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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, συμμετέχοντας ισότιμα συνέβαλε καθοριστικά μαζί με
άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις στη δημιουργία της ενιαίας μεγάλης ανατρεπτικής
παράταξης « ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ» που ανέτρεψε τα μέχρι τώρα δεδομένα της ΟΔΥΕ, αναδείχθηκε πρώτη
δύναμη στο πρόσφατο συνέδριο του Βόλου, οραματίζεται και υπόσχεται ότι θα παλεύει
καθημερινά για αξιοκρατία, αξιοπρέπεια και περηφάνια όλων όσων δεν
συμβιβάζονται.
Ελάτε μαζί να ανατρέψουμε κάθε κατεστημένο που παντού έχει κυριαρχήσει.
Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης μας μοίρασε φούμαρα
και αέρα κοπανιστό και μια απερίγραπτη προσμονή για φύκια και μεταξωτές κορδέλες
που κυριάρχησαν στις διεκδικήσεις που προέταξε η προηγούμενη διοίκηση της ΟΔΥΕ.
Σαφέστατα πλέον έχουν καταστεί οριστικά τελειωμένες οι φρούδες ελπίδες
«ψευτονομικών» που προσέφυγαν στα Δικαστήρια είτε για βαθμούς είτε για πτυχία. Οι
αποφάσεις 1512/2014 και 3284/2014 Ολομέλειας και Γ" Τμήματος του ΣτΕ βάζουν
οριστικά τέλος σ'αυτές τις φαύλες διεκδικήσεις.
Ελάτε λοιπόν πια όλοι μαζί να διεκδικήσουμε δυναμικά από τη νέα
κυβέρνηση μέσα από αιτήματα που ενώνουν όλους τους υπαλλήλους την επίλυση
όσων χρόνια μας απασχολούν .
Αφήνουμε πίσω, αγνοούμε ότι μέχρι τώρα δηλητηρίαζε σχέσεις και
χαρακτήριζε συμπεριφορές που κυριάρχησαν για πολλά χρόνια, μιας και δόθηκε
οριστικό τέλος σε παραλογισμούς και μάταιες προσμονές.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Γιατί δεν γίνονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στα υπηρεσιακά
συμβούλια; Γιατί δεν συγκαλούνται συμβούλια;
Η ανάδειξη και προώθηση της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ Γραμματείας, η αξιοκρατική,
αντικειμενική και πλήρως θεσμοθετημένη αντιμετώπιση της υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων, η καθολική απόρριψη της άποψης του βοηθητικού προσωπικού που

κάποιοι ανέχονται να μας προσάπτουν, είναι κυρίαρχα ζητήματα για τα οποία δεν
επιτρέπεται να είμαστε αδιάφοροι.
Όλα αυτά άπτονται του μεγαλύτερου σκανδάλου που υπήρξε ποτέ στα
δικαστήρια και που ονομάζεται κατάργηση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Στο βωμό
μιας φρούδας και απατηλής υπόσχεσης στην διεκδίκηση του φιάσκου των βαθμών
αφέθηκε ο κλάδος έρμαιος σε υποκειμενικές και πολλές φορές μεθοδευμένες επιλογές.
Χωρίς καμία διάθεση αντιπαράθεσης με τους δικαστικούς λειτουργούς
θεωρούμε ότι ο καθένας πρέπει να έχει τον δικό του ανεξάρτητο ρόλο που πιστεύουμε
ότι μπορούμε αποτελεσματικότατα να ανταπεξέλθουμε. Η όποιοι συνταγματικοί
περιορισμοί που υφίστανται από τα αναφερόμενα στο αρθρ. 92 το Συντάγματος περί
της πλειοψηφίας των υπηρεσιακών συμβουλίων είναι πλέον επιτακτικό στην επόμενη
αναθεωρητική βουλή να αντιμετωπισθούν.
Δεν είμαστε βοηθητικό προσωπικό στα Δικαστήρια. Ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια πλήθος νέων επιστημόνων κοσμεί και στελεχώνει την Γραμματεία των
δικαστηρίων οι οποίοι αν μη τι άλλο θέλουν να είναι κύριοι του εαυτού ους και να
αποφασίζουν καθοριστικά μέσα από συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες για το
μέλλον τους που είναι ταυτισμένο με το μέλλον του τόπου.
Μήπως οι θέσεις αυτές αποτελούν πρόσφορο πεδίο ψηφοθηρικών επιδιώξεων;
Μήπως γιατί κάποιοι δεν έχουν τους βαθμούς που απαιτούνται για να είναι υποψήφιοι;
Έχει εκπνεύσει πλέον η εντολή που έδωσαν οι συνάδελφοι για διετή θητεία και οι εδώ
και πέντε χρόνια εκλεγμένοι έχουν καταστεί πλέον «ΛΟΤΟΙ» . Τα προβλήματα που
προτάσσονται από τις υπάρχουσες διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν σε μία μέρα με σχετικές τροποποιήσεις
συγκεκριμένων άρθρων.
_____ Κυρίαρχα αυτά περνούν μέσα από την λειτουργία των υπηρεσιακών
συμβουλίων . ΑΜΕΣΑ λοιπόν πρέπει η νέα Κυβέρνηση να προτάξει πριν απ'όλα
την λειτουργία τους . Δεν πάει άλλο.....

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Γραμματεία στενάζει από τις ελλείψεις προσωπικού. Τα τεράστια κενά από τις
αθρόες πλέον αποχωρήσεις των συναδέλφων δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπισθούν.
Η μικρή ανάσα που δόθηκε από τους συναδέλφους ΙΔΑΧ που μεταφέρθηκαν στα
δικαστήρια δεν αντιμετωπίσθηκε δυστυχώς με τον καλύτερο τρόπο από όλους.
Εμείς πάντως δεν ΑΝΕΧΘΗΚΑΜΕ να ΛΟΙΔΟΡΟΥΝΤΑΙ και να
κυνηγιούνται μεταφερθέντες εργαζόμενοι ΙΔΑΧ από άλλες υπηρεσίες που
κάλυψαν τεράστια κενά και ιδρώνουν καθημερινά δίπλα μας και μείς πρώτοι τους
καλωσορίσαμε;
'

Οι ρατσιστικές επιθέσεις και το κυνηγητό απελπισμένων εργαζομένων που
κινδυνεύουν να βγουν στο δρόμο, από ανθρώπους που έχουν ξεχάσει τη διαδρομή τους
και που εξοργίζονται όταν κάποιος την θυμίζει είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα και
μάλιστα προερχόμενα από δήθεν σοσιαλιστικής καταγωγής εργατοπατέρες που ήθελαν
να περισώσουν την «άρια» φυλή των δικαστικών υπαλλήλων από ανεπιθύμητες
προσμίξεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ας ελπίσουμε οι υποσχέσεις που δόθηκαν στην νέα διοίκηση της ΟΔΥΕ από τη
νέα κυβέρνηση για την επίλυση του παμπάλαιου αιτήματος της ταυτόχρονης
συνταξιοδότησης από το Ταμείο Νομικών δεν θα μείνουν για μια ακόμα φορά
υποσχέσεις.
Το επίδομα ειδικών συνθηκών που σκόπιμα οι φίλοι μας συνοδοιπόροι
αποσυνέδεσαν από την δική τους Πάγια Αποζημίωση έγινε εύκολη λεία στον
εγκληματικό για την ζωή μας 4024/11. Ας συνηγορήσουν στην επανασύνδεση
αποδεικνύοντας έμπρακτα την συμπόρευσή και κατανόησή τους ιδιαίτερα αυτές τις
δύσκολες εποχές που εκείνοι συγκριτικά αλώβητα ξεπερνούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η εξαθλίωση των πολιτών, η προστασία ημετέρων που ατιμώρητα και
προκλητικά συνεχίζουν να κλέβουν, να φοροδιαφεύγουν και να μεταφέρουν αλόγιστα
ποσά, αγνώστου κτήσεως και φορολογικής μεταχείρισης, στις Τράπεζες του
εξωτερικού, το ξεπούλημα δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας είναι προδοτική
συμπεριφορά, εθνική μειοδοσία που κάποιοι ευθύνονται κυρίαρχα και πρέπει να
τιμωρηθούν.
Καλούμε τη νέα Κυβέρνηση να σταθεί αμείλικτη στην ανατροπή κάθε στρεβλής
και παθογόνας κατάστασης που μας οδήγησε στην καταστροφή.
____ Καλούμε και σας να Στηρίζετε όσους είναι δίπλα σας, εργάζονται μαζί σας και
δεν χάνονται την άλλη μέρα, καλυπτόμενοι από την συνδικαλιστική ασυλία - προστασία,
που εσείς κατά καιρούς έχετε παραχωρήσει, σε πολλούς δυστυχώς απ 'αυτούς.
Ελάτε πια όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ενιαία αιτήματα που ενώνουν όλους τους
υπαλλήλους όπως:
—Την άμεση προκήρυξη εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια και την άμεση
σύγκλισή τους ,

—'Την Άμεση μεταστέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά σε κτίριο που θα
πληροί τους όρους ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους καθλως και τους
συναλλασσόμενους πολίτες,
—Προσλήψεις προσωπικού,
—Την Ταυτόχρονη σύνταξη από το Ταμείο Νομικών,
—Το Επίδομα ειδικών συνθηκών πρέπει να επαναθεσμοθετηθεί και να συνδεθεί με το
αντίστοιχο των Δικαστικών Λειτουργών,
—Το ξεπάγωμα των βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών.
— Θέλουμε αυτοτέλεια , ανεξαρτησία, συμμετοχή στην εκλογή των αυτοδιοίκητων
διοικήσεων καταστημάτων.
Μην περιμένετε όμως με σταυρωμένα χέρια. Μπείτε μπροστά . Στις 20 του

Μάρτη 2015 ψηφίζουμε για το νέο ΑΣ του Συλλόγου μας Στηρίζουμε "
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