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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	

Συναδέλφισσες,	συνάδελφοι, 
Την	8η	Νοεμβρίου	2018	θα	γίνουν	εκλογές	στον	Σύλλογό	μας	για	να	επιλέξετε	ποιους-ες	θα	στείλετε	στο	

Συνέδριο	της	Ομοσπονδίας	μας	για	να	σας	εκπροσωπήσουν.	
	
Ζητάμε	 την	ψήφο	σας	και	απευθυνόμαστε	σε	εσάς	 χωρίς	«φιλοσοφίες»	και	αοριστολογίες	 και	 κυρίως	

χωρίς	ψέματα!	
	
Ζητάμε	 την	 ψήφο	 σας	 για	 να	 πάμε	 και	 να	 μιλήσουμε	 στο	 Συνέδριο	 όπως	 πάντα	 κάνουμε	 και	 να	

τοποθετηθούμε	με	συγκεκριμένο	τρόπο	για	τα	θέματα	που	απασχολούν	τον	κλάδο	μας.	
	
Το	πρώτο	που	θα	επισημάνουμε	είναι	το	αυτονόητο.	Δηλαδή	ότι	πρέπει	όλοι	όσοι	συμμετέχουμε	στα	

συνέδρια	 να	 σεβόμαστε	 τον	 κλάδο	 και	 τον	 σύλλογο	 που	 εκπροσωπούμε	 και	 να	 επιμένουμε	 ότι	 στα	
συνέδρια	πρέπει	να	λαμβάνονται	σοβαρές	αποφάσεις	και	κυρίως	να	τηρούνται.	

	
Επιγραμματικά	οι	θέσεις	μας.	

	
ΚΩΔΙΚΑΣ	

Πρέπει	 να	 τεθεί	 ως	 προαπαιτούμενο	 η	 απόλυτη	 διάκρισή	 μας	 από	 την	 δημόσια	 διοίκηση	 μέσω	
Ειδικού	Βαθμολογίου	το	οποίο	θα	παρακολουθεί	την	δικαστηριακή	ιεραρχία	και	αυτό	θα	προτείνουμε	στο	
Συνέδριο.	(Αυτήν	την	πρόταση	έχουμε	υποστηρίξει	σταθερά	και	αιτιολογήσει	επαρκώς	όλα	τα	τελευταία	
χρόνια)	

	
ΑΡΘΡΟ	48	Ν.4356/2015	

Το	άρθρο	48	πρέπει	 να	καταργηθεί	 γιατί	θα	μπορούσε	να	 ισχύσει	μόνο	αν	υπήρχε	 ταυτόχρονα	και	
καθηκοντολόγιο.	

	
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ	ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΣΤΟΝ	ΙΔΙΩΤΙΚΟ	ΤΟΜΕΑ	

Για	να	επεκταθεί	στους	Δικαστικούς	Υπαλλήλους	χρειάζεται	ειδική	ρύθμιση	η	οποία	πρέπει	να	γίνει	
ΑΜΕΣΑ.	

	
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ	

Να	 αποφασίσει	 το	 Συνέδριο	 και	 να	 απαιτήσει	 την	 άμεση	 ενεργοποίηση	 του	 άρθρου	 17	 του	 νέου	
Μισθολογίου	(ν.4336/2015)	που	δίνει	δυνατότητα	αυξήσεων	στο	σύνολο	ενός	κλάδου.	

Να	οριστεί	ομάδα	εργασίας	που	θα	ξεκινήσει	την	περιγραφή	κάθε	θέσης	και	των	καθηκόντων	της	για	
να	μην	μπορέσει	η	πολιτική	ηγεσία	να	κωλυσιεργήσει.	

Θα	ακούσετε	ή	θα	διαβάσετε	για	την	ανασύσταση	του	επιδόματος	ειδικών	συνθηκών.	Η	διεκδίκησή	
του	προϋποθέτει	την	αναγνώριση	της	ιδιαιτερότητας	του	κλάδου.	Θυμηθείτε	ποιοί	έλεγαν	και	λένε	ότι	οι	
Δικαστικοί	Υπάλληλοι	είμαστε	απλοί	δημόσιοι	υπάλληλοι.	Αν	οι	ίδιοι	μιλάνε	ταυτόχρονα	και	για	επίδομα	
ειδικών	συνθηκών,	σε	μια	από	τις	δύο	περιπτώσεις	λένε	ψέματα.	

	



ΔΩΡΑ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ	(Ενημερωτικά)	
Ο	 Σύλλογος	 Πειραιά	 τον	 6ο	 του	 2015	 είχε	 καταθέσει	 αίτηση	 διακοπής	 παραγραφής	 για	 όλους	 τους	

συναδέλφους.	 Όσοι	 κατέθεσαν	 αγωγή	 πρέπει	 να	 απευθυνθούν	 στους	 αντίστοιχους	 δικηγόρους	 και	 να	
ρωτήσουν	 πότε	 πρέπει	 να	 κάνουν	 την	 επόμενη	 αίτηση	 διακοπής	 γιατί	 τα	 διαστήματα	 μπορεί	 να	 είναι	
διαφορετικά	 σε	 κάθε	 δικόγραφο.	 (Ένα	 από	 τα	 δικόγραφα	 που	 τυχαίνει	 να	 το	 γνωρίζουμε	 πρέπει	 να	
διακόψει	ξανά	την	παραγραφή	μετά	τον	5ο	του	2019)	Οι	διορισθέντες	του	2014	πρέπει	εντός	του	2018	να	
κάνουν	 αίτηση	 διακοπής	 παραγραφής.	 Όσοι	 εκ	 των	 παλαιοτέρων	 δεν	 έχουν	 καταθέσει	 αγωγή	 και	
επιθυμούν	 να	 καταθέσουν	 πρέπει	 έως	 20/11	 να	 συγκεντρωθούν	 για	 να	 ενταχθούν	 σε	 δικόγραφο.	
Θυμίζουμε	ότι	η	υπόθεση	εκκρεμεί	σε	Τμήμα	του	ΣτΕ	και	περιμένουμε	αν	θα	εκδώσει	απόφαση	το	Τμήμα	
ή	αν	θα	παραπέμψει	στην	Ολομέλεια.	

	
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	

Προτείνουμε	 να	 καταγγελθεί	 η	 ανικανότητα	 του	 Υπουργείου	 Δικαιοσύνης	 να	 κάνει	 κάτι	 τόσο	 απλό	
όσο	ένας	διαγωνισμός	προσλήψεων.	

	
Συναδέλφισσες,	συνάδελφοι, 
 
Εμείς	είμαστε	σταθεροί	στις	απόψεις	μας.	
	
Κάθε	θέση	μας	είναι	πλήρως	αιτιολογημένη.	
	
Εμείς	δεν	θα	σιωπήσουμε	και	θα	συνεχίσουμε	να	θέτουμε	τα	προβλήματα,	να	ζητάμε	απαντήσεις	και	

να	παλεύουμε	για	πραγματικές	λύσεις.	
Χαρακτηριστικότερο	 παράδειγμα	 το	 ότι,	 μετά	 την	 αταλάντευτη	 στάση	 μας	 πως	 δεν	 μπορεί	 να	

υπάρχουν	 μη	Μόνιμοι	 Δικαστικοί	 Υπάλληλοι,	 υπάρχει	 άρθρο	 στο	 σχέδιο	 του	 Νέου	 Κώδικα	 Δικαστικών	
Υπαλλήλων	για	την	μονιμοποίηση	των	ΙΔΑΧ	που	δικαιώνει	τις	θέσεις	μας.	

Εδώ	 να	 ενημερώσουμε	 ότι	 ο	 Σύλλογός	 μας	 τροποποίησε	 το	 καταστατικό	 του	 (με	 εισήγηση	 της	
Παράταξής	 μας	 και	 αφού	 πρώτα	 τροποποίησε	 η	 ΟΔΥΕ	 το	 δικό	 της)	 για	 να	 μπορούν	 οι	 ΙΔΑΧ	 να	
εγγράφονται	νόμιμα	και	να	έχουν	πλήρη	δικαιώματα	μέλους.	

Επίσης	 θα	 πρέπει	 να	 αναρωτηθείτε	 γιατί	 στην	 Γενική	 Συνέλευση	 για	 την	 τροποποίησή	 του	 δεν	
εμφανίστηκαν	 οι	 γνωστοί	 «προστάτες»	 και	 προτίμησαν	 να	 παραμείνουν	 στα	 γραφεία	 τους	 παρά	 να	
ψηφίσουν	 την	 συγκεκριμένη	 τροποποίηση.	 (Ευτυχώς	 η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 τους	 «γυρίσατε	 την	
πλάτη»	και	έτσι	η	συνέλευση	συγκέντρωσε	την	απαιτούμενη	αυξημένη	απαρτία	για	να	μπορούν	οι	ΙΔΑΧ	
να	είναι	μέλη	του	συλλόγου.)		

	
	
Ζητάμε	 την	ψήφο	 σας	 για	 να	 υποστηρίξουμε	 με	 μεγαλύτερη	 θέρμη	 και	 δύναμη	 τις	 θέσεις	 μας	 στο	

Συνέδριο	της	ΟΔΥΕ.	
Κάθε	ψήφος	σας	είναι	αποφασιστική	γιατί	αυτό	το	Συνέδριο	είναι	το	σημαντικότερο	των	τελευταίων	

ετών	αφού	εκεί	θα	προσπαθήσουμε	να	ανατρέψουμε	τα	συμφωνημένα	πίσω	από	κλειστές	πόρτες	για	τον	
Κώδικα	και	την	επερχόμενη	Συνταγματική	Αναθεώρηση.	

	
Οι	υποψήφιοι-ες	της	ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ	
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