικών και κομματικών παρατάξεων έχει κλείσει. Χρειάζεται νέα 

δυναμική στο Συνδικαλιστικό Κίνημα που να εκφράζει την αντίθεση στον παρωχημένο 
ρουσφετολογικό τρόπο λειτουργίας των συνδικάτων, την πλήρη αντίδραση στην 
καταιγίδα των αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων και κυρίως, να αναπτύξει κίνημα 
αλληλεγγύης στους συναδέλφους πέρα από κάθε χειραφέτηση ή κομματική και 
κυβερνητική πειθαρχία. 

Απαιτείται η ίδρυση μιας ενιαίας αντιμνημονιακής 
συνδικαλιστικής κίνησης, χωρίς εξαρτήσεις από την 
κυβέρνηση και τα κόμματα. Μία παράταξη των δικαστικών 
υπαλλήλων που θα συνυπάρχουν νέοι και παλιοί 
συνάδελφοι όλων των κατηγοριών, θα αναδεικνύονται 
τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου και θα λειτουργεί 
άμεσα η δημοκρατία.

3 Η κατεστημένη δομή των συνδικαλιστικών μας οργάνων 
δεν μπορεί να μας εκφράσει πλέον. Η περίοδος του ρουσφετιού και της οσφυοκαμψίας 
έληξε. 

3 Σπάστε τον φόβο, βγείτε από την αδράνεια, δραστηριοποιηθείτε και πλαισιώστε τις 
νέες δυναμικές που εξελίσσονται στον χώρο μας. 

3 Η νέα επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού δεν πρέπει 
να περάσει.

3 Όλοι στον δρόμο να διώξουμε την μνημονιακή πολιτική και αυτούς που την 
στηρίζουν.
           ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΔΑΣ)       Noέμβρης 2011


