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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Την 18η Απριλίου 2019 θα γίνουν εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη νέων μελών 

του Δ.Σ. και της Ε.Ε.. 
Την θητεία που πέρασε, ο Σύλλογός μας κατόπιν εισηγήσεων μας: 
Συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

παραβόλου με προτάσεις για την διευκόλυνση των συναδέλφων και την λύση 
ορισμένων προβλημάτων που ανέκυπταν. 

Δημιούργησε  την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (www.sdypeir.gr), την οποία 
θέσαμε σε λειτουργία την 16-01-2018 με σκοπό να ενημερώνουμε όσον το δυνατόν 
καλύτερα, και γρηγορότερα τα φυσικά μέλη μας. 

Τροποποίησε και κωδικοποίησε το Καταστατικό του Συλλόγου μας πού ίσχυε 
από το 1975. Εντάξαμε τους μεταταγέντες υπαλλήλους ΙΔΑΧ με ισότιμα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις. Επιπλέον η θητεία του Σωματείου μας από διετής πλέον γίνεται 
τριετής. 

Με επιστολή-παρέμβαση προς τους Υπουργό Δικαιοσύνης, την ΟΔΥΕ και 
τους  Προϊσταμένους Υπηρεσιών έθεσε ορισμένα ερωτήματα, ώστε να μην 
υπάρξουν τυπικά ή άλλα κωλύματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εμπλοκή 
την διαδικασία επιλογής των Προϊστάμενων Διεύθυνσης στις  δικαστικές υπηρεσίες 
της Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιά και συνακόλουθα όλων των υπηρεσιών της 
Χώρας. 

Είχε επιτυχή συμμετοχή, μέσω του Προέδρου και του Αντιπροέδρου  του Δ.Σ, 
στις Υπηρεσιακές Συνελεύσεις των δικαστικών Υπηρεσιών (Εφετείου και 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών) με τις  παρεμβάσεις μας να βοηθήσουμε στην καλύτερη 
λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών. 

Βοήθησε μέσω δωροεπιταγών ΣΚΛΑΒΕΝΤΙΤΗΣ τον Δήμο Μεγαρέων στις 
καταστροφικές πλημμύρες του 2017. 

Για πρώτη φορά το 2018, μετά από συνάντηση μας με τον Λιμενάρχη 
Πειραιά, μας εδόθη η άδεια της στάθμευσης των αυτοκινήτων των δικαστικών 
υπαλλήλων, και μελών του Συλλόγου μας, στο χώρο Λιμένα του Πειραιά, κατόπιν 
καταγραφής  των στοιχείων κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων.(συνεχίστηκε και 
για το 2019) 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Ο Κλάδος έχει ανοιχτά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 
ΚΩΔΙΚΑΣ 
Η Παράταξή μας κατέθεσε τις προτάσεις της όσο πιο αναλυτικά μπορέσαμε (Το πλήρες 

κείμενο μπορείτε να το βρείτε στις ιστοσελίδες του Συλλόγου www.sdypeir.gr ή της ΟΔΥΕ) 

http://www.sdypeir.gr/
http://www.sdypeir.gr/


Η υπαναχώρηση του κου Υπουργού Δικαιοσύνης και η πρόταση αντί για νέο Κώδικα να 
γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στον υπάρχοντα, δεν μας βρίσκει σύμφωνους (όπως δεν 
βρήκε σύμφωνη και την Γ.Σ. του Συλλόγου μας μετά από πρότασή μας). 

Η συνέχιση των αποσπασματικών τροποποιήσεων δεν είναι λύση και οδηγεί σε ένα 
«διάτρητο» καθεστώς. Να επισημάνουμε ως παράδειγμα ότι έτσι μπορεί να υπάρξει και 
διαδικασία μοριοδότησης και το άρθρο 48 σε ισχύ, παρά τα όσα τόσο καιρό συζητούσαμε. 

Ζητήσαμε και ζητάμε όλοι όσοι είναι εκλεγμένοι στα όργανα (τουλάχιστον σε επίπεδο 
ΟΔΥΕ) να καταθέσουν τις κατ΄ άρθρο απόψεις τους. (βλέπε και το από 4/4/2019 Ψήφισμα της 
Γ.Σ. του Συλλόγου στην ιστοσελίδα του) 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ 
Ο αποκλεισμός των συναδέλφων Γ΄ και Δ΄ βαθμού από την κλήρωση για Δικαστικούς 

Αντιπροσώπους μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Ειδικά σε αυτές τις εκλογές που η ανάγκη θα 
είναι αυξημένη θα έπρεπε να συμπεριληφθούν έστω και έκτακτα. Πιστεύει κανείς ότι ένας 
πτυχιούχος νομικής με Β΄ βαθμό από την Δημόσια Διοίκηση θα κάνει καλύτερες εκλογές από 
έναν πχ Δικαστικό Υπάλληλο Γ΄ βαθμού ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές είχε πάει ήδη 
δικαστικός αντιπρόσωπος στις προηγούμενες εκλογές; 

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του αποκλεισμού τους ήρθε, όλως τυχαίως, σε 
συνέχεια πρότασης συνδικαλιστή της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ. 

Η θέση μας είναι η θέση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας όπως ψηφίστηκε μετά από πρότασή 
μας. (βλέπε το σχετικό ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Μετά την απάντηση του κου Υπουργού Δικαιοσύνης ότι δεν μπορεί να δοθεί το 

επίδομα Ειδικών Συνθηκών, πιστεύουμε πως πρέπει να στοχεύσουμε στην ενεργοποίηση του 
άρθρου 17 του Μισθολογίου (ν.4336/2015) που δίνει δυνατότητα αυξήσεων στο σύνολο ενός 
κλάδου και να ζητήσουμε από τον κο Υπουργό την δημιουργία ομάδας εργασίας που θα 
ξεκινήσει την περιγραφή κάθε θέσης και των καθηκόντων της. 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Ζητάμε την ψήφο σας για να συνεχίσουμε την προσπάθεια αντιμετώπισης όσων 

θεμάτων μας αφορούν με συνέπεια και σταθερότητα. 
 
 
 

Πειραιάς 
15-4-2019 

Η Γραμματεία της Παράταξης 


