
 
Τετάρτη 7 - 11 - 2018 

Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. του ΣΔΥΑ  
και Αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ είναι η μελλοντική δυνατότητα, η προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο. 

Ένα αύριο που πρέπει να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, χωρίς διχαστικές λογικές και στείρους 

ανταγωνισμούς που οδηγούν σε αδιέξοδα. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ είναι η πίστη και η αυτοπεποίθηση που πρέπει να αντιτάξουμε στην 

απαισιοδοξία, την αδράνεια και τον συμβιβασμό, που έχουν κυριαρχήσει στον κλάδο μας.  

Είναι καιρός να βάλουμε στο καθημερινό μας λεξιλόγιο τις λέξεις δημιουργία, γνώση, σχεδιασμός, 

πολιτισμένος διάλογος, συλλογικά και ατομικά δικαιώματα και ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. 

Στην ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ συνενωθήκαμε δυο συνδικαλιστικοί συνδυασμοί και περίπου δέκα 

Ανεξάρτητοι, ως επί το πλείστον νέοι υποψήφιοι, όχι για να κάνουμε ένα άθροισμα ψήφων, αλλά για 

να κάνουμε μια κοινή πορεία σε αυτά που μας ενώνουν. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

     Πρέπει να διεκδικήσουμε : 
  

 Την αναπλήρωση των απωλειών μας, οι οποίες την τελευταία 10ετία για τους περισσότερους και 

ιδιαίτερα για τους νέους συναδέλφους αγγίζουν το 50%. Στρατηγική μας επιλογή είναι η 

επαναθεσμοθέτηση του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ που χορηγείται αδιάκοπα από το 

1981 στους Δικαστικούς Λειτουργούς για τους ίδιους ακριβώς λόγους, με δεδομένο ότι είμαστε 

αναπόσπαστο οργανικό μέρος της σύνθεσης των δικαστηρίων και άρα βιώνουμε τις ίδιες ακριβώς 

συνθήκες με εκείνους, συμπράττοντες π.χ. στην εκδίκαση των υποθέσεων, στην ανάκριση κλπ. 

  Την χορήγηση της προσωπικής διαφοράς σε όσους διορίστηκαν από την 1-1-2011 και μετά, 

όπως έγινε πρόσφατα για τους αντίστοιχους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, για λόγους 

συνταγματικής ισότητας. 

 Την αύξηση του κονδυλίου των υπερωριών, ώστε να καλύπτονται τουλάχιστον οι 

πραγματικές υπερωρίες. 

 Την κάλυψη των πραγματικών εξόδων κίνησης των Επιμελητών Δικαστηρίων. 

 Την επαναφορά του διανεμητικού λογαριασμού (πόρου) με έσοδα από τις μετατροπές των 

ποινών και τις πράξεις των Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογικών Γραφείων, που αποτελούσε μια 

σημαντική ενίσχυση του εισοδήματός μας. 
 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

     Άμεση νομοθέτηση του νέου ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ έτσι ώστε : 
 

 Να θεσμοθετηθούν αξιοκρατικοί, ισότιμοι και διαφανείς κανόνες σε όλες τις 

υπηρεσιακές μας μεταβολές (Επιλογές Προϊσταμένων, Εκθέσεις Αξιολόγησης, Μεταθέσεις, 

Αποσπάσεις και Πειθαρχικά).  

 Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Τμημάτων, μέσω της 

έγκρισης και χορήγησης των αδειών μόνο με την δική τους υπογραφή. Θα διεκδικήσουμε η διοικητική 

τους αναβάθμιση να επεκταθεί και στις μετακινήσεις από Τμήμα σε Τμήμα, παράλληλα όμως με το 

δικαίωμα της «προσφυγής» των υπαλλήλων που διαφωνούν ή αδικούνται, ενώπιον του  οικείου 

Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης ή του Προϊσταμένου Δικαστικού Λειτουργού κατά περίπτωση. 

 Να μετατραπεί η σχέση εργασίας των συναδέλφων μας από Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου (ΙΔΑΧ), σε σχέση Δημοσίου Δικαίου, μέσω των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μας. 

 

 

 



 

 Να καταργηθεί το διχαστικό άρθρο 48, το οποίο αποκλείει από τις επιλογές Προϊσταμένων 

Διεύθυνσης ικανούς συναδέλφους μας. 

   Να  γίνεται μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, όπως ισχύει στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. 

 Να δημιουργηθεί κλάδος ΔΕ Επιμελητών Δικαστηρίων με δικαίωμα μετάταξης και των 

υπηρετούντων Επιμελητών. 

 Να κατοχυρωθούν η Υποχρεωτική Εισαγωγική Εκπαίδευση – Επιμόρφωση των  

Δικαστικών Υπαλλήλων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και η Διαρκής Επιμόρφωση. 

 Να μη δημιουργηθεί ιδιαίτερος κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων με καθήκοντα «Βοηθών 

Δικαστών» εντός της Γραμματείας των Δικαστηρίων. 
 

Παραμένουμε αμετακίνητοι στην διατήρηση της ιδιαιτερότητας των Δικαστικών 

Υπαλλήλων, η οποία κατοχυρώνεται με το άρθρο 92 του Συντάγματος, και είμαστε εναντίον της 

οποιασδήποτε σκέψης για την τροποποίησή του. 

Διεκδικούμε την περαιτέρω αναβάθμιση της Γραμματείας με την ψήφιση και του σχεδίου Κώδικα 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών, την αναγνώριση της  προϋπηρεσίας στον 

ιδιωτικό τομέα και την επίσπευση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων. 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ζητούμε : 
 

 Την επίσπευση της πρόσληψης των νέων Δικαστικών Υπαλλήλων από τις προκηρύξεις του 

ΑΣΕΠ 1Κ, 8Κ και 2Κ του 2017 (προ 2ετίας περίπου) και επιπλέον των προσλήψεων με 12μηνες 

συμβάσεις μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.  

 Την επέκταση των ανωτέρω πινάκων για περαιτέρω προσλήψεις, με στόχο την κάλυψη των 

κενών οργανικών θέσεων που ήδη υπάρχουν και θα δημιουργηθούν από την ανακατανομή. 

 Την Έκδοση της Υπουργικής απόφασης για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων, με 

βάση τις πραγματικές σημερινές ανάγκες των Δικαστικών Υπηρεσιών. Σημειωτέον ότι το Πόρισμα της 

Ομάδας Εργασίας, στην οποία συμμετείχε και η ΟΔΥΕ,  έχει ολοκληρωθεί εδώ και ένα χρόνο ! 

 Να επεκταθεί η ηχογράφηση - αποηχογράφηση των πρακτικών συνεδριάσεων και στα 

Ποινικά Δικαστήρια, για την οποία υπήρχε δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η 

οποία δεν τηρήθηκε. 

 Την κατοχύρωση ανώτατου αριθμού εδρών στα Ποινικά και Αστικά Δικαστήρια, ανά 

μήνα και ανά Γραμματέα, μέσω της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του κάθε 

Δικαστηρίου, ισότιμα και με αντίστοιχα κριτήρια που ισχύουν για τους Δικαστικούς Λειτουργούς. 

 Την δημιουργία Τμημάτων Πληροφορικής που θα στελεχωθούν από τους Υπαλλήλους  

Πληροφορικής που προσλήφθηκαν για την υποστήριξη και αναβάθμιση του προγράμματος Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.  

Π.Π. που λειτουργεί ήδη με αρκετά προβλήματα. 

 Να σταματήσει επιτέλους το απαράδεκτο καθεστώς (που επιβλήθηκε παράτυπα και εκτός 

των προβλεπομένων από τον Κώδικά μας, από τον Οργανισμό Δικαστηρίων αλλά και από τις  Πάγιες 

για το Υποθηκοφυλακεία διατάξεις),  ανάθεσης καθηκόντων Υποθηκοφύλακα (!!!) στους 

Προϊσταμένους της Γραμματείας των οικείων Ειρηνοδικείων, με μεγάλη πρακτική και 

ψυχολογική επιβάρυνση και καταπίεση και με υψηλό ρίσκο και κίνδυνο για την υπηρεσιακή τους 

κατάσταση. Με το Υπουργείο της Δικαιοσύνης να μας εμπαίζει και να τους εμπαίζει επί πολλούς μήνες, 

με ψεύτικες υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα. 

 Να λειτουργήσει επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια, ο λογαριασμός αλληλεγγύης του 

ΤΕΑΔΥ, με έσοδα από την αμοιβή των Γραμματέων Διαιτησιών, για την ενίσχυση των συναδέλφων 

μας και μελών της οικογένειάς τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και σε 

περιπτώσεις ατυχημάτων ή θανάτου. 
 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018 

δυναμώνοντας τα συνδικαλιστικά  όργανα του κλάδου μας 
 

             ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 


