
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Προς 

το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 

 

Ανοιχτή Επιστολή 

Συνάδελφοι, 

Στο νέο Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 4354/2015) και συγκεκριμένα 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 «Αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και 

αξιολόγηση των θέσεων εργασίας», προβλέπεται  ότι: 

«Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, δύναται να 

χορηγείται αμοιβή η οποία συνδέεται με την περιγραφή και την αξιολόγηση της θέσης 

εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της εν λόγω αμοιβής είναι η 

αναλυτική περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε 

φορέα. Η περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων του κάθε φορέα 

καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί μετά από πρόταση του 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ΄ ύλην αρμόδιου 

υπουργού, έως την 1.1.2018» 

Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: 

α) Ότι υπάρχει η ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυξήσεις των αποδοχών μας, χωρίς 

μάλιστα αυτές να συνδέονται με κανενός είδους αποδοτικότητα ή στοχοθεσία  όπως αυτές 

του προηγούμενου Μισθολογίου και 

β) Ότι μπορούμε να αποδείξουμε την ιδιαιτερότητα του Κλάδου μας, αφού η 

περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης στις δικαστικές υπηρεσίες θα κάνει ξεκάθαρο και 

πέραν πάσης αμφιβολίας το ότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι δεν έχουμε καμμία συνάφεια 

καθηκόντων με τους Δημοσίους Υπαλλήλους. (π.χ. στις «μικρές» υπηρεσίες της περιφέρειας 

οι συνάδελφοι κάνουν κυριολεκτικά τα πάντα, μπορούν να καλύψουν όλο το υπηρεσιακό 

φάσμα και δεν συγκρίνονται με κανέναν υπάλληλο άλλης δημόσιας υπηρεσίας της ίδιας 

πόλης) 

Συνάδελφοι, 

Σήμερα η αντιμετώπιση των Δικαστικών Υπαλλήλων είναι η χειρότερη δυνατή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού 

Παιδείας (ΦΕΚΒ΄2671/10-12-2015) με την οποία εγκρίνει υπερωρίες σε 236 υπαλλήλους 

του Πανεπιστημίου Πατρών με αιτιολογία  «….τη θεαματική μείωση του διοικητικού 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών,….». 



Προφανώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης πιστεύει αφενός ότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι 

είμαστε είδος εν αφθονία και αφετέρου ότι δεν μένουμε ούτε λεπτό πέρα από το ωράριό 

μας στην υπηρεσία. Διαφορετικά δεν εξηγείται το ότι δεν μας αντιμετωπίζει ανάλογα με 

τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου. 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να προτείνει ως συνδικαλιστική διεκδίκηση 

του Κλάδου την απαίτηση για: 

Άμεση έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1, του άρθρου 17, 

του Νόμου 4354/2015 Προεδρικού Διατάγματος με την αναλυτική περιγραφή, 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση όλων των θέσεων εργασίας στις Δικαστικές 

Υπηρεσίες της χώρας. 

Επισημαίνουμε ότι το Προεδρικό Διάταγμα δεν είναι δυνητικό αλλά υποχρεωτικό! 

(σύμφωνα με τον νόμο) και είναι ξεχωριστό για κάθε κλάδο. Δεν πρέπει να ολιγωρήσουμε 

και να δούμε να εκδίδονται αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα για άλλους κλάδους (π.χ. 

εφοριακοί υπάλληλοι) πλην του δικού μας. 

Επίσης ζητάμε η πρότασή μας αυτή να εισαχθεί προς συζήτηση στην πρώτη 

συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και να ληφθεί άμεσα απόφαση. 

 

Πειραιάς   3/2/2016 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ο Πρόεδρος                                                                                            ο Γραμματέας 

 

Χατζίνας Δημήτριος                                                                                 Πατσιμάς Ιωάννης 


