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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
   
       Τα τελευταία χρόνια ζούµε σε έναν εργασιακό µεσαίωνα. Συνεχή είναι τα 
χτυπήµατα τόσο στα εργασιακά  όσο και  στην  κοινωνική ασφάλιση, περίθαλψη, 
στον τοµέα της υγείας, της παιδείας, στους µισθούς, στις συντάξεις κύριες και 
επικουρικές. Και το κακό δεν πρόκειται να σταµατήσει εδώ, ετοιµάζονται νέες 
επιθέσεις στα εργασιακά και στα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων.   
       Και µέσα σε όλο αυτό τον ορυµαγδό και οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν 
πληρώσει ακριβά το τίµηµα. Ξεκινώντας από το  ν. 4024/2011 που µας ισοπέδωσε 
και µας ενέταξε στο µισθολόγιο – βαθµολόγιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ήρθε και 
το νέο µισθολόγιο του 2016 που διατηρεί τις περικοπές που επεβλήθησαν µε τον 
προηγούµενο νόµο, επιβάλλοντας µάλιστα και νέες µειώσεις µε την αυξηµένη 
φορολογία και τις  αυξηµένες παρακρατήσεις. 
        Σε ανύποπτο χρόνο ψηφίστηκε το άρθρο 48 του Κώδικά µας, το οποίο 
αποκλείει έµπειρους και ικανότατους συναδέλφους να επιλεγούν Προϊστάµενοι 
στις Υπηρεσίες τους. Προστέθηκε δηλαδή άλλη µια αδικία στο χώρο µας, 
δηµιουργώντας κι άλλα προβλήµατα στους χώρους δουλειάς µεταξύ των 
συναδέλφων. 
         Η συνεχόµενη αύξηση της δουλειάς µας, η εντατικοποίησή της, που στην 
ουσία φορτώνεται στους ίδιους και στους ίδιους, µε τις τόσες κενές θέσεις 
εργασίας στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια όλης της Χώρας, κάνει τις συνθήκες 
εργασίας µας  συνεχώς   να  χειροτερεύουν. 
        Το µηχανογραφικό σύστηµα που εξακολουθεί να έχει πολλά προβλήµατα  
δυσχεραίνοντας την εργασία µας και µάλιστα χωρίς καµία-ουσιαστική 
εκπαίδευση,  σε συνδυασµό µε την συνεχόµενη ανασφάλεια που βιώνουµε σαν 
άτοµα, δηµιουργούν ένα εκρηκτικό τοπίο που για να ανταπεξέλθουµε 
χρειαζόµαστε αρκετό θάρρος, αισιοδοξία, δύναµη και κουράγιο. 
 

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
  
        ∆εν είναι εποχή για µεγάλες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα. Κοιτάζοντάς 
σας, όµως, κατάµατα µπορούµε να σας υποσχεθούµε ότι θα τα παλέψουµε µε 
θάρρος, πείσµα και αγωνιστικότητα πάντα λέγοντάς σας την αλήθεια. 
 
 



                                      ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 
 

 Για έναν υγιή Σύλλογο χωρίς ίντριγκες, πισώπλατα µαχαιρώµατα και 
ανούσιες αντιπαραθέσεις, για έναν Σύλλογο που θα αγωνισθεί µε όσες δυνάµεις 
διαθέτει για την διεκδίκηση όλων όσων µας ανήκουν µε αποφασιστικότητα, 
εντιµότητα, συνέχεια και συνέπεια για την ιεράρχηση, δροµολόγηση και 
διεκδίκηση των αιτηµάτων µας  και την προώθησή τους  στα Κέντρα Λήψης των 
Αποφάσεων. Για έναν Σύλλογο που θα βρίσκεται συµπαραστάτης στα καθηµερινά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουµε. 
Έναν Σύλλογο που θα αναπτύξει τέτοιες δυνατότητες και θα ενεργοποιήσει τα 
µέλη του, ώστε να µπορεί να συµπαρασταθεί σε  κάθε  συνάδελφο. 
 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ 
 

•  Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. 
•  Να προχωρήσουν άµεσα οι προσλήψεις. 
•  Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4356/2015. 
•  Να ισχύει και για τους δικαστικούς υπαλλήλους η αναγνώριση του  

χρόνου εργασίας µας στον ιδιωτικό τοµέα. 
•  Να επεκταθεί και σε µας η διάταξη του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα 

για το Εθνικό Μητρώο Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
•  Μονιµοποίηση των Ι∆ΑΧ συναδέλφων µας, ώστε να έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα µε εµάς. 
•  Να σταµατήσει το ξήλωµα του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων. 
 
 
 

Η ΕΛΠΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
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