
 
 

 

Ποιοι είμαστε; 

 Είμαστε όλοι εσείς οι δικαστικοί υπάλληλοι που αγωνιούμε για 

τον κατήφορο που έχει πάρει ο κλάδος μας, χάνοντας τις 

κατακτήσεις δεκαετιών και είδαμε τα εισοδήματά μας να 

μειώνονται ακόμα και κατά 40% . 

 Είμαστε αυτοί που ακούσαμε τη φωνή του κλάδου για να 

σταματήσει η φαγωμάρα των παρατάξεων και φιλοδοξούμε στη 

δημιουργία ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ψηφοδελτίου, από το οποίο εσείς να 

επιλέγετε αυτούς που θεωρείτε καταλληλότερους. Γι’ αυτό στο 

ψηφοδέλτιό μας θα δείτε συναδέλφους που συμμετείχαν κατά 

καιρούς σε διαφορετικά ψηφοδέλτια και ενώσαμε σήμερα τις 

δυνάμεις μας για το καλό του δικαστικού υπάλληλου. 

 Είμαστε αυτοί που καταδικάζουμε τον κυβερνητικό και κομματικό 

συνδικαλισμό και τραβάμε μπροστά για τα συμφέροντα του 

κλάδου. Στο ψηφοδέλτιό μας είναι συνάδελφοι που έχουν αναφορά 

σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, χωρίς εξαρτήσεις από 

κανένα. 

 Είμαστε αυτοί που είχαν μπει μπροστά στους αγώνες για το 

ωράριο, τον Κώδικα, τις οικονομικές κατακτήσεις. Που δεν 

δείλιασαν μπροστά στις διώξεις. Είμαστε αυτοί που στους 

πρόσφατους αγώνες του κλάδου για την πρόσληψη προσωπικού 

ήμασταν μπροστά και πάντα θα είμαστε μπροστά, και στην 

Ομοσπονδία συμμετέχουμε με το σχήμα της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

Τι θέλουμε; 

Από τους στόχους που είχαμε θέσει για το προηγούμενο χρονικό 

διάστημα, ο ένας επιτεύχθηκε, αυτός της ταυτόχρονης συνταξιοδότησης 

με το Ταμείο Νομικών, ενώ ο δεύτερος της πρόσληψης προσωπικού 

βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης. Συνεχίζουμε δυναμικά με 

τους υπόλοιπους: 

 Την οικονομική αναβάθμιση του κλάδου, διεκδικώντας να 

κερδίσουμε αυτά που χάσαμε τα τελευταία έξι 

χρόνια. Διεκδικούμε την επαναφορά του επιδόματος ειδικών 

συνθηκών. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο 

και στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν αντέχει ο κρατικός 



προϋπολογισμός, θα αντιπροτείνουμε την χρηματοδότησή του από 

το διανεμητικό λογαριασμό. Είναι χρήματα που συνεχίζουν να 

εισπράττονται για λογαριασμό των δικαστικών υπαλλήλων. 

Φυσικά δεν παραγνωρίζουμε τα  πιο σημαντικά οικονομικά 

αιτήματα, την επαναφορά του 13
ου

 και 14
ου

 μισθού και τις 

αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, αλλά αυτά είναι 

πανδημοσιοϋπαλληλικά αιτήματα, στα οποία συντασσόμαστε. 

 Τη θεσμική αναβάθμιση. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, 

παράλληλα με τα οικονομικά αιτήματα, είναι πλέον επίκαιρο να 

προτάξουμε το μεγάλο στόχο των τελευταίων δεκαετιών, τη 

λειτουργική ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώνονται οι 

διαδικασίες των Κωδίκων και του Οργανισμού των 

Δικαστηρίων και φιλοδοξούμε μέσα από τα δύο αυτά κείμενα, με 

τις κατάλληλες παρεμβάσεις μας, να καταφέρουμε και αυτό το 

αίτημα, πέρα από τις σημαντικές τροποποιήσεις που πρέπει να 

γίνουν στο κείμενο του Κώδικα και τις έχουμε επισημάνει. 

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι 

Σας καλούμε να μας εμπιστευτείτε και πάλι, διότι μας γνωρίζετε, γιατί 

κατανοούμε τα προβλήματα, έχουμε επεξεργαστεί τη λύση τους και 

ξέρετε ότι θα αγωνιστούμε για τα συμφέροντα του κλάδου. Θα είμαστε 

μπροστά για τα μεγάλα ζητήματα, αλλά και τα μικρά που 

απασχολούν την καθημερινότητά του δικαστικού υπαλλήλου. 

Και επιπλέον, γνωρίζετε ότι μπορούμε να ανεβάσουμε το κύρος και τη 

χαμένη αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος στη Γραμματεία των 

Δικαστηρίων. Γιατί γνωρίζετε ότι σεβαστήκαμε τη συνδρομή των 

συναδέλφων μας, βάζοντας σε κάποια τάξη τα οικονομικά της ΟΔΥΕ. 

 

Αθήνα, Οκτώβριος 2018   
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