
 

 

  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -   ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ      

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Όλοι μαζί οφείλουμε και πρέπει να αναγνωρίσουμε την δυναμική μεγαλειώδη επιτυχία 

των εκπροσώπων στην αρμόδια επιτροπή σύνταξης του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων 

που κατάφεραν το ακατόρθωτο. 

 Αθόρυβα πανηγυρίζουν μαζί Χανδρινός, Μισαηλίδου, Μπεζμέρτης, Πέρρος, γιατί 

κατάφεραν να προσθέσουν στους ΠΕ  δέκα (10) χρόνια στον Α Βαθμό για να έχουν δικαίωμα να 

θέσουν υποψηφιότητα για Διευθυντές. 

 Κατάφεραν να αποκλείσουν τους συναδέλφους του 2001-2002 από τις μεθεπόμενες κρίσεις 

για να επιλεγούν χωρίς πια αντίπαλο οι ημέτεροί τους. 

 Έτσι με την συνδρομή του ισοπεδωτικού βαθμολογίου του Βερναρδάκη και την επιτυχία των 

ως άνω ευεργετών, επιδιώκουν να διαμορφωθεί  μια νέα κατάσταση για τις μεθεπόμενες κρίσεις που 

έχει ως εξής: 

      ΠΕ  για τον Α΄Βαθμό  13 ΧΡΌΝΙΑ  συν 10 χρόνια των ως άνω ευεργετών συνολ.   23 χρόνια 

      ΤΕ  για τον Α΄Βαθμό  14 ΧΡΌΝΙΑ  συν 10 χρόνια των ως άνω ευεργετών συνολ.  24 χρόνια 

      ΔΕ   για τον Α΄Βαθμό 16 ΧΡΌΝΙΑ  συν 10 χρόνια των ως άνω ευεργετών συνολ.  26 χρόνια  

          Έχουν βάλει δε πλώρη να καταφέρουν να εφαρμοστούν τα ως άνω ευεργετήματα και σ’ αυτές 

τις κρίσεις που εναγώνια προσπαθούν να ματαιώσουν. 

       Δεν αναρωτιόμαστε γι’ αυτούς, δεν μας ξαφνιάζουν. Εκεί ανήκουν οι τρεις στους τέσσερις, 

όπως και τα Προεδρεία ΟΔΥΕ, ΣΔΥΑ, ΣΔΥΠ κ.λ.π., αυτονόητο είναι έτσι να συμπεριφέρονται, 

άσχετα αν είχαν κάνει σημαία  πριν λίγο τους δήθεν αποκλεισμούς που τώρα αγνοούν. 

 Μας εκπλήσσει και μας απογοητεύει η στάση και η θέση των άλλων μελών της επιτροπής  

δικαστών και δικηγόρων που πείσθηκαν και συμφώνησαν μ’αυτή την άποψη.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Αυτοί που βροντοφώναζαν «κάτω τα χέρια από τον Κώδικα» τώρα τον χρησιμοποιούν με τον 

χειρότερο τρόπο για να επαναφέρουν και πάλι τις εδώ και δεκαετίες απαξίωση των πτυχιούχων 

δικαστικών υπαλλήλων. 

 Εμείς παλέψαμε να αλλάξουν όλα και δεν μας εκπλήσσουν αλλά και ούτε μας πτοούν   οι 

συμπεριφορές τους. Τους ξέρουμε καλά. Καταθέσαμε πρώτοι και μοναδικοί ίσως γραπτές προτάσεις 

για όλα, θεωρώντας ότι και στους δικαστικούς υπαλλήλους πρέπει να ισχύσουν τα ίδια που ισχύουν 

και στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση της οποίας είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι. 

 Καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να εκφράσει τις αντιρρήσεις του ιδιαίτερα στο ως 

άνω ζήτημα που προέκυψε έτσι ώστε και στο χώρο μας να  επικρατήσουν ίδια δεδομένα με 

τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους χωρίς αποκλεισμούς, με μοριοποιημένα κριτήρια. 

 Να πάψει επιτέλους η ανάδειξη της αρχαιότητας και της μετριότητας που σε 

συνδυασμό με την  απαξίωση της γνώσης μόνο απογοήτευση προκαλεί σε όσους μπορούν και 

θέλουν να προσφέρουν. 

ΦΤΑΝΕΙ  ΠΙΑ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Υ.Σ. Καλωσορίζουμε τον συνάδελφο Τριαντάφυλλο Φούντα από την Θεσσαλονίκη 

στο ΔΣ της ΟΔΥΕ και του ευχόμαστε να δώσει νέο όραμα, πνοή και φρεσκάδα, που τόσο 

έχουμε ανάγκη. Εμείς είμαστε σίγουροι γι αυτό. 


