
ν. 1153/1981 παρ.1 

αρθρ.4

ν. 1330/1983 αρθρ.4

ν.1504/1984 αρθρ.29 

παρ.5

ν.1587/1986 αρθρ. 2

ν.1881/1990 αρθρ.10 

παρ.46 

ν.2298/1995 αρθρ.16 

παρ.19

ν.2470/1997 αρθρ.7, 

10 

υπ'αρίθμ.2/8988/002

2/2001 ΦΕΚ Β΄166

ν. 3205/2003 αρθρ.8 

παρ.11δ

ν.4024/2011  αρθρ.30

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 25/10/2018

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ   ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο ΚΛΑΔΟΣ 

ΤΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΧΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΣΚΟΠΙΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ προκειμένου να σώσει τα κλιμάκια της ΠΕ μηδέν (0) 

κατηγορίας και που πράγματι κατάφερε!!!!!

Αύξηση σε 63000δρχ.της κατ' αποκοπή αποζημίωσης που μετονομάστηκε σε Πάγια Αποζημίωση στους Δικαστικούς 

Υπαλλήλους.

Επειδή τελευταία πολλοί αναφέρονται ξαφνικά για το χαμένο επίδομα ειδικών συνθηκών σας

παρουσιάζουμε πληροφορικά την θεσμοθέτηση , την εξέλιξή και τελικά την κατάργησή του για να

δείτε πως  θυσιάστηκε και γιατί χάθηκε αυτή η παροχή.

Διατήρηση της κατ'αποκοπή  αποζημίωσης

Αύξηση σε  21.000δρχ. ή 42000δρχ. αναλόγως 

Θέσπιση κατ' αποκοπή αποζημίωσης προς αντιμετώπιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι δικαστικοι 

λειτουργοί λόγω των ειδικών συνθηκών  του λειτουργήματός  των. ( 7000δρχ ή 8000δρχ ).

Διπλασιασμός της κατ'αποκοπή  αποζημίωσης

Αύξηση κατά το ήμισυ της κατ'αποκοπή  αποζημίωσης

Αποσύνδεση από τους δικαστικούς λειτουργούς, μετονομασία σε Πάγια Αποζημίωση  με ταυτόχρονη για τους δικ. Λειτουργούς  

αύξηση σε 300.000 δρχ.

Αυτός ο κλάδος έχει υποφέρει πολλαπλά, έχασε τον δρόμο, έχασε ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να

αρθρώσει λόγο, να χαράξει πορεία , κατέληξε θεατής των εξελίξεων, γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να

ξεκαθαρίσει ζητήματα που άλλοι κλάδοι θεωρούν αυτονόητα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

Επέκταση κατ' αποκοπή αποζημίωσης και στους δικαστικούς υπαλλήλους με έκπτωση 25% ήτοι δρχ. 31.500. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ: Η προτεινόμενη τροπολογία αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών εγασίας των δικαστικών υπαλλήλων και στην

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους, λαμβανομένου υπόψη του είδους και της φύσης του ν.π.δ.δ ... της εργασίας τους.

Για την αποτελεσματικότερη πορεία των αγώνων είναι απαραίτητη η γνώση και ιστορική αναδρομή 

κάποιων δεδομένων που ίσως διαφεύγουν ή τα αγνοούν όσοι δεν τα έζησαν, που αφορούν την εξέλιξη 

κυρίως   των οικονομικών δεδομένων-απωλειών του κλάδου.

Διατήρηση των καταβαλομένων  έως τις 31/12/2003 επιδομάτων άρα και των 63000δρχ ή 185€

Κατάργηση όλων των επιδομάτων, αμοιβών και αποζημιώσεων,εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από

τις διατάξεις του Κεφαλαίου το νόμου αυτού. Εύκολη λεία μετά την αποσύνδεση από την πάγια αποζημίωση των

δικαστών στο βωμό της ΠΕ0 κατηγορίας που ακόμα συνεχίζει να υπάρχει. Η ΟΔΥΕ εκλιπαρούσε να μας κάνει

όλους Α βαθμού για να αγαλιάσουμε πέρα για πέρα. Υπάρχει και  σχετική φωτογραφία που με χαρά επεδείκνυαν. 



ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ " ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΈΝΑ ΚΥΚΛΟ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ

ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΙ

Είναι διασπαστική ενέργεια της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ να έχουν δικαίωμα συμμετοχής ακόμα και

υποβολής υποψηφιότητας σε όλες τις αρχαιρεσίες είτε αφρούν συλλογικά όργανα είτε υπηρεσιακά

συμβούλια, όλοι οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια χωρίς διακρίσεις είτε είναι μόνιμοι, είτε με

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ, γεγονός που αρνήθηκαν όλες οι άλλες παρατάξεις όταν

ετέθη στην ΟΔΥΕ απότην παράταξή μας. Έφτασαν δε στην ανήκουστη απόφαση που δεν τολμούν

να την δημοσιοποιήσουν, να ζητηθούν ευθύνες από τις Διοικήσεις που όρκισαν και ανέβασαν στις

έδρες για να ασκήσουν καθήκοντα Γραμματέα τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΙΔΟΧ, που ανακούφισαν

έστω και ελάχιστα τους υπηρετούντες στις έδρες, ήδη ταλαιπωρημένους στον έσχατο βαθμό,

συναδέλφους. 

ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  

ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΝΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

65

ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΩ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΕΊΝΑΙ 

ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΙ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ

Έτσι κάθε φορά που κάτι θετικό εφαρμόζεται στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση σε μας δεν

έχει εφαρμογή. 
Την αντίδραση όσων είχαν διαφορετική άποψη και κυρίως των πτυχιούχων ακόμα και τώρα την

αγνοούν την παραβλέπουν προσδίδοντας χαρακτηρισμούς περί διασπαστικής τακτικής και

συμπεριφοράς. 

Ειναι διασπαστική ενέργεια η άποψή μας ότι πρέπει να ισχύσουν και σε μας κανόνες και

δεδομένα αξιοκρατικά που ισχύουν σε όλη τη δημόσια διοίκηση; Ετσι χάθηκαν οι ευκαιρίες μία μετά

την άλλη και πια αποτελούμε για όλη τη δημόσια διοίκηση, τον ουραγό στις συνθήκες εργασίας,

στην υπηρεσιακή μας κατάσταση,  στις αποδοχές. 

ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ  ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΥΜΑΣΤΕ ΌΤΑΝ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΟΥΝ.  ΒΑΛΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥΣ ΝΑ 

ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΛΜΑ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ        ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ      ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ .

ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ .

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 25 Οκτώβρη 2018

Έτσι δεν μπορέσαμε ποτέ να βάλουμε κριτήρια θεσμοθετημένα και μοριοδοτημένα για τα

δεδομένα του καθενός, για να ανδρώνεται και να κυριαρχεί έτσι η υποκειμενική κρίση.

Έτσι μείναμε είκοσι και πλέον χρόνια έξω από την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη άλλων

κλάδων μη μπορώντας  και μη θέλοντας κάτι να αλλάξει και εδώ.


