ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ εδώ και χρόνια παλεύει και
αντιµάχεται την ισοπεδωτική ψηφοθηρική τακτική του κοµµατικοπαραταξιακού
συνδικαλισµού. το έχει αποδείξει. ∆εν φοβάται να στηρίξει θετικά βήµατα δεν κρύβεται
δεν σιωπά σε επιθέσεις και ανοµήµατα της εξουσίας.
Υπάρχουµε όσο υπάρχει ανάγκη να υπάρχουµε,
Υπάρχουµε όσο είναι απαραίτητο να χαραχθούν νέοι δρόµοι,
Υπάρχουµε όσο εσείς µας στηρίζετε, µας εµπιστεύεστε αποδεικνύοντας ότι και
ξέρουµε και µπορούµε να σας εκπροσωπήσουµε,
Σας καλούµε να δείξετε ότι µας υποστηρίζετε..

Αγαπητοί φίλοι,
Αυτή τη διετία στη θητεία της Ο∆ΥΕ στηρίξαµε και συνδηµιουργήσαµε την
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ για την ανατροπή.
Και πράγµατι το πετύχαµε.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ αναδείχθηκε πρώτη δύναµη, ανέτρεψε τους προηγούµενους
προφέσορες του συνδικαλιστικού γίγνεσθαι στο χώρο µας χαράζει νέους δρόµους όπως
είχε υποσχεθεί.
Ανέτρεψε αυτούς που είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε κούφιες υποσχέσεις
και µεγάλα λόγια που τους είχαν απλόχερα δοθεί.
Ανέτρεψε αυτούς που αντιδρούσαν και συνεχίζουν να βάζουν εµπόδια στην
πρόοδο και την αξιοκρατική εξέλιξη και ανεξάρτητη θεσµική σας παρουσία.
Ανέτρεψε αυτούς που εδώ και επτά χρόνια σκόπιµα αδιαφόρησαν για τη
σύγκληση υπηρεσιακών συµβουλίων για την βαθµολογική εξέλιξή σας και τις
αξιοκρατικές επιλογές για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.
Ανέτρεψε αυτούς και τη λογική τους που σαν µαινόµενα θηρία µάχονταν να
διατηρηθεί ο αναχρονιστικός και µουσειακός πλέον προ εικοσαετίας συνταχθείς
Κώδικας ∆ικαστικών Υπαλλήλων, αυτούς που βροντοφώναζαν εν χορώ και συγχορδία «
… κάτω τα χέρια από τον κώδικα» και τώρα πρώτοι προσέτρεξαν να στελεχώσουν την
επιτροπή θέσπισης νέου Κώδικα που επιτέλους συστήθηκε.
Άραγε τι έχουν να πούν σ’ αυτήν την επιτροπή;
Θα επιµείνουν στη θέση τους να µην αλλάξει τίποτα; Γιατί πράγµατι δεν θέλουν να
αλλάξει τίποτα;
Τώρα δειλά - δειλά και αποσπασµατικά καταθέτουν τα δείγµατα δήθεν προτάσεων που
δεν είναι τίποτε άλλο από µία εξ απαλών ονύχων βελούδινη και κυρίως ρουσφετολογική
παρέµβασή τους.
Μην γελιέστε. ∆εν θέλουν καµιά αλλαγή .
Σύρθηκαν αναγκαστικά, γιατί οι καιροί αλλάζουν και µεις χαιρόµαστε γιατί συµβάλαµε
και θα συνεχίζουµε να πρωτοστατούµε σ’αυτό.

Αγαπητοί φίλοι,
Η δηµιουργηθείσα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ µαζί µε όσους
την αποδέχθηκαν, σεβόµενοι τη εντολή σας, ανέλαβαν την Ο∆ΥΕ, γεγονός που άργησαν
να αποδεχθούν οι προηγούµενοι, αναντικατάστατοι, αλαζόνες και δυστυχώς ανιστόρητα
συνοδοιπόροι, κάνοντας πράξη πρώτα απ’όλα τη διαφάνεια, τη χρηστή διαχείριση και
λειτουργία της ίδιας της Ο∆ΥΕ.

Γνωρίζετε όλοι πλέον ότι η διαχείριση και λειτουργία κυρίως των οικονοµικών
της προηγούµενης διοίκησης αποτελεί αντικείµενο ελέγχου και σύντοµα θα έχουµε
αποτελέσµατα.
Εµείς πάντα και όχι τώρα που οι καιροί έχουν αµέτρητα δυσκολέψει θεωρούσαµε
τις εισφορές των συναδέλφων ιερές γεγονός που αποδεικνύεται δυστυχώς κάθε µέρα και
περισσότερο δεν ήταν αυτονόητο σε κάποιους. Οι καιροί θα δείξουν. ∆εν λειτουργούµε
εκδικητικά, δεν ψάχνουµε ενόχους, ας λάµψει η αλήθεια. Πάνω απ’όλα ο κάθε
συνάδελφος δικαιούται να λαµβάνει γνώση άµεσα των οικονοµικών και διοικητικών
δεδοµένων της Ο∆ΥΕ, όποτε το επιθυµήσει. Η στείρα άρνηση παρουσίασης αυτών των
στοιχείων πέρα από παράνοµη είναι και συνδικαλιστικά ανήθικη και ελεγκτέα. Αφήνει
σκιές που µονόδροµα πλέον αντιµετωπίζονται και αφήνουν εκτεθειµένους µόνο τους
αρνητές και όχι τους αιτούντες.
Περιορίσαµε το κόστος και τα λειτουργικά έξοδα στο ελάχιστο δυνατό
αποφεύγοντας ταξιδάκια δήθεν ενηµέρωσης ανά την επικράτεια ούτε λουλούδια και
ευχετήριες κάρτες ούτε απεριόριστες δαπάνες για φωτοτυπίες ταξί και κυλικεία. Όλα
είναι διαφανή και νοικοκυρεµένα στη διάθεση όσων επιθυµούν να δουν και να ελέγξουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στεκόµαστε κριτικά απέναντι στη κυβέρνηση, παλεύουµε και την καλούµε να
προχωρήσει γρήγορα στην υλοποίηση των δεσµεύσεων και θετικών εξαγγελιών που έχει
δηµοσιοποιήσει .
ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ:
- στη σύγκληση των υπηρεσιακών συµβουλίων
για τις επιλογές των
Προϊσταµένων ∆/νσεων και Τµηµάτων.
- στις προσλήψεις των επιτυχόντων του διαγωνισµού του 1998
- στην προκήρυξη του νέου διαγωνισµού των 780 δικαστικών υπαλλήλων,
- στην πρόσληψη, όσων το δυνατόν περισσότερων από τους προς διάθεση
δακτυλογράφους
- στη σύγκληση των επιτροπών θέσπισης νέου Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων
και Οργανισµού ∆ικαστηρίων.
Πάντα παλεύαµε και πρωταγωνιστούσαµε για την εφαρµογή και στο χώρο µας βασικών
αρχών και δεδοµένων που κατά καιρούς ίσχυσαν στην υπόλοιπη δηµόσια διοίκηση της
οποίας κατά την άποψή µας είµαστε αναπόσπαστο κοµµάτι.
Η εναρµόνιση του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων µε τα δεδοµένα του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού είναι αναγκαία και απαραίτητη.
- Οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πρέπει να µπορούν να εγγραφούν στο Εθνικό
Μητρώο Στελεχών .
- θα πρέπει να µπορούν προαιρετικά να µετακινηθούν και σε άλλες υπηρεσίες.
- θα πρέπει να αξιολογούνται όπως οι λοιποί δηµόσιοι υπάλληλοι. Τι ισχύει για
µας ; Το τίποτα;
- θα πρέπει να µοριοποιούνται τα προσόντα του καθενός αντικειµενικά και δίκαια.
- θα πρέπει να επιµορφώνονται όπως και οι δηµόσιοι υπάλληλοι.
- θα πρέπει να µετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία αµέσως µετά τη διετία
δοκιµαστικής απασχόλησης, εφόσον απέκτησαν το αντίστοιχο πτυχίο πριν την αίτηση
διορισµού τους,
- ∆εν πρέπει να υπάρχει ακόµα ΠΕ0 κατηγορία δικαστικών υπαλλήλων ούτε και
µισθολογικά.
- θα πρέπει να έχουµε την πλειοψηφία στα υπηρεσιακά συµβούλια.
- θα πρέπει να συµµετέχουµε στη διοίκηση των µεγάλων αυτοδιοικούµενων
δικαστικών καταστηµάτων.

-

Οι αποφάσεις των υπηρεσιακών συνελεύσεων να έχουν
δεσµευτικό
χαρακτήρα για θέµατα λειτουργίας της Γραµµατείας των δικαστηρίων.
- Έτσι δεν θα θεωρούµαστε βοηθητικό προσωπικό των δικαστικών λειτουργών
αλλά µε τη σωστή εκπαίδευση και επιµόρφωση θα συµπράττουµε ως
ασφαλιστικές δικλείδες διαθέτοντας τεχνογνωσία και εµπειρία και τα εχέγγυα
της αµεροληψίας και της αντικειµενικότητας ανάµεσα στο δικαστή και στον
πολίτη.
- Γιατί η ταυτόχρονη συνταξιοδότηση µε το Ταµείο Νοµικών καταπνίγηκε
από την απαράδεκτη παράταση αυτοδίκαιης απόλυσης που
«ρουσφετολογικά» ενέδωσε η παρούσα κυβέρνηση;
Η κυβέρνηση, µ’ αυτή την επιλογή, εγκληµάτησε πάνω στη νέα γενιά και τις στρατιές
των νέων ανέργων όπως και στην εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων που περιµένουν
την ευκαιρία όποιας θεµιτής εξέλιξής τους. Εµείς το καταγγείλαµε. Γιατί δεν τόλµησαν
να αναδείξουν και να πάρουν θέση οι υπόλοιπες παρατάξεις του χώρου;
Μεγάλο σφάλµα και ολίσθηµα της κυβέρνησης για το οποίο διαµαρτυρηθήκαµε
είναι η µισθολογική τακτοποίηση της ΠΕ0 κατηγορίας που συνεχίζει να υφίσταται
µισθολογικά και πάντως σε καµιά περίπτωση βαθµολογικά που παράνοµα κάποιοι
επιδιώκουν να ενταχθούν και καλούµε και τώρα το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να πάρει
πίσω αυτή τη διάταξη και να δώσει τέλος σ’αυτή την αθλιότητα.
Αυτά είναι δείγµατα γραφής των προηγούµενων κυβερνήσεων που απλόχερα
εξυπηρετούσαν και βόλευαν ηµετέρους για να καταλήξουµε εδώ που φτάσαµε.
Έτσι λειτούργησε το όλο σύστηµα διακυβέρνησης, µε παθογένειες και
αποστήµατα, τώρα δρέπουµε όλοι τους καρπούς.
∆εν εκλέχτηκε όµως γι’αυτό η σηµερινή κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση
διαβεβαίωνε ότι ήρθε να ανατρέψει την πάγια τακτική όλων όσων κυβέρνησαν µέχρι
τώρα. Αυτή που θα ανέτρεπε την προστασία των ηµετέρων, την ασυλία της
πλουτοκρατίας, την ανοχή στην ασύδοτη και ανεξέλεγκτη συµπεριφορά των πάσης
φύσεως εργοδοτών βιοµηχάνων
και µικροεπαγγελµατιών, την ανοχή στην
παραοικονοµία και την φοροεισφοροδιαφυγή . Άραγε συνεχίζει να το πρεσβεύει;
Προς ποια κατεύθυνση όµως πρέπει να προσανατολισθούν οι αγώνες και η
προοπτική των πραγµάτων. Η νεοφιλελεύθερη προοπτική απέτυχε παταγωδώς να δώσει
λύσεις. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του.
Μία είναι η λύση πλέον .
Καµία ανοχή σε ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ και µάταιες θυσίες.
Αντίσταση και αγώνας καθηµερινός χωρίς εφησυχασµό.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η παράταξή µας έχει επεξεργασθεί ένα σχέδιο για την τροποποίηση του Κώδικα
∆ικαστικών Υπαλλήλων .
Όποιος θέλει να συνδράµει καταθέτοντας σχόλια, σκέψεις, απόψεις, ιδέες και προτάσεις,
ας µας αποστείλει στα παρακάτω email:

anpaschos@yahoo.gr
athkyr@yahoo.gr
dpapagiannidis@gmail.com
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