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TEΛΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΟ ΨΑΡΙ – ΚΡΕΑΣ 

(Απάντηση στην ανακοίνωση της Ανατρεπτικής Κίνησης Πειραιά, υπό το 

λογότυπο του Σ.∆.Υ. Πειραιά) 

  
     Συνάδελφοι, 

       Το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες, φαινοµένων παραλογισµού, αλλά και 

υποκριτικής απώλειας µνήµης.  

Στην από 20.5.2013 ανακοίνωση της ανωτέρω παράταξης υπό το µανδύα του Σ∆ΥΠ 

αναγράφουν:………. «Το ∆.Σ. του Συλλόγου ενηµερώνει ότι την Παρασκευή 17-5-

2013 ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου (ως πρότυπη 

δίκη) κατά της ένταξης των ∆ικαστικών Υπαλλήλων στον Ν.4024/ 2011, 

δηλαδή κατά των Βαθµολογίου, Μισθολογίου, Εφεδρείας, Αξιολόγησης, 

Στοχοθεσίας, Κατάργησης Οργανικών Θέσεων, Κινητικότητας (προς και από τα 

∆ικαστήρια) και γενικά όλων όσων περιλαµβάνει ή παράγει ο συγκεκριµένος 

νόµος.» ………….. 

∆ηλαδή ούτε λίγο, ούτε πολύ µας ενηµερώνουν ότι µετά από καίρια παρέµβασή 
τους θα ανατραπούν τα πάντα. Αν διαβάσει όµως κάποιος στην ίδια ανακοίνωση το 
δικόγραφο που οι ίδιοι κατέθεσαν στο ΣτΕ και αποτελεί µέρος της ανακοίνωσης  
ζητούν:  
 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή µου στο σύνολο της. 

Να ακυρωθούν: 

 

«1) Η µε αριθµό 3024οικ/2.4.2012 Οµαδική ∆ιαπιστωτική Πράξη  Κατάταξης 

των ∆ικαστικών Υπαλλήλων στους βαθµούς του Ν.4024/2011 του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της συνηµµένης 

σε αυτήν ως ενιαίο σώµα Οµαδικής Κατάταξης σε Βαθµό ∆ικαστικών 
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Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πειραιά µέρος που ρητά µε αναφέρει και µε 

αφορά»…… 

 
Αν τώρα διαβάσει κάποιος την ανακοίνωση που µιλά για γενική κατάργηση των 

… πάντων και το δια ταύτα του δικογράφου, που ζητά την ακύρωση της Βαθµολογικής 

κατάταξης και ΜΟΝΟ, θα διαπιστώσει την ανακολουθία των γραφοµένων τους και τα 

ασύστολα ψεύδη που διατυπώνουν σ΄αυτή. 

 
Αξίζει να αναφερθεί εδώ και το εξής τραγελαφικό, την παραµονή της εκδίκασης 

στο ΣτΕ των δύο (2) δικογράφων τους, παραιτήθηκαν από το δικόγραφο που 

στρεφόταν κατά του µισθολογικού σκέλους του Ν.4024/11 και συγκεκριµένα το 

υπ΄αρ. 3642/11.6.2012 δικόγραφο µε το οποίο ζητούσαν την «ΑΚΥΡΩΣΗ της 

υπ΄αρ. 180100/α/α192/13.12.2011 βεβαίωσης αποδοχών της ∆/νσης 

οικονοµικού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.» Το δικόγραφο αυτό που ξεκάθαρα 

αφορούσε το µισθολογικό µέρος δεν είχαν το θάρρος να το αναφέρουν στην 

ανακοίνωσή τους, αφού θα ανέτρεπε τα λεγόµενά τους. 

 
Τι θέλουν να µας πουν όταν αναφέρουν …. «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι 

που τελικά, παρά τα όσα είχαν ειπωθεί κατά το παρελθόν, ο Κλάδος 

συντάχθηκε όλος µαζί (βλ. κείµενο πρόσθετης παρέµβασης της Ο∆ΥΕ) κατά 

του συνόλου του Ν.4024/11 χωρίς αποσπασµατικότητες και επί µέρους ή κατ΄ 

άρθρο αιτήµατα στους Υπουργούς της Κυβέρνησης.» ……………..   ∆ιαβάζουν 

κάτι στο δικόγραφο που συζητήθηκε το οποίο έχει να κάνει µε το σύνολο του 

Ν.4024/11, γιατί το δια ταύτα του δικογράφου τους άλλα ζητεί. 

Για τα υπόλοιπα που αναφέρει η Ανατρεπτική Κίνηση Πειραιά, υπό το λογότυπο 

του Σ.∆.Υ. Πειραιά στη σηµερινή της ανακοίνωση και ειδικότερα στο σκέλος που 

αναφέρει: «……Μισθολογίου, Εφεδρείας, Αξιολόγησης, Στοχοθεσίας, 

Κατάργησης Οργανικών Θέσεων, Κινητικότητας (προς και από τα ∆ικαστήρια) 

και γενικά όλων όσων περιλαµβάνει ή παράγει ο συγκεκριµένος νόµος» …,  

αξίζει να αναφερθούν τα εξής: Από την εφεδρεία  µας εξαίρεσαν µε το Νόµο 4038/12 

και δεν περίµεναν την Ανατρεπτική  να προσφύγει στο ΣτΕ (βλέπε αρ.πρωτ. 

6/8.2.2012 ανακοίνωση Ο∆ΥΕ). Από την κινητικότητα έχουµε εξαιρεθεί µε το Νόµο 

4093/12 , όπου ρητά αναφέρει ότι για … µετάταξη (έτσι ονοµάζει την κινητικότητα) 

δικαστικού Υπαλλήλου πρέπει να υπάρξει σύµφωνη γνώµη – απόφαση του 

Υπηρεσιακού - ∆ικαστικού Συµβουλίου και βέβαια υπάρχει και η µε Νόµο απαγόρευση 

διεκδίκησης θέσεων ευθύνης στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες από υπαλλήλoυς άλλων 
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Υπουργείων ή οργανισµών.  Για την κατάργηση των οργανικών θέσεων έχει 

εκδικασθεί από 1/2/2013 στην Ολοµέλεια του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης της Ο∆ΥΕ και 

είµαστε σε αναµονή απόφασης (βλέπε την από 31.1.2013  ανακοίνωση Ο∆ΥΕ). Για την 

αξιολόγηση, το µόνο που υπάρχει µέχρι σήµερα κι εφόσον δεν έχει εκδοθεί ο 

σχετικός Νόµος, είναι η προφορική δέσµευση του αρµόδιου Υπουργού, ότι ∆ΕΝ ΜΑΣ 

ΑΦΟΡΑ η συγκεκριµένη διαδικασία. 

 

Αφήσαµε τελευταίο σηµείο αναφοράς την αναφορά στην παραπάνω ανακοίνωση 

της Ανατρεπτικής Κίνησης Πειραιά, υπό το λογότυπο του Σ.∆.Υ. Πειραιά, το 

σκέλος που έχει να κάνει µε την πρότυπη δίκη που προκάλεσαν στο ΣτΕ κι αυτή τη 

φορά, κατά της µεταφοράς προσωπικού από την διαθεσιµότητα (Ι∆ΑΧ) στις ∆ικαστικές 

υπηρεσίες της χώρας. Ανερυθρίαστα µας λένε, ότι δε λαµβάνουν υπόψη την 

κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι συνάδελφοι, από την έλλειψη προσωπικού 

και υποδοµών στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες και προτιµούν να απολυθούν κάποιες 

εκατοντάδες εργαζόµενοι, από το να έρθουν να δουλέψουν στα ∆ικαστήρια και να 

συνδράµουν τους ήδη υπηρετούντες συναδέλφους.  

 

Θεωρούµε τουλάχιστον αντισυνδικαλιστική και απαράδεκτη την παραπάνω 

ενέργειά τους, που θα έχει (αν γίνει δεκτή η αίτησή τους) σαν αποτέλεσµα 

εκατοντάδες ανέργους αλλά και συναδέλφους αφηµένους στο έλεος του θεού, µε 

δεδοµένη την αργή διαδικασία πρόσληψης των 50 νέων συναδέλφων, αλλά και της 

κωλυσιεργίας που παρατηρούµε, για την εξάντληση του πίνακα επιτυχόντων από το 

διαγωνισµό του 2009, που είναι στόχος του συνδικαλιστικού µας οργάνου. 

 

Ίσως είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που µια ανακοίνωση παράταξης, 

µε το µανδύα και την κάλυψη του λογοτύπου ενός συλλόγου, που αναγράφει τόσες 

πολλές αναλήθειες µαζί. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µάλιστα είναι τόσο εµφανή τα 

σηµεία αναληθειών που ακόµα και οι συντάκτες της ανακοίνωσης δεν µπορούν και δεν 

θέλουν να τα πιστέψουν. 

 

Οι συνάδελφοι και µνήµη και γνώση έχουν. 

 
∆ΑΚΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


