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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μία ακόµη διετία πέρασε βασανιστικά και κάθε µέρα δυσκολότερα αφήνοντας
πίσω την επιδείνωση της καθηµερινότητάς µας στη δουλειά και στη ζωή µας
γενικότερα.
Όσο και να προσπαθούν να µας πείσουν περί του αντιθέτου από τη µια µεριά οι
συγκυβερνώντες τροϊκανοί συνοδοιπόροι και από την άλλη οι εδώ στο χώρο µας
συµπορευόµενοι συνεργάτες της Ο∆ΥΕ δεν µπορούν να πείσουν κανένα ότι
µπορούν να δώσουν λύση στα προβλήµατά µας και ότι µπορούν να δώσουν
ελπίδα.
Τούτη η θητεία της Ο∆ΥΕ ωσάν να µην υπήρξε. Μια Ο∆ΥΕ ανύπαρκτη,
απούσα σαν να είχε αναστείλει την λειτουργία της.
Μόνη δυνατή και περήφανη γι’ αυτήν στιγµή η µοναδική πράγµατι και
ανεπανάληπτη φωτογραφία µε τον Πρωθυπουργό .....για το ιστορικό αρχείο των
πεπραγµένων της.
Είναι πράγµατι µοναδική και δίνει ακριβώς το στίγµα όλης της διαδροµής
αυτής της θητείας της Ο∆ΥΕ. Η σθεναρή αντίσταση του Προεδρείου απέναντι
στην εξουσία καθρεπτίζεται πλήρως στην εικόνα αυτή και τα αποτελέσµατα είναι
τόσο χειροπιαστά όσο ο αέρας ο κοπανιστός.
Οι επιτυχίες και οι κατακτήσεις προϋποθέτουν καθορισµό στόχων και
δροµολόγηση αγώνων. Η Ο∆ΥΕ απέτυχε και στα δύο. Επί δύο χρόνια συρθήκαµε
σε ανούσιες αβλαβείς κινητοποιήσεις της Α∆Ε∆Υ που ελάχιστοι συµµετείχαν γιατί
ελάχιστοι τις είχαν πιστέψει.
Κύριοι της Ο∆ΥΕ το Πρωτοδικείο, το Εφετείο όπως και πολλά άλλα
καταστήµατα δυσλειτουργούν, οι υπάλληλοι αδυνατούν, δεν αντέχουν άλλο. Από
τις 767 οργανικές θέσεις του Πρωτοδικείο Αθηνών υπηρετούν µόνο 410
υπάλληλοι. Υπάρχουν τµήµατα που δεν µπορούν πια να λειτουργήσουν. Ιδιαίτερα
δε τα τµήµατα των εδρών και κυρίως τα ποινικά θυµίζουν εποχές 1987 τότε που
µπήκαµε µπροστά και κατακτήσαµε µε θυσίες το ανθρώπινο ωράριο, τη κορυφαία
κατάκτηση του κλάδου που ευθέος πλέον κινδυνεύει µε τις περί ιδιαιτερότητάς
µας εικασίες.
∆εν µπορεί να ανεβαίνουν στις έδρες τρεις και τέσσερις φορές την
εβδοµάδα οι υπάλληλοι των εδρών και κάποιοι να αδιαφορούν.
Ποιός έκανε την κατανοµή των 200 υπαλλήλων που πρόκειται να
προσληφθούν;
Γιατί δεν διεκδικήσατε την υλοποίηση της υπόσχεσης για το επίδοµα ειδικών
συνθηκών;

Γιατί δεν προβλήθηκαν έντονα και δεν αποτέλεσαν την αιχµή των
διεκδικήσεων αυτού του επιδόµατος οι επιθέσεις που δέχθηκαν συνάδελφοι στο
χώρο εργασίας;
Γιατί δεν εκφράσατε πικρία και απογοήτευση για την διαφορετική
µεταχείριση που έτυχαν οι συνοδοιπόροι δικαστικοί λειτουργοί που πήραν πίσω
όλες τις περικοπές που τους είχαν επιβληθεί και αναδροµικά.
Γιατί δεν υπήρξαν οικονοµικά αιτήµατα;
Γιατί το όριο των 20 ωρών υπερωρίας ανά µήνα δεν διεκδικήσατε να γίνει
τουλάχιστον 40 όπως πολλοί άλλοι κλάδοι έχουν πετύχει και που δεν
αντιµετωπίζουν παρόµοιες ελλείψεις προσωπικού;
Γιατί δεν φροντίσατε να βγαίνουν περισσότερες αποφάσεις για υπερωρίες και
νυκτερινά και αργίες που προβλέπεται από το υπάρχον µισθολόγιο, κάθε χρόνο
έτσι ώστε να µην µένουν απλήρωτες ατέλειωτες ώρες απογευµατινές και αργίες;
Γιατί κύριοι καταργήσατε τα υπηρεσιακά συµβούλια;
Πάνω από 150€ το µήνα χάνει, από τη µη σύγκληση των συµβουλίων για
προαγωγή στον επόµενο βαθµό, σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων. Σχεδόν όλοι
οι υπάλληλοι αυτό το διάστηµα έχασαν κάποια προαγωγή σε επόµενο βαθµό.
Γιατί γέµισε η Ελλάδα αναπληρωτές, µε κυρίαρχο στοιχείο την αρχαιότητα
και την ευλύγιστη µέση;
Είναι αυτό αξιοκρατία;
Γιατί δεν γίνονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στα υπηρεσιακά
συµβούλια; Μήπως γιατί δεν έχετε τους βαθµούς που απαιτούνται για να είστε
υποψήφιοι; Έχει εκπνεύσει πλέον η εντολή που έδωσαν οι συνάδελφοι για διετή
θητεία . Άραγε δεν προβληµατίζεστε που έχετε καταντήσει σχεδόν ισόβιοι;
Γιατί ανέχεστε να λοιδορούν και να κυνηγούν τους µεταφερθέντες
εργαζοµένους Ι∆ΑΧ από άλλες υπηρεσίες που κάλυψαν τεράστια κενά και
ιδρώνουν καθηµερινά δίπλα µας;
Γιατί ανέχεστε ρατσιστικές αντιλήψεις και κυνηγητό κατά εργαζοµένων,
απελπισµένων που κινδυνεύουν να βγουν στο δρόµο, από ανθρώπους που έχουν
ξεχάσει τη διαδροµή τους και που εξοργίζονται όταν κάποιος την θυµίζει;
Γιατί η Ο∆ΥΕ δεν άσκησε πρόσθετη παρέµβαση υπέρ των Ι∆ΑΧ στο ΣτΕ
και δεν διεκδίκησε όσον το δυνατόν περισσότερους;
ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Γιατί δεν προχωρά η µηχανογράφηση των πάντων και ιδιαίτερα της ποινικής
διαδικασίας.
Ως πότε θα περιµένουµε να προσληφθούν επιστήµονες προγραµµατιστές;
Κύριοι της Ο∆ΥΕ,
Γιατί έχετε εγκλωβιστεί σε ένα ατέλειωτο κυνήγι µαγισσών, διεκδικώντας
τους παλιούς βαθµούς;

Γιατί έπρεπε να έρθει το ΣτΕ µε την υπαρίθµ.1512/2014 απόφασή του και
να επιβεβαιώσει όσα η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ χρόνια τώρα επαναλαµβάνει, σχετικά µε
το µύθο της δήθεν ιδιαιτερότητας του κλάδου;
∆εν περηφανευόµαστε για το αυτονόητο, αποτελεί όµως δικαίωση απέναντι
στις υπερβολές ορισµένων.
Αποσπασµατικά σας αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια σηµεία της απόφασης
τα οποία προφανώς κάποιοι δεν αντέχουν ίσως να καταλάβουν.
......ούτε οι διατάξεις του άρθρ. 92 ούτε άλλες διατάξεις του Συντάγµατος που
εντάσσονται στο κεφάλαιο περί δικαστικής λειτουργίας, κωλύουν τον κοινό
νοµοθέτη να υπαγάγει τους δικαστικούς υπαλλήλους στο ίδιο βαθµολογικό και
µισθολογικό καθεστώς µε τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους......
....... Επειδή µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011 επιδιώκεται η αναδιάρθρωση της
∆ιοίκησης .....µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι δικαστικοί υπάλληλοι.....
.....θεσπίζονται ανώτατα ποσοστά προαγοµένων υπαλλήλων ... προκειµένου να
παύσει το φαινόµενο του πληθωρισµού υπαλλήλων στα ανώτερα βαθµολογικά
κλιµάκια .....
....εισάγεται στο σύστηµα αξιολόγησης των υπαλλήλων το κριτήριο της απόδοσης
......
.....στα πλαίσια του νέου συστήµατος προβλέπεται µεν από την εξουσιοδοτική
διάταξη της παρ. 5 του αρθρ. 7 του ν. 4024/2011η δυνατότητα διατήρησης ειδικών
συστηµάτων αξιολόγησης.... χωρίς να εξαιρούνται και οι υπάλληλοι αυτοί από την
αποφυγή τους στη βαθµολογική κλίµακα και στις ποσοστώσεις των προαγωγών......
∆ηλαδή
Είµαστε ένα κοµµάτι του Ελληνικού λαού,
Είµαστε ένα κοµµάτι των εργαζοµένων αυτού του τόπου, σε δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα,
Είµαστε αναπόσπαστο κοµµάτι της δηµόσιας διοίκησης, κυρίαρχο επιχείρηµα
στην κατάκτηση του ωραρίου κάποιες άλλες εποχές που κάποιοι αγνοούν.
Μετά την απόφαση του ΣτΕ αντί να κυνηγάµε χίµαιρες για επιστροφή των
βαθµών, µήπως είναι καιρός να συστρατευθούµε µ’ όλους τους εργαζόµενους
σε ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα, για αξιοπρεπείς µισθούς, εργασιακές σχέσεις,
ασφαλιστικά δικαιώµατα και κοινωνικό κράτος.
Ύστερα από αυτή την απόφαση πως µπορεί η πολιτεία να προχωρήσει σε
νοµοθετική ρύθµιση χορήγησης των παλιών βαθµών;
∆εν είναι µάταιο πλέον να ζητάτε από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνη, να
παραγνωρίσει παρά τον θεσµικό του ρόλο ως θεµατοφύλακα της νοµιµότητας,
λαµβανοµένης υπόψη και της προηγούµενης ιδιότητάς του Ανώτατου
∆ικαστικού Λειτουργού να την αγνοήσει, την στιγµή που αυτή η απόφαση έχει
επίσηµα επιδοθεί και σ’ αυτόν και στον Υπουργό Οικονοµικών;
Εξάλλου είναι δεδοµένη η συµπεριφορά του απέναντι στις αποφάσεις όπως
εκφράστηκε και στις αναδροµικές διεκδικήσεις και την επαναφορά των αποδοχών
των πρώην συναδέλφων του. Τώρα ζητάτε να πράξει διαφορετικά;

Ας αναλογισθούν την ευθύνη τους όσοι προκάλεσαν την απόφαση άσχετα αν
για µας το ζήτηµα ήταν λυµένο και ξεκάθαρο.
Ίσως παρασύρθηκαν από την απλοχεριά και την φιλευσπλαχνία άλλων
εποχών που το ΣτΕ και τα ∆ιοικητικά δικαστήρια µοίραζαν βαθµούς και πτυχία.
...ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ...
Ας το πάρουν απόφαση πλέον. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Τα αγαθά κόποις
κτώνται. Ως εδώ. Η ηµιµάθεια είναι πολύ χειρότερη της αµάθειας.
Ο σεβασµός και η αναγνώριση της γνώσης είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει
ανώτερους ανθρώπους.
Επανερχόµενοι στην Ο∆ΥΕ,
Άραγε δεν γνώριζαν ότι η επαναφορά των συστηµάτων αξιολόγησης και
επιλογής προϊσταµένων είναι άνευ αντικειµένου καθόσον ο αναχρονιστικός και
ξεπερασµένος Κώδικας ∆ικαστικών Υπαλλήλων εδώ και 15 χρόνια δεν έχει
κυρωθεί µε τα προβλεπόµενα Π.∆. και υπουργικές αποφάσεις; Άραγε δεν
γνώριζαν ότι και εξ αιτίας αυτής της έλλειψης ισχύουν και για µας ότι ακριβώς
ισχύει και στους δηµοσίους υπαλλήλους;
Έσπευσαν εκπρόθεσµα τώρα να διορθώσουν και να προτείνουν σχέδιο Π.∆.
του οποίου η τύχη αγνοείται.
Πάντως η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ κατέθεσε πρόταση και βοήθησε τα µέγιστα στην
πρόταση αυτή εκφράζοντας την άποψη ότι αυτή η έκδοση έπρεπε παράλληλα να
συνοδεύεται και από πρόταση µοριοδότησης κριτηρίων και προσόντων των
υπαλλήλων όπως ισχύει στην εν γένει δηµόσια διοίκηση εδώ και πολλά χρόνια.
Γιατί κύριοι της Ο∆ΥΕ περιθωριοποιήσατε την πρώτη σε δύναµη παράταξη
που ανέδειξε το προηγούµενο συνέδριο, στην οποία συµµετείχε και η
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ µαζί µε άλλες αντιµνηµονιακές
δυνάµεις και πρόσωπα του χώρου µας;
Γιατί αγνοήσατε και απαξιώσατε την βούληση και την εντολή των
συναδέλφων - συνέδρων; Είναι αυτό σεβασµός σε δηµοκρατικές διαδικασίες;
Γιατί τα καινούρια πρόσωπα που ήρθαν στην Ο∆ΥΕ λοιδορήθηκαν τόσο;
Σας αγνόησαν παντελώς και αυτό αποτελεί κορυφαία έλλειψη δηµοκρατικής
συµπεριφοράς κορυφαία ένδειξη δεσποτισµού και µαταιοδοξίας.
Έτσι κόπηκαν οι γέφυρες επικοινωνίας της ηγεσίας µε την µεγάλη δύναµη που
αντιπροσώπευε τους περισσότερους από σας και σε αγαστή συνεργασία οι
συγκυβερνήτες της οµοσπονδίας χάραξαν την πορεία τους ανεξέλεγκτα και
καταστροφικά χωρίς ενδοιασµούς, φραγµούς και αναστολές.
Γιατί κύριοι της Ο∆ΥΕ αφήσατε να δηµιουργηθεί αξεπέραστο ζήτηµα µε
την διαχείριση των οικονοµικών σας όταν κάποιοι και µάλιστα εκλεγµένοι
σύµβουλοι ζήτησαν να δουν πως λειτουργείτε;
∆εν είναι αδιανόητη η ελαφρότητα και η προχειρότητα στην αντιµετώπιση της
συνδροµής από το υστέρηµα των συναδέλφων;
∆εν αµφισβητούµε κατ’ αρχήν την εντιµότητα, δεν επιδίδουµε ευθύνες αλλά
επιµένουµε στην πλήρη διαφάνεια ιδιαίτερα της διαχείρισης των οικονοµικών,

που στις δύσκολες µέρες που όλοι περνάµε αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο
αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού µας γίγνεσθαι και αν πράγµατι υπάρχουν ευθύνες
να αποδοθούν χωρίς επιφυλάξεις.
Τώρα πια εσείς οι ίδιοι οφείλετε να ζητήσετε να αποφανθούν ειδικοί. Ο
έλεγχος είναι µονόδροµος. Όποιος πια τον εµποδίζει καθίσταται συνένοχος.
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ίσον ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ίσον ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι αυτά και τόσα άλλα ερωτήµατα περιµένουν
απαντήσεις. Μην περιµένετε όµως µε σταυρωµένα χέρια. Μπείτε µπροστά .
Στηρίξτε 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.
Τιµωρείστε τους συνοδοιπόρους της εξουσίας µας οδηγούν στην
εξαθλίωση. Ο κυβερνητικός συνδικαλισµός και οι πάτρωνές του πρέπει να πάρουν
δρόµο.
Πάγιο αίτηµα λοιπόν πρέπει να γίνει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Στηρίξτε την ανεξάρτητη ακοµµάτιστη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΟΥΛΑ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

Εισαγγελία Πρωτοδ. Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδ. Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Αρειος Πάγος
Πρωτοδικείο Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδ. Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Αρειος Πάγος
Πρωτοδικείο Αθηνών
Εισαγγελία Εφετων Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Αρειος Πάγος
Αρειος Πάγος
Πρωτοδικείο Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδ. Αθηνών
Αρειος Πάγος

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

