
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Ξεπεράσαµε τα έξι χρόνια της οικονοµικής κρίσης στην χώρα µας, κρίση που δηµιουργήθηκε από 
την κακοδιοίκηση των κυβερνήσεων και το µεγάλο κεφάλαιο που έβγαλε τα χρήµατά του 
παράνοµα στο εξωτερικό, δηµιουργώντας ασφυξία ρευστότητας και διόγκωση του χρέους. Και 
την κρίση την πληρώσαµε εµείς, οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι µονόπλευρα, µε γενναία 
µείωση των εισοδηµάτων µας και υποχώρηση όλων των εργατικών κατακτήσεων δεκαετιών. Η 
οικονοµική κρίση φαίνεται να οδεύει προς το τέλος της, νοµοτελειακά, και η οικονοµία µας 
αναµένεται από την ύφεση να περάσει το επόµενο διάστηµα στην ανάπτυξη. Και το ερώτηµα είναι 
ποιος θα καρπωθεί την ανάπτυξη; 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ 

Οι δικαστικοί υπάλληλοι σε αυτά τα χρόνια της κρίσης, από το 2009 έως σήµερα, χάσαµε το 45 % 
των αµοιβών µας στη Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων µε εργασία βαρύτατη, η οποία έχει 
αναγνωρισθεί από την πολιτεία. Πηγαίνοντας στο νέο συνέδριο της Οµοσπονδίας µας θα πρέπει 
να αποφασίσουµε για την  οικονοµική διεκδίκηση του κλάδου, για την επόµενη διετία. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να διεκδικηθεί η απώλεια του εισοδήµατός µας από την κρίση, µε 
επαναφορά του διανεµητικού λογαριασµού. Καταλαβαίνουµε ότι κάποιοι συνάδελφοι θα το 
θεωρήσουν ουτοπικό, αλλά να τους πληροφορήσουµε, πρώτον ότι το κράτος συνεχίζει να 
εισπράττει ποσά για τους δικαστικούς υπαλλήλους τα οποία διεκδικούµε και δεύτερον, ήδη 
έσπασε η κυβέρνηση την οικονοµική µισθολογική πολιτική του ενιαίου µισθολογίου, εγκρίνοντας 
στους µηχανικούς του δηµοσίου αµοιβή από τις εισπράξεις του ΤΕΕ. 

Αλλά θα µπορούσαµε να αποφασίσουµε και εναλλακτικές λύσεις, προς την ίδια κατεύθυνση, µε 
επαναφορά του επιδόµατος ειδικών συνθηκών για τους δικαστικούς υπαλλήλους, το οποίο 
επίσης µας κατήργησαν. 
 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η παράταξή µας από την αρχή έχει τοποθετηθεί κατά των πράξεων των διοικήσεων, να 
τοποθετούν χωρίς αξιολογική κρίση συναδέλφους σε θέσεις ευθύνης, διότι µε αυτόν τον τρόπο 
δηµιουργούνται εξαρτήσεις στους δικαστικούς υπαλλήλους. Κραυγαλέα περίπτωση στο 
Πρωτοδικείο της Αθήνας, να µένει κενή η θέση διευθυντού 9 µήνες και µετά από 9 µήνες και 
µόλις δύο ηµέρες πριν της λήξη της θητείας του Προέδρου του ∆ικαστηρίου να γίνεται πράξη στο 
ίδιο πρόσωπο, που επανήλθε από την συνταξιοδότηση. 

Η παράταξή µας κρίνει ότι αυτή η ενέργεια βρίσκεται έξω από το πνεύµα του νόµου και µε όλες 
της τις δυνάµεις  ζητάει την άρση της. Εντύπωση µας έκανε που ο Σ∆ΥΑ συµπεριφέρθηκε ως 
Πόντιος Πιλάτος και παρέπεµψε το θέµα στην Οµοσπονδία. 
 

ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ   

Απαιτούµε από το υπουργείο να σταµατήσει τις πράξεις που φρενάρουν την εξέλιξη του κλάδου, 
στέλνοντας ΑΜΕΣΑ τα ερωτήµατα για την τοποθέτηση ∆ιευθυντών και αµέσως µετά 
τµηµαταρχών. Για να σταµατήσουν οι εξαρτήσεις των συναδέλφων, για να έχουµε αξιοκρατικές 
κρίσεις. 

Αλλά πριν από τις κρίσεις το υπουργείο της ∆ικαιοσύνης θα πρέπει να ψηφίσει τροπολογία η 
οποία θα θέσει τέρµα στις διασπαστικές παρενέργειες του άρθρου 48, το οποίο αφαίρεσε το 
δικαίωµα κρίσης στην ∆Ε κατηγορία. Για την ενότητα του κλάδου πρέπει όλοι να σεβαστούµε την 
αρχαιότητα, τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα. Η παράταξή µας έχει επεξεργαστεί 
τροπολογία για το παραπάνω θέµα, που ικανοποιεί όλες τις κατηγορίες των συναδέλφων.  

 

 



 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ο∆ΥΕ 

Η παράταξή µας συνεπής στις διακηρύξεις της για ακηδεµόνευτο συνδικαλισµό, έξω από την 
κυβέρνηση και τα κόµµατα και στη λογική ενός ενιαίου ψηφοδελτίου όλων των δικαστικών 
υπαλλήλων, στο προηγούµενο συνέδριο της Οµοσπονδίας µας, µε άλλες δυνάµεις 
συνδιοργανώσαµε τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Αυτό το συνδικαλιστικό σχήµα, που µπόρεσε να βγάλει 
το δευτεροβάθµιο όργανό µας από την κρίση αξιοπιστίας που την έθεσε η προηγούµενη διοίκηση 
της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ∆ΑΚΕ. Είναι σε όλους γνωστό ότι των οικονοµικών 
εκκρεµοτήτων της προηγούµενης διοίκησης έχει επιληφθεί Εισαγγελέας και η σηµερινή διοίκηση 
προσπαθεί, σεβόµενη τις συνδροµές των συναδέλφων µας, να ξεπεράσει τα αδιέξοδα. Καλόπιστα 
µπορείτε να συγκρίνετε τα οικονοµικά αυτής της διετίας µε την προηγούµενη και να βγάλετε τα 
συµπεράσµατά σας. 

Παρά τον πόλεµο που µας έγινε, η διοίκηση της Ο∆ΥΕ, µετά από τους αγώνες των συναδέλφων 
µε τις δίωρες αποχές και την κατάληψη της εισόδου του Πρωτοδικείου της Αθήνας, ανέδειξαν 
στην πολιτεία το ζήτηµα της πρόσληψης προσωπικού και δικαιωθήκαµε. Μετά από πολλά χρόνια, 
γίνονται προσλήψεις στα ∆ικαστήρια.  

Από το σύνολο των 305 ατόµων του διαγωνισµού του 1998, στα πολιτικά και ποινικά 
δικαστήρια της Αθήνας αντιστοιχούν 45, τα οποία έχουν ήδη ειδοποιηθεί και καταθέτουν τα 
δικαιολογητικά τους. Επίσης, από τον ίδιο διαγωνισµό θα ενισχυθούµε µε 200 
δακτυλογράφους. 

Τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθεί ο διαγωνισµός µέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 680 νέων 
συναδέλφων, 402 ΠΕ κατηγορίας, 42 ΤΕ, 123 ∆Ε και 21 ΥΕ και ξεχωριστά για την 
πληροφορική. 

Αυτή η επιτυχία δεν είναι µόνο της Οµοσπονδίας µας, αλλά και όλων των συναδέλφων, που 
έδειξαν τη δύναµη και τη δυναµική που έχει ο κλάδος µας στα ∆ικαστήρια και αυτό πρέπει να 
κάνουµε στο µέλλον, οργανώνοντας τους αγώνες µας για την επαναφορά των εισοδηµάτων µας 
στα προ του 2009 επίπεδα, ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ. 
 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ 

 Τη θεσµική θωράκιση του κλάδου µας εκσυγχρονίζοντας τον Κώδικα και τον Οργανισµό 
∆ικαστηρίων, ώστε να εκµεταλλευτούµε τα θετικά του δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, στη 
λογική των αιτηµάτων ετών του κλάδου, για ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Είναι απαράδεκτο τον εικοστό πρώτο αιώνα, ένας άλλος κλάδος, αυτός 
των δικαστών, να συνεχίσει να µας διοικεί. Με την τροποποίηση των δύο νόµων να 
αποκαταστήσουµε τη θέση µας στις απαιτήσεις της σύγχρονης διοίκησης των 
∆ικαστηρίων, µε τον δικαστικό υπάλληλο να είναι ένα από τα τρία ισοϋψή πόδια της 
∆ικαιοσύνης. 

Η Οµοσπονδία µας διοργάνωσε έκτακτο συνέδριο για την τροποποίηση των Κωδίκων, αλλά 
δυστυχώς επικράτησε η σκοταδιστική αντίληψη της Αγωνιστικής Συνεργασίας και της ∆ΑΚΕ 
µε το σύνθηµα «κάτω τα χέρια από τον Κώδικα», µε αποτέλεσµα σήµερα να είµαστε 
απροετοίµαστοι. Το οξύµωρο τελικά είναι ότι και οι δύο αυτές παρατάξεις µε εκπρόσωπό τους 
συµµετέχουν στην τροποποίηση του Κώδικα. Οι απόψεις µας έχουν δηµοσιοποιηθεί στο σάϊτ 
της Ο∆ΥΕ. 

 Την άµεση ψήφιση τροπολογίας του υπουργείου της ∆ικαιοσύνης που θα µας δίνει το 
δικαίωµα να χρησιµοποιήσουµε τα χρήµατα από τις διαιτησίες, που βρίσκονται 
αχρησιµοποίητα στο Ταµείο Αρωγής για θέµατα υγείας των συναδέλφων. 

 Για το Ταµείο Νοµικών ζητάµε από το υπουργείο της ∆ικαιοσύνης αποφασιστικά να 
ρυθµίσει το ζήτηµα της ταυτόχρονης συνταξιοδότησης ∆ηµοσίου και Ταµείου Νοµικών. 
Όταν υπάρχει το δικαίωµα συνταξιοδότησης από το ∆ηµόσιο, να ακολουθεί και το ΤΝ. 

Αθήνα 5-10-2016 

 


