
 
 

ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΝΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΜΕ 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ. ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ. 

Συναδέλφισσες - οι 

      Δεν θα σας κουράσουμε «αναμασώντας» θέματα αυτονόητα, που θα 

αναγράφονται στις ανακοινώσεις όλων των παρατάξεων και στα οποία 

συμφωνούμε. Θα δεσμευτούμε όμως ότι θα συνδράμουμε με όλες μας τις 

δυνάμεις για την επίλυση τους (π.χ. συνθήκες εργασίες στις έδρες και όχι 

μόνο, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλους τους 

συναδέλφους, καθιέρωση κλάδου ΔΕ Επιμελητών Δικαστηρίων και όχι 

Δικαστικών Επιμελητών όπως αναφέρονται από άλλους, μονιμοποίηση 

των συναδέλφων μας ΙΔΑΧ, αναγνώριση προϋπηρεσίας και σε μας και 

φυσικά ανεξαρτησία της Γραμματείας.) 

Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές για την ανάδειξη 

εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ΜΟΝΑΔΙΚΟ θεσμό που 

μας ξεχωρίζει απ’ τους δημοσίους υπάλληλους. 

 Τα τελευταία χρόνια δεν ακούγαμε τίποτε άλλο, παρά μόνο ότι έπρεπε να 

«κλείσουν τα μαγαζάκια ψήφων», ότι έπρεπε να φύγουν αυτοί που 

εκλέγονταν συνέχεια, αυτοί που ήταν πολυθεσίτες. Και προς αυτή την 

κατεύθυνση κινήθηκαν οι παρατάξεις και ειδικά αυτές που κόπτονταν για 

την εξυγίανση του θεσμού, από πλευράς εκπροσώπησης. Κατάφεραν, 

μέσα απ' το «διχασμό» που έχουν οι ίδιοι οδηγήσει τον κλάδο, να σας 

πείσουν να στηρίξετε συναδέλφους «αναντικατάστατους», που οι πέντε 

στους έξι είναι διπλοθεσίτες, σαν να ήταν μόνον αυτοί και κανείς άλλος.  

Οι εκλογές έγιναν και με τη θετική σας ψήφο άθελα σας ή ηθελημένα, 

αλλάξατε τους «ιδιοκτήτες των μαγαζιών» και δεν τα καταργήσατε. 

Συνεχίσατε να εκκολάπτετε διπλοθεσίτες, κάτι που μέχρι πρότινος 

κατακρίνατε. Έτσι:  

 Στο 5μελές Υ.Σ. του Αρείου Πάγου εκλέχτηκε ο Γεν. Γραμματέας του 

ΣΔΥΑ (και δεν μιλάμε για ένα σύλλογο μικρό, όπου δεν υπάρχει η 



«πολυτέλεια» να ασχολούνται πολλοί συνάδελφοι με τα κοινά, 

αλλά για τον μεγαλύτερο σύλλογο της Χώρας). 

 Στο 7μελές  Υ.Σ. του Αρείου Πάγου εκλέχτηκαν ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Πτυχιούχων και μέλος του ΔΣ της ΟΔΥΕ, και ο 

Πρόεδρος του ΣΔΥΠ (Πειραιά) και 

 Στο 5μελές Υ.Σ. του Εφετείου Αθηνών εκλέχτηκαν ο Πρόεδρος και 

η Αντιπρόεδρος του ΣΔΥΑ.  

 

 

Δεν θα γινόταν βέβαια λόγος, αν όλοι αυτοί είχαν την ευθιξία να 

παραιτηθούν από τους συνδικαλιστικούς θώκους, πριν θέσουν 

υποψηφιότητα για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Αυτή είναι η πάγια θέση μας 

και αυτή στηρίζουμε και θα υποστηρίζουμε, ως «ΕΝΩΣΗ». Όμως ΔΕΝ το 

έκαναν, γιατί οι παρατάξεις που τους στήριζαν δεν ήθελαν να κλείσουν 

αυτά τα «μαγαζάκια ψήφων», αλλά να τα "αγοράσουν". Δεν έκλεισαν 

συνάδελφοι, απλά με τη συνδρομή σας άλλαξε ο ιδιοκτήτης τους. Παρόλα 

αυτά, ευχόμαστε οι νεοεκλεγέντες εκπρόσωποι μας, να φανούν αντάξιοι 

της εμπιστοσύνης των συναδέλφων και να «αγωνίζονται» μέσα απ’ τα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια για το συμφέρον και τις ανάγκες όλων των 

Δικαστικών Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή παράταξης.  

 

Συναδέλφισσες - οι 

      Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην 24ωρη κλαδική μας 

απεργία, η οποία σε κάποιες υπηρεσίες στέφτηκε με επιτυχία, ενώ σε άλλες 

μείναμε στο ίδιο έργο θεατές. Αυτό που γίνεται για χρόνια, φάνηκε και 

τώρα. Πριν τις απεργιακές κινητοποιήσεις όλοι μιλάγανε για ενότητα και 

μετά άρχισαν (ως συνήθως) τα καυστικά σχόλια για όσους δεν 

ακολούθησαν. Αντί να γίνεται κριτική στους εκλεγμένους στα όργανα που 

ΔΕΝ πλησιάζουν τους συναδέλφους στα γραφεία τους για ενημέρωση και 

ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ, 

ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠ’ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟΝ 

ΙΔΙΟ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΑΝ 

ΘΕΛΟΥΜΕ  ΝΑ  ΚΑΝΟΥΜΕ  ΒΗΜΑΤΑ  ΜΠΡΟΣΤΑ !!!!!!!!!! 

 

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΔΥΑ και ΟΔΥΕ !!!!!!!!!! 

 



ζύμωση, τα βέλη στρέφονται στους εργαζόμενους. Πόση υποκρισία 

τελικά, τη στιγμή που με την τακτική τους οι εκπρόσωποι μας έχουν 

οδηγήσει τους συναδέλφους να απαξιώνουν τα συνδικαλιστικά μας 

όργανα!!! Ταπεινή μας άποψη είναι ότι ο κλάδος χρειάζεται την ΕΝΟΤΗΤΑ 

πρώτα μεταξύ συναδέλφων και εκλεγμένων, για να επιτευχθεί και μεταξύ 

των εκλεγμένων, για να καταφέρουμε να κάνουμε πλέον βήματα μόνο 

μπροστά.  

Συναδέλφισσες - οι 

      Πλέον είναι η στιγμή για ΑΛΗΘΕΙΕΣ. Τελικά αγαπητοί μας συνάδελφοι 

ποια είναι η αλήθεια και τι ισχύει;;; Αυτό που ακούστηκε από μικροφώνου 

στο συνέδριο του Βόλου το 2014 ή αυτό που κάνουν σήμερα «σημαία» και 

δεν είναι άλλο απ’ το επίδομα ειδικών συνθηκών;;;  

 

 

 

 

Όσον αφορά στο επίμαχο θέμα που ταλανίζει από τότε τον κλάδο και έχει 

να κάνει με το ταμείο της ΟΔΥΕ την περίοδο 2012 – 2014, ακούστηκε από 

μικροφώνου στο ίδιο συνέδριο, ότι ήταν ένα απλό θέμα.  

 

 

 

Άραγε πόσες ακόμα κωλοτούμπες για μια καρέκλα;;; 

Οι εκλογές πλησιάζουν και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς στους 

συναδέλφους που θα κληθούν να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους και 

Ανατρέξτε να ακούσετε τι άλλο είπε, στην ίδια «διεύθυνση»  από το σημείο 10:45 – 10:53 

[ακριβής απομαγνητοφώνηση: «…….. κοιτάξτε τι τραβάμε τώρα για ένα απλό πράγμα. 

Δεν είναι κλέφτες οι συνάδελφοι μου και δεν θα τους κατηγορήσω ποτέ για κλέφτες, 

έστω κι αν μια περιοδεία την έκαναν ερήμην του ΔΣ της Ομοσπονδίας, το οποίο κακώς 

εκ των υστέρων δεν ήλθε να την επικυρώσει.], σε αντιστοιχία με τα γραπτά 

εκπροσώπου: «ροκάνιζαν το ταμείο της ΟΔΥΕ» και ας μας πουν για τι μας περνάνε. 

Ανατρέξτε στην ομιλία υποψηφίου στο διαδίκτυο στην διεύθυνση   

https://www.youtube.com/watch?v=SFgQLqQKZ5g από το σημείο 6:10 – 6:22 

[ακριβής απομαγνητοφώνηση: «….. με πρώτο το ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, που 

κι αν είναι δύσκολο να έρχεται υπουργός και να λέει το προσπαθώ. Τι προσπαθείς 

μωρέ; Πρέπει να τροποποιήσεις το μισθολόγιο για να το πάρουμε. Και το μισθολόγιο 

λέει ότι ΜΟΝΟ επίδομα επικινδυνότητας μπορείς να πάρεις. Εδώ πήγαμε στα 

δικαστήρια για το μισθολόγιο και δεν καταφέραμε τίποτα.]) και βγάλτε τα 

συμπεράσματα σας.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFgQLqQKZ5g


όπως έχει καταντήσει ο κλάδος ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζουν μόνο ΑΛΗΘΕΙΕΣ. 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Συναδέλφισσες - οι 

      Έμφαση θα δώσουμε α) σε ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1 ΠΡΟΣ 1, δηλαδή 

ένας θα φεύγει και άμεσα ένας θα διορίζεται επισημαίνοντας ότι πρέπει να 

γίνει ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο Υπουργείο, από εδώ και 

στο εξής, β) στην άμεση ανακατανομή των οργανικών θέσεων σύμφωνα 

με τις σημερινές ανάγκες και γ) στην τροποποίηση του καταστατικού του 

ΣΔΥΑ για ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο. Όσο για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ τους 

θεωρούμε αίμα μας, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Σε ότι αφορά τώρα στην ΑΝΑΓΚΑΙΑ οικονομική μας αναβάθμιση, 

θεωρούμε ότι η διεκδίκηση επιδόματος ειδικών συνθηκών φαντάζει πολύ 

δύσκολη και έχει να κάνει με το μισθολόγιο. Μακάρι να το καταφέρναμε 

έστω και κατά το ήμισυ, αλλά ΟΧΙ να «προτρέπουμε» τους θεσμικούς 

φορείς αν μας το δώσουν, να δώσουν ότι ποσό θέλουν αυτοί.  

Κι αν πραγματικά οι οικονομικές διεκδικήσεις είναι δύσκολες, τώρα που η 

κυβέρνηση λέει ότι τα μνημόνια τελείωσαν, γιατί να μην διεκδικήσουμε 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (που κι αυτό είναι 

δύσκολο);;;;;;; Αλλά σ’ αυτή την προσπάθεια να είμαστε ΟΛΟΙ μαζί και 

επειδή μιλάνε όλοι για ενότητα, να η ευκαιρία. Στράτευση ΟΛΩΝ κάτω απ’ 

αυτή την διεκδίκηση με οποιοδήποτε κόστος, μέχρι να την πετύχουμε. 

  

ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ  7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 

 «ΕΝΩΣΗ»  

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

 

 

Αθήνα  1η  Νοέμβρη  2018 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σε όλους τους συναδέλφους 

και αγωνιζόμαστε πάντα για την αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα των Δικαστικών Υπαλλήλων. 

 


