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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, 

Πέρασαν τέσσερα χρόνια µνηµονίου στην χώρα µας και οι περισσότερες οικογένειες είµαστε στα πρόθυρα 
της οικονοµικής, κοινωνικής και οικογενειακής κατάρρευσης. Σε πολλές περιπτώσεις το κακό έχει ήδη 
συντελεστεί. Μας µείωσαν τους µισθούς 45%, ενώ µας ζητούν να πληρώνουµε συνεχώς και περισσότερους 
φόρους, ενώ ταυτόχρονα έχουν αποδοµήσει τις κοινωνικές και ασφαλιστικές µας παροχές. Μας µείωσαν τις 
αποδοχές και ζητούν να δουλεύουµε περισσότερο. 
 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΕΩΣ Ε∆Ω 

Κάτι πρέπει να γίνει στον χώρο µας, στην Γραµµατεία των δικαστηρίων.  

Η Οµοσπονδία µας, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα έχει κρατήσει µία φιλική, έως και δουλική στάση και 
συµπεριφορά προς τους υπουργούς των µνηµονιακών κυβερνήσεων, αναλώνοντας την δραστηριότητά της 
σε ανούσιες και ακίνδυνες για την διοίκηση διεκδικήσεις και σε επικοινωνιακά τρυκ. Μόλις στο τελευταίο ∆.Σ. 
κατορθώσαµε να ψηφιστεί µία οικονοµική διεκδίκηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών, αλλά και πάλι στην 
τελευταία συνάντηση του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ µε τον υπουργό ∆ικαιοσύνης δεν τόλµησαν ούτε να το 
θέσουν.   

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΕΩΣ Ε∆Ω 

Οι δικαστικοί υπάλληλοι θέλουµε να ζήσουµε µε αξιοπρέπεια. Τους καλούµε λοιπόν να αφήσουν στην άκρη 
τους «εγωιστικούς» παραταξιασµούς και τις προσωπικές συνδικαλιστικές πολιτικές και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΜΕ οικονοµική αναβάθµιση για όλους τους συναδέλφους µας. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ 

1. Το επίδοµα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» στο ανώτατο όριο των 150€, διότι 

αυτό δεν χρειάζεται νοµική ρύθµιση, αλλά πολιτική βούληση του υπουργείου της 

∆ικαιοσύνης καταρχήν. Το έχουµε προτείνει από τον Απρίλιο του 2013 και η Ο∆ΥΕ το 

έχει απορρίψει. Στην τελευταία πανελλαδική συνδιάσκεψη µάλιστα, µας χλεύασαν. 

Σήµερα όµως από ότι ακούγεται στα επικίνδυνα επαγγέλµατα θα ενταχθούν οι δικαστές 

και εδώ είναι το τραγελαφικό, άλλοι να δέχονται τις επιθέσεις και να κινδυνεύουν και 

άλλοι να ωφελούνται (Πρωτοδικείο Αθηνών, Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, Εφετείο Αθηνών 

κλπ). 

2. Επίσης, λήγει το πάγωµα του ΚΕ∆Σ και πρέπει να προετοιµάσουµε την ένταξη του 

κλάδου µας σε αυτό. 



 

Με αυτά τα δύο άµεσα οικονοµικά αιτήµατα που προβλέπονται από τον Ν. 4024/2011 (µισθολόγιο) και το 
επίδοµα ειδικών συνθηκών προτείνουµε να είναι η αιχµή των επόµενων κινητοποιήσεών µας. 
 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ 

1. Στις άµεσες διεκδικήσεις µας θα πρέπει να εντάξουµε το αίτηµά µας για εξαίρεση της αξιολόγησης 
από το υπουργείο ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης και µε νοµοθετική κατοχύρωση, διότι η αξιολόγηση η 
δική µας γίνεται από τα δικαστικά συµβούλια. 

2. Και φυσικά απαιτούµε προσωπικό στα δικαστήρια από όλες τις πηγές πρόσληψης, από το 
διαγωνισµό, από την κινητικότητα κλπ. Για τους συναδέλφους µας Ι∆ΑΧ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πλήρη 
εξοµοίωση µε το νοµικό καθεστώς των δικαστικών υπαλλήλων.  
 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ 

ΖΗΤΑΜΕ από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να προκηρύξει άµεσα εκλογές για τα υπηρεσιακά συµβούλια. Η 
παράταση θητείας των σηµερινών υπηρεσιακών συµβουλίων συνιστά ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ και ουσιαστικά 
φωτογραφικό ρουσφέτι για τους ηµέτερους. Και επειδή θέτουν ως πρόσχηµα ότι ακόµα εκκρεµεί το θέµα 
των βαθµών, προτείνουµε το υπουργείο να το παρακάµψει βάζοντας ως όριο για τη συµµετοχή στα 
υπηρεσιακά συµβούλια τα 20 χρόνια υπηρεσίας και άνω, έως την οριστική επίλυση. Θα πρέπει να 
λειτουργήσουν τα υπηρεσιακά συµβούλια και να καλύψουν τις κενές θέσεις των  προϊσταµένων και των 
διευθυντών, για να σταµατήσουν και οι προκλητικές πράξεις, στις οποίες προχωρούν ορισµένες διοικήσεις µε 
υποκειµενικά κριτήρια, προκειµένου να δηµιουργήσουν τις «αυλές» τους. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ στην προσεχή  συνεδρίαση(Τετάρτη 22-1-2014),  το  ∆.Σ. της 
Ο∆ΥΕ να διοργανώσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις: 

 Μέσα στον Ιανουάριο συγκέντρωση συνδικαλιστών της Αττικής στο υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και συµβολική κατάληψή του. 

 Συγκέντρωση συνδικαλιστών έξω από το υπουργείο Οικονοµικών για να 
γνωστοποιήσουµε τα οικονοµικά µας αιτήµατα. 

 ∆ύο δίωρες διακοπές εργασιών στο χώρο της Σχολής Ευελπίδων και του Εφετείου και 
συνέντευξη τύπου της Ο∆ΥΕ για τα αιτήµατα και την κλιµάκωση των κινητοποιήσεων. 

 Γενικές Συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα για την πανελλαδική κλιµάκωση των 
κινητοποιήσεων, µε φόντο τις εκλογές του Μαΐου. 

∆ιευκρινίζουµε ότι αυτές οι διεκδικήσεις θα είναι σήµερα, απέναντι στη µνηµονιακή κυβέρνηση, 
αλλά και στην αυριανή, όποια και αν είναι αυτή. 

ΓΙΑΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014 
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