ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί φίλοι,
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ
Την δυναµική ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ παρέµβαση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης να
δώσει ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβληµα της επιλογής Προϊσταµένων από
τα υπηρεσιακά συµβούλια που για επτά και πλέον χρόνια µε διάφορους
τρόπους κάποιοι εµπόδιζαν τη σύγκλησή τους.
Πιστεύουµε ότι η λύση αυτή θα δώσει το έναυσµα στον κλάδο µας να
χαράξει νέα πορεία στο δρόµο της επίλυσης των χρόνιων αιτηµάτων µας
(συνθήκες δουλειάς, έλλειψη προσωπικού, αναβάθµιση παρεχοµένων
υπηρεσιών, ανεξάρτητη Γραµµατεία κλπ ).

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ
Την µεγάλη νίκη της παράταξής µας στη Θεσσαλονίκη.
Ευχόµαστε στη νέα σύνθεση του ∆Σ κάθε επιτυχία, στους δύσκολους καιρούς
που περνάµε για την βελτίωση της καθηµερινότητας ΟΛΩΝ των συναδέλφων.
Τα προβλήµατα είναι πολλά, είναι κοινά και απαιτούν ενότητα και οµοψυχία.
Αγαπητοί φίλοι,
Στηρίξαµε και συνδηµιουργήσαµε
την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ η οποία πράγµατι ανέτρεψε τους
προηγούµενους προφέσορες του συνδικαλιστικού γίγνεσθαι στο χώρο µας και χαράζει
νέους δρόµους όπως είχε υποσχεθεί. Κάνοντας πράξη πρώτα απ’ όλα τη διαφάνεια, τη
χρηστή διαχείριση και λειτουργία της ίδιας της Ο∆ΥΕ, προχωρούµε χαράζοντας από
κοινού νέους δρόµους για να ανατρέψουµε ότι είχε βαλτώσει τόσα χρόνια και να είστε
σίγουροι ότι µε την βοήθειά σας θα το πετύχουµε.
Μην αφήνετε την ευκαιρία να σας
ξεπερνά. Η επιστροφή στο παρελθόν όχι µόνο δεν είναι λύση αλλά συνιστά
«εγκληµατική» πράξη. Οι νοσταλγοί του παρελθόντος ας συνεχίσουν να
ονειρεύονται. ∆εν µας πτοούν.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΟΛΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.
ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ.

Αγαπητοί φίλοι,
– Οι διαδικασίες για την επιλογή των Προϊσταµένων ξεκίνησαν µε τις προϋποθέσεις
που έπρεπε να υπάρχουν. Η προσπάθεια αποκλεισµού της σειράς του 2001-2002 που
κάποιοι σχεδίασαν και προσπάθησαν να πετύχουν, δεν πέρασε µε τη σθεναρή
παρέµβασή µας.
–
Η θέσπιση του νέου Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων έχει ξεκινήσει και
ευελπιστούµε στην κατεύθυνση εναρµόνισής του µε τον αντίστοιχο δηµοσιοϋπαλληλικό
κώδικα.
– Η διαδικασία πρόσληψης νέων συναδέλφων, µε αυξηµένα προσόντα, σε όλη την
επικράτεια, έχει ήδη ξεκινήσει.
– Η βαθµολογική κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθµούς που ανήκουν σύµφωνα µε
τα τυπικά τους προσόντα είναι γεγονός.
∆όθηκε η ευκαιρία να καταλάβετε όλοι, ποιοι είναι δίπλα σας, ποιοι εµποδίζουν την
επίλυση των προβληµάτων µας, ποιοι θέλουν να διατηρούν νοσηρές καταστάσεις και
παθογένειες στον κλάδο µας και ποιοι δίνουν λύσεις.
Οι ισοπεδωτικές λογικές και οι αναξιοκρατικές αδιαφανείς συµπεριφορές που
βασάνισαν για πολλά χρόνια τον κλάδο µας ελπίζουµε ότι αποτελούν πια παρελθόν.
Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και η ριζική βελτίωση της ποιότητάς
της πρέπει να αποτελέσει πρόκληση για την πολιτική ηγεσία και για όλους εµάς τους
δικαστικούς υπαλλήλους γιατί η κοινωνία µας απαιτεί αυτή την αλλαγή και βελτίωση.
Πρέπει όλοι να προσαρµοστούµε στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς
αλλάζει και να προχωρήσουµε µε αµερόληπτη, αξιοκρατική διοίκηση που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.
Η αναµόρφωση, η ανανέωση και ο εκσυγχρονισµός θα πρέπει να στηρίζονται στη
γνώση και την επιµόρφωση. Στις απαιτήσεις των πολιτών θα ανταποκριθούµε αν έχουµε
για στόχους:
Την υπευθυνότητα και αφοσίωσή µας στις αξίες.
Τη συµµετοχή µας στη λήψη των αποφάσεων και
Την προσφορά των υπηρεσιών µας στους πολίτες.
Συνάδελφοι,
Καλούµε όσους έχουν τις προϋποθέσεις να θέσουν υποψηφιότητες, και
να στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης στα ∆ικαστήρια της χώρας µας, χωρίς
ενδοιασµούς και σκέψεις. Μην υποκύψουν σε φόβους, απειλές, εκβιασµούς
και χτυπήµατα στην πλάτη. Να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να
προχωρήσουν. ∆ιαφορετικά ας µην περιµένουν να τους στρώσουν άλλοι τον
δρόµο. Ο καθένας πρέπει σ’ αυτή τη ζωή να παίρνει αυτό που του αξίζει µόνο
αν ο ίδιος γι’ αυτό αγωνίζεται και που µόνο έτσι αποδεικνύει ότι πράγµατι το
αξίζει.
Μέσα από τον νέο Κώδικα ∆ικαστικών υπαλλήλων που επιµελώς συµµετέχουν
κυρίως όσοι αλαλάζοντας διαρρήγνυαν τα ιµάτιά τους …..κάτω τα χέρια από τον
Κώδικα…..και που αφελώς πιστεύουν ότι µας έχουν αποκλείσει, απαιτούµε να
µπει οριστικό τέλος στις µέχρι τώρα ανιστόρητες υπηρεσιακές µας θολές καταστάσεις και
έτσι θεσµοθετηµένα πια οι επιλογές να γίνονται µε κριτήρια που θα αποδεικνύουν
συνδυαστικά τα ειδικά τυπικά σας προσόντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητές
σας, την εµπειρία, την εργατικότητά σας.

Εµείς έχουµε πρόταση και µόνο εµείς, συνολική και δηµοσιευµένη,
παρότι κάποιοι ακόµα και φίλοι την αγνοούν και η οποία αποτελεί και τη βάση
συζήτησης στην επιτροπή, ακόµα και από αυτούς τους συναδέλφους, που
συµµετέχουν γιατί δεν έχουν τίποτα δικό τους παρά µόνο την στείρα θέση τους
τίποτα να µην αλλάξει. Έχουν χάσει το δρόµο, µοιάζουν ζαλισµένοι, δεν
ξέρουν τι ζητούν, έφτασαν ακόµα να µην τους αρέσει η ισοπέδωση του
βαθµολογίου Βερναρδάκη που τόσο αποζητούσαν από χρόνια και που
εµπόδιζαν γι’ αυτό τα συµβούλια να γίνουν, γιατί έτσι είχαν βολευτεί. Μας
κατηγορούσαν τότε γι’αυτό που τώρα δεν τους αρέσει. Κάποιοι άλλοι παλιοί
προφέσορες, χωρίς σοβαρότητα, επανέρχονται αξιολύπητοι στα παλιά γνωστά
άλµατα προς τα πίσω.
Εµείς λέµε ναι στην αξιολόγηση. Θέλουµε την αξιολόγηση που θα αναδεικνύει τις
ικανότητες, τα προσόντα, τις γνώσεις, την εµπειρία την εργατικότητα. Λέµε όχι στην
ισοπέδωση.
∆εν έχουµε να χωρίσουµε τίποτα µε κανέναν, τα προβλήµατα είναι κοινά
και µαζί πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε, µε αλληλοσεβασµό και
εφαρµογή θεσµοθετηµένων από κοινού κανόνων.
Είναι κοινή πεποίθηση στους δικαστικούς υπαλλήλους ότι οι εκπρόσωποί τους
στην Ο∆ΥΕ δεν τους εκφράζουν πλέον και µέλει να γίνει αυτή η παραδοχή και από τους
ίδιους, ώστε να παύσει επιτέλους η ολίσθηση και η γελοιοποίηση του κλάδου µας έναντι
άλλων του ∆ηµόσιου τοµέα, πέραν των συναδέλφων που παρακολουθούν µε θυµηδία όσα
παράδοξα διαδραµατίζονται τελευταία.
∆εν απαιτούµε τίποτα παραπάνω αλλά να ισχύσουν παρόµοιοι και σε µας
κανόνες που παντού θεωρούνται αυτονόητοι.
Η πορεία προς την καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες και τον εκσυγχρονισµό περνά
µέσα από την κατάκτηση της γνώσης και της επιµόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων.
Η µάθηση και η γνώση είναι το κλειδί για τη βελτίωση και την αναβάθµιση της
λειτουργίας των ∆ικαστηρίων.
Αυτό θέλουµε όλοι και το πιστεύουµε και το διεκδικούµε.
Είναι στο χέρι µας να το κερδίσουµε.
Καλούµε το Υπουργείο µε την ίδια αποφασιστικότητα να προχωρήσει και
στα άλλα ζητήµατα της δικαιοσύνης που µας αφορούν και επιζητούν λύσεις,
όπως η επίσπευση των προσλήψεων, η οικονοµική αναβάθµιση και ισότιµη µε
τους άλλους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, δικαστικούς λειτουργούς,
αποκατάσταση των απωλειών των εισοδηµάτων µας, η θεσµική και
υπηρεσιακή µας ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, η θέσπιση κανόνων και αρχών,
ζητήµατα που χρόνια είναι βαλτωµένα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

