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Κύριε Υπουργέ της ∆ικαιοσύνης, 

Οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι όπως και όλοι οι εργαζόµενοι της Ελλάδας, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι έχουµε 
χάσει ένα µεγάλο µέρος των εισοδηµάτων µας και ειδικά οι εργαζόµενοι στην Γραµµατεία των 
∆ικαστηρίων υπολειπόµαστε του 45 % των απολαβών του 2009, αυτός είναι και ένας από τους λόγους 
που παλέψαµε για την ανατροπή της µνηµονιακής πολιτικής. Παράλληλα ο προκάτοχός σας µας είχε 
λύσει όλα τα προβλήµατα του κλάδου, σε υποσχέσεις που ποτέ του δεν τήρησε, υποτιµώντας τους 
συναδέλφους µας και παραδίδοντας σε εσάς χάος. Επιγραµµατικά θα θέλαµε να σας παραθέσουµε 
κάποια από τα προβλήµατα που µας απασχολούν. 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ζούµε τις χειρότερες συνθήκες απονοµής της ∆ικαιοσύνης των τελευταίων δεκαετιών. Σε κάποια 
καταστήµατα (Εφετείο Αθηνών, Ειρηνοδικείο) οι ∆ικαστικοί λειτουργοί ξεπερνούν τους υπαλλήλους 
στην Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων. Χρειάζονται προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για να καλύψουν 
κενές οργανικές θέσεις. 

Παράλληλα πρέπει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που δηµιούργησε η προηγούµενη κυβέρνηση µε 
τους Ι∆ΑΧ, οι οποίοι κατά την γνώµη µας,  πρέπει να διέπονται από τις ίδιες εργασιακές σχέσεις µε 
τους µόνιµους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

∆εν απεµπολούµε την ζωή που µας έκλεψαν οι µνηµονιακές πολιτικές, διεκδικούµε αποκατάσταση των 
απωλειών γνωρίζοντας φυσικά τις οικονοµικές δυσκολίες της πατρίδας µας, αλλά πρέπει και εµείς να 
ζήσουµε σαν άνθρωποι. Οι δικαστικοί υπάλληλοι είµαστε ένας κλάδος µε ιδιαίτερες συνθήκες δουλειάς, 
οι οποίες δυστυχώς δεν αµείβονται αντίστοιχα, γι΄αυτό το κράτος είχε θεσπίσει ειδικό διανεµητικό 
λογαριασµό για πρόσθετη αµοιβή. 

Συνεχίζουν να εισπράττονται χρήµατα για τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους, χωρίς να µας αποδίδονται, 
διότι τα µνηµόνια µας κατήργησαν τον διανεµητικό λογαριασµό και τα χρήµατά µας πηγαίνουν στον 
κρατικό προϋπολογισµό.  

Μέχρι την ψήφιση ενός νέου µισθολογίου που θα αποκαθιστά τις αδικίες, το επίδοµα ειδικών 
συνθηκών που ήταν συνδεδεµένο µε αυτό των δικαστών και µας το έκοψαν θα ήταν µία καλή αρχή.  

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 

Πρόβληµα δεκαετιών στην Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων είναι να συµπληρώνουµε τα έτη υπηρεσίας 
και να συνταξιοδοτούµαστε από το ∆ηµόσιο και να µην εξασφαλίζουµε την συνταξιοδότηση από το 
Ταµείο Νοµικών. Αίτηµά µας είναι η ταυτόχρονη συνταξιοδότηση των ∆ικαστικών Υπαλλήλων από το 
∆ηµόσιο και το Ταµείο Νοµικών. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Οι αιρετοί µας εκπρόσωποι, σύµφωνα µε τον νόµο, στα υπηρεσιακά συµβούλια εκλέγονται για δύο 
χρόνια, ενώ σήµερα οι αιρετοί βαδίζουν  στον πέµπτο χρόνο θητείας. Οι συνεχείς παρατάσεις που 
έγιναν από τον προηγούµενο υπουργό εξυπηρετούσαν µία ρουσφετολογική λογική, για το βόλεµα των 



ηµετέρων. Το είχαµε καταγγείλει πολλές φορές και ενώπιον του πρώην υπουργού, αλλά και στην 
Βουλή είχε ερωτηθεί από την σηµερινή Πρόεδρο της Βουλής. Θεωρούµε ότι είναι αναγκαία η άµεση 
προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα υπηρεσιακά µας συµβούλια και επειδή θα 
ισχυριστούν το βαθµολογικό κενό, µπορεί να καθοριστούν τα χρόνια υπηρεσίας, ως δικαίωµα 
συµµετοχής υποψηφιότητας. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Πιστεύουµε ότι όλα τα στελέχη στην Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων πρέπει να τοποθετούνται µε 
αποφάσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων, για να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο στην αξιοκρατική 
επιλογή. Με την καθυστέρηση του υπουργείου να στέλνει ερωτήµατα στο υπηρεσιακό συµβούλιο σε 
ολόκληρη την Ελλάδα έχει γίνει όργιο ρουσφετολογικών τοποθετήσεων στις διοικήσεις, τµηµαταρχών 
και διευθυντών µε πράξεις των διοικήσεων των δικαστηρίων. Και φυσικά δεν εννοούµε για το σύνολο 
των πράξεων, αλλά για τις µεθοδευµένες µετακινήσεις ηµετέρων σε τµήµατα της υπό χήρευση θέσης 
προϊσταµένου ή διευθυντή, µε αποτέλεσµα να αναρριχηθούν στην διοίκηση άτοµα που δεν είχαν 
σειρά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και ικανότητες διοίκησης. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Πάγια θέση του δηµοσιοϋπαλληλικού κινήµατος και δική µας είναι η αποµάκρυνση των ιδιωτικών 
εταιρειών από τους χώρους του δηµοσίου. Στα δικαστήρια µας έφεραν ιδιωτική εταιρεία για την 
µαγνητοφώνηση-αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των πολιτικών δικών. Η Οµοσπονδία των 
∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, τότε, µε στοιχεία τους είχε αποδείξει ότι το κόστος της ιδιωτικής 
εταιρείας είναι µεγαλύτερο από την  πρόσληψη ειδικών υπαλλήλων για αυτή την εργασία. Μπορούσε 
και µπορεί το κράτος να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο προσλαµβάνοντας για αυτή την εργασία και 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Φυσικά αυτοί επέλεξαν την ιδιωτική εταιρεία, που εξυπηρετούσε τις 
ιδεοληψίες τους, αλλά και την ενίσχυση των οικονοµικών τζακιών της χώρας και ίσως συνέβαλαν και 
αυτά στην χρεωκοπία της πατρίδας µας. 

Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να προετοιµάσετε την έξοδο της εταιρείας αυτής, όπως και των άλλων που 
έχουν αναλάβει την καθαριότητα και την φύλαξη και να αναλάβουν την εργασία µόνιµοι υπάλληλοι. 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Η Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων ίσως είναι ο µόνος κλάδος στο ∆ηµόσιο που διοικείται από έναν άλλο 
κλάδο, τους ∆ικαστές και όπως είναι φυσικό πολλές από τις δυσλειτουργίες οφείλονται σε αυτό. 
Σήµερα η Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων έχει προσωπικό που καλύπτει όλη την γκάµα των επιστηµών, 
ακόµα και αυτόν της ∆ιοίκησης. Και ασφαλώς γνωρίζουµε πολύ καλά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
βιώνουµε στη λειτουργία των ∆ικαστηρίων. 

Πιστεύουµε ότι οι Τριµελείς ∆ιοικήσεις που σήµερα διοικούν τα ∆ικαστήρια, αλλά και οι διοικήσεις των 
υπολοίπων ∆ικαστηρίων πρέπει να συνεχίσουν να διοικούν τα ∆ικαστήρια, αλλά στα ζητήµατα που 
αφορούν την Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων και για τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους να εκλεγούν 
αντίστοιχες διοικήσεις ( Τριµελείς κλπ) από ∆ικαστικούς Υπαλλήλους. Είναι µία καινοτοµία που µπορεί 
να οδηγήσει τα ∆ικαστήρια στον 21ο αιώνα, διότι το επιστηµονικό προσωπικό που σήµερα εργάζεται 
στην Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων µπορεί να καλύψει τις αυξηµένες απαιτήσεις των καιρών, χωρίς να 
χρειάζεται το ∆ηµόσιο να προσφεύγει σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό µπορεί να µειώσει αισθητά το 
κόστος λειτουργίας των ∆ικαστηρίων και θα εξασφαλίσει και το αδιάβλητο στην απονοµή της 
∆ικαιοσύνης. 

Σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάβατε και θα εργαστούµε από 
κοινού για να µην διαψεύσουµε τις προσδοκίες του λαού από τη νέα κυβέρνηση.   

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015 
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