ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ξαφνικά µέσα στην απραξία και την χειµέρια νάρκη του συνδικαλιστικού
στερεώµατός µας µια ελπίδα γεννήθηκε απρόσµενα και καταλυτικά.
Ανώτατοι συνδικαλιστές ανακαλύπτουν έστω και αργά ένας-ένας τη
δουλειά και µάλιστα όχι οποιαδήποτε, αλλά µόνο δουλειά Προϊσταµένου .
Το ξεκίνηµα µάλιστα έχει αρχίσει από πολύ ψηλά.
Αντί να ασχολούµαστε µε την κατάντια του εκλογικού, µε το
αναµενόµενο µισθολόγιο, τα καινούργια ωράρια, τις απαράδεκτες
συνθήκες εργασίας από τις ελλείψεις προσωπικού που κάθε µέρα αυξάνουν
µε τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις, µε την καθυστέρηση υλοποίησης των
προσλήψεων του τελευταίου διαγωνισµού, ασχολούµαστε µε
αντιπαραθέσεις που µόνο αγανάκτηση προκαλούν στην πλειοψηφία των
υπαλλήλων.
Αγαπητοί συνάδελφοι ο συνδικαλισµός δεν πρέπει να αποτελεί εµπόδιο
στην επιλογή θέσεων ευθύνης, αλλά ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο ικανότητας,
είναι ιερή υποχρέωση και υπέρτατο καθήκον και υποχρέωση όλων µας σε µια
ευνοµούµενη και κυρίαρχη δηµοκρατία, συνταγµατικά κατοχυρωµένος µε
αγώνες και θυσίες των λαών όσο και αν στις µέρες µας συκοφαντείται.
Παράλληλα όµως αποτελεί µέγιστο όνειδος και αθλιότητα η εκµετάλλευση της
κάθε συνδικαλιστικής θέσης και ιδιότητας ως ευκαιρίας τεµπελιάς και
απουσίας από την καθηµερινή σκληρή πραγµατικότητα. Ακόµα χειρότερα όταν
στη προσπάθεια να αποδείξει κάποιος τα αντίθετα αγνοεί και διαβάλει
σωρευτικά όποιον βρει µπροστά του.
Λυπούµαστε ειλικρινά που αναγκαζόµαστε να παρέµβουµε αντικρούοντας
σχετικές αναφορές που τελευταία δηµοσιεύθηκαν σε σχετική ανακοίνωση στο
διαδίκτυο από τον συνάδελφο Χρήστο Καϋµενάκη, ειδικά τώρα που ο κόσµος
στενάζει κάτω από τις ιστορικές στιγµές ανατροπών που υφίσταται από την
λαίλαπα της «σοσιαλιστικής» καταστρατήγησης αξιών και δεδοµένων που
φάνταζαν ακλόνητα.
Η αναφορά σε στελέχη της παράταξής µας που αποτελούν και την ηγεσία
του Συλλόγου των Πτυχιούχων είναι πέρα για πέρα άστοχη και συκοφαντική .
Σε ποιές διευκολύνσεις αναφέρεσαι αγαπητέ Χρήστο; Οι συνάδελφοι
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ποιός διευκολύνεται χρόνια τώρα, είτε
είναι στο κτίριο 6, είτε στο 16, είτε στο 126, ή κάπου παραπέρα. Ούτε µία µέρα
συνδικαλιστικής άδειας δεν έχουµε κάνει χρήση όλα αυτά τα χρόνια σε
αντίθεση µε τόσους άλλους συνδικαλιστές και εσένα συµπεριλαµβανοµένου.
Όλοι γνωρίζουµε την πραγµατικότητα. Η αυτογνωσία είναι πάνω απ’όλα
προτέρηµα και χαρακτηριστικό ανωτερότητας που όµως λυπούµαστε, σου
διαφεύγει προκλητικά.

∆εν υπήρξαµε ποτέ ούτε οσφυοκάµπτες ούτε γλοιώδεις. Συµµετέχουµε
στο καθηµερινό µόχθο, χωρίς καµία απαλλαγή και διευκόλυνση και δεν
επιτρέπουµε σε κανένα να αφήσει αιχµές περί του αντιθέτου. Είµαστε σίγουροι
ότι αυτό δεν σε τιµά και αυτό ειλικρινά δεν µας χαροποιεί.
Για τον πανάθλιο και αναχρονιστικό Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων,
χρόνια τώρα πρωταγωνιστούµε, είτε να καταργηθεί είτε να προσαρµοσθεί στα
νέα δεδοµένα που ισχύουν και εφαρµόζονται στο υπόλοιπο ∆ηµόσιο τοµέα.
∆ιαφορετικά θα συνεχίσουµε για χρόνια ακόµα να παραµένουµε όµηροι
παλαιοντολογικής, ξεπερασµένης κυρίαρχης επικράτησης του κριτηρίου της
αρχαιότητας ως µοναδικού και ακρογωνιαίου βάθρου, πάνω στο οποίο πιθανόν
και υποκειµενικά να προσµετρούνται και κάποια άλλα αναλόγως µε τον
κρινόµενο που επιθυµούµε να επιλέξουµε, κριτήρια.
Γιατί το Υπουργείο δεν προχωρά στην τροποποίηση του Κώδικά µας;
Γιατί δεν συντάσσονται καταστάσεις των υπαλλήλων κάθε καταστήµατος
όπως αναφέρεται στο αρθρ. 67 του παρόντος Κώδικα;
Γιατί καθυστερούν τα ερωτήµατα για τα υπηρεσιακά συµβούλια
ακόµα και δύο χρόνια;
Οφείλουµε όµως εκ προοιµίου να αναγνωρίσουµε ότι πέρα από τις
αναφορές στο Σύλλογο πτυχιούχων, πολλά από τα αναφερόµενα στη σχετική
ανακοίνωση του αγαπητού συναδέλφου είναι πράγµατι ουσιαστικά. Πράγµατι
στην Εισηγήτρια του Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου για τις επιλογές
των προϊσταµένων του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της
Αθήνας, παρουσιάσθηκε µία κατάσταση υπαλλήλων εντελώς αυθαίρετη και
παράτυπη που δεν έχει καµία σχέση µε τα αναφερόµενα στο αρθρ 67 του
Κώδικα και που εµφάνιζε τους υπαλλήλους µε σειρά εµφάνισης στην
υπηρεσία. Εµείς ΠΡΩΤΟΙ αντιδράσαµε, απαιτώντας να µην ληφθεί καθόλου
υπόψη και να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι και να αξιολογηθούν όλοι όσοι έχουν
τις προϋποθέσεις. Επιδώσαµε δε στην Εισηγήτρια σχετικό υπόµνηµα στο
οποίο αναφέραµε τις πάγιες και γνωστές µας θέσεις για τα οριζόµενα κριτήρια
επιλογής και τα οποία
πρέπει να κατισχύουν κάθε αυθαίρετης και
υποκειµενικής κρίσης.
Όσον αφορά τις µεθοδευµένες µετακινήσεις και τοποθετήσεις κάποιων
υπαλλήλων σε τµήµατα, έτσι ώστε λόγω παρερµηνείας του πανάθλιου
κώδικα να εκτελούν, ως κυρίως πλασµατικά αρχαιότεροι στο βαθµό,
χρέη προϊσταµένου γεγονός που θέλουν να χρησιµοποιούν ως πλεονέκτηµα
και ισχυρό προβάδισµα έναντι όλων των άλλων συνυποψηφίων
συναδέλφων, είναι εντελώς απαράδεκτες, και σκόπιµα µεθοδευµένες και
δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως προϋπηρεσία άσκησης καθηκόντων
καθόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των θεσµοθετηµένων έστω
κριτηρίων επιλογής και που ούτε µε πράξεις Προϊσταµένων ∆ιοίκησης
έχουν γίνει.
Τονίσαµε δε ότι δεν πρέπει να ληφθούν καθόλου υπόψη τόσο από το
συγκεκριµένο Συµβούλιο όσο και από οποιοδήποτε άλλο, καθόσον
αποτελούν προσωπικές καθαρά υποκειµενικές επιλογές της ∆ιεύθυνσης.
Επίσης επισηµάναµε ότι σε κάθε περίπτωση από πουθενά δεν προκύπτει
ότι κάποιο κριτήριο από µόνο του, πόσο µάλλον η αρχαιότητα, αποτελεί την

αφετηρία της όποιας αξιολόγησης και επιλογής. Ο δε ∆ηµοσιοϋπαλληλικός
Κώδικας ελαχιστοποιώντας την βαρύτητα της αρχαιότητας δεν την λαµβάνει
υπόψη του για το διάστηµα πάνω των τριάντα (30) ετών. Όλα πρέπει να
συνεκτιµώνται, όλα να συνυπολογίζονται. Πρέπει να επιλέγονται εκείνοι που
ιδρώνουν καθηµερινά µε γνώσεις, προσόντα και ικανότητες προς όφελος και
των δικαστηρίων και των παρεχοµένων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
Επειδή δε ο καθένας εντελώς αυθαίρετα και υποκειµενικά λογίζει τη σειρά
τουλάχιστον εξέτασης των υποψηφίων εµείς καταγράφουµε και παραθέτουµε
µία κατάσταση κυρίως που καταδεικνύει την σειρά καταρχήν επιτυχίας του
διαγωνισµού του 1984 των συναδέλφων µε το διαγωνισµό των πτυχιούχων,
αυτών που πέτυχαν ως απόφοιτοι και στη συνέχεια µετετάχθησαν στην ΠΕ
κατηγορία µε το χρόνο µετάταξής τους, των επιτυχόντων και διορισθέντων
µετά το 1985, των Αποφοίτων Λυκείου που προσελήφθησαν το 1980 και έχουν
σκανδαλωδώς ευνοηθεί µετατασσόµενοι στην ΠΕ0, καθώς και των αποφοίτων
Λυκείου επιτυχόντων του 1984 που ανήκουν στη ∆Ε κατηγορία, όπως και
στα αντίστοιχα ΦΕΚ καταγράφονται. Αυτό µόνο ως αφετηρία και σειρά
εξέτασης χωρίς να σηµαίνει τίποτε παραπάνω, αλλά συνάµα να αποτελεί
εµπόδιο για όσους σκέφτονται σειρές και προβαδίσµατα και προτεραιότητες.
Όσο αφορά δε τους πτυχιούχους οι σχετικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ως
εξής:

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ∆ΙΟΡ/ΝΤΕΣ ΕΩΣ 1985

1

28/5/1984

ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2
3

28/5/1984
28/5/1984

ΞΕΝΟΥ-ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ως Απόφ. Λυκείου
ΝΟΜΙΚΗΣΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΣΠΕ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1984

Β.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

1
2
3
4
5

14/12/1984
14/12/1984
14/12/1984
14/12/1984
14/12/1984

ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΚΩΣΤΑ- ΝΙΚΟΥ
ΚΑΡΕΤΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ

ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ

ΦΕΚ
Μετ/ξης
27/7/1995

6
7
8
9
10
11
12

28/12/1984
28/12/1984
28/12/1984
28/12/1984
28/12/1984
28/12/1984
28/12/1984

∆ΑΛΑΒΕΡΑ
ΑΝ∆ΡΟΒΙΚ
ΚΑΠΙΡΗ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΗ
ΚΟΛΛΙΑ
∆ΡΟΥΤΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΧΑΙ∆Ω

ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕ∆∆
ΠΕ∆∆
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕ∆∆
ΝΟΜΙΚΗΣ-∆∆ΠΕ

13

21/2/1985

ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ

14

24/6/1985

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ

15
16
17
18
19
20
21
22
23

13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΑ
ΠΕΤΣΕΤΑΚΗ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΦΛΟΥ∆Α
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ∆∆
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Γ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΦΕΚ διορ.
14/12/1984
14/12/1984
14/12/1984
14/12/1984
28/12/1984
28/12/1984
14/12/1984
21/2/1985
14/12/1984
28/12/1984
28/12/1984

12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΑΝΩ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΝΙΤΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧ.
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΣΠΕ
ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤΗΜ.
ΒΙΟΜΗΧ.
ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ

28/12/1984
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985
14/12/1984
13/11/1985
31/12/1985
28/12/1984
13/11/1985

ΨΥΛΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΧΟΥ
ΖΟΥΠΙ∆ΟΥ
ΤΣΙΡ∆ΗΜΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ
ΚΛΟΥΦΕΤΟΥ
ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΡΑΠΤΗΜΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΨΥΧΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΛΗ
∆ΗΜΟΥ
ΠΑΣΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΒΑΚΚΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΟΛΓΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

21

28/5/1984

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

22

13/11/1985

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ

(ΠΕ∆∆)
ΑΣΗΜΙΝΑ

ΠΕ∆∆
ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤΗΜ.
ΠΑΣΠΕ
ΒΙΟΜΗΧ.
ΠΑΣΠΕ
ΒΙΟΜΗΧ.
ΒΙΟΜΗΧ.
ΑΣΟΕΕ
ΑΣΟΕΕ
∆ιορ. ∆ικ.
Επιµελήτριας
(31/12/1987 µετάτ.
Γραµ.)
ΒΙΟΜΗΧ.

ΦΕΚ µετ/ξης
252/9-12-87
254/9-12-87
254/9-12-87
254/9-12-87
252/9-12-87
252/9-12-87
15/2/1988
15/2/1988
73/9-5-88
73/9-5-88
73/9-5-88
73/9-5-88
97/21-6-88
97/21-6-88
97/21-6-88
137/11-8-88
137/11-8-88
137/11-8-88
180/23-8-89
23/8/1989

23/8/89 ΠΕ )
96/24-5-90

23
24
25

13/11/1985
28/12/1984
14/12/1984

ΧΑΡΑΛΑΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΚΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕΙ
ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤΗΜ.
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤ.

26
27
28
29

14/12/1984
14/12/1984
14/12/1984
28/12/1984

ΙΑΤΡΟΥ
ΠΙΤΣΑΡΗ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.
∆ΙΟIΚ.ΕΠΙΧΗΡ.
ΤΕΙ
ΠΑΣΠΕ

148/30-8-91
232/23-12-92
24/5/90ΤΕ
-9/7/93 ΠΕ
70/28-4-93
26/4/1994
16/19-1-01
8/9/2006

Επισηµαίνουµε για µία ακόµη φορά ότι κανένας πίνακας δεν αποτελεί
οδηγό προτεραιότητας , δεν σηµαίνει τίποτα , πολύ κακώς πράγµατι στην
Εισηγήτρια προσκοµίσθηκε µία απαράδεκτη κατάσταση των υπαλλήλων
του Πρωτοδικείου για την οποία αντιδράσαµε πρώτοι.
Λυπούµαστε ιδιαίτερα για τις άστοχες και ανυπόστατες αιτιάσεις του
συναδέλφου που µας ανάγκασε να πάρουµε θέση προστατεύοντας τα στελέχη
της παράταξής µας που αποτελούν και την ηγεσία του Συλλόγου Πτυχιούχων
Αττικής και που πάνω καθηµερινά είναι παρόντες στις πανάθλιες συνθήκες
που ζούµε.
Καλούµε επιτέλους το Υπουργείο να θέσει τέρµα στο απαρχαιωµένο
και ξεπερασµένο Κώδικά µας ως µόνη λύση στις ανούσιες αντιπαραθέσεις
µεταξύ των υπαλλήλων έτσι ώστε µέσα από αντικειµενικά και συγκρίσιµα
κριτήρια να αξιολογούνται οι υπάλληλοι, όπως σε όλη τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση έχει επικρατήσει.
Αγαπητοί συνάδελφοι τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είτε ως
υπάλληλοι, είτε ως πολίτες της χώρας καθιστούν αυτές τις αντιπαραθέσεις
ανούσιες και ανιαρές, αλλά θέλαµε να µας ανεχτείτε έστω σαν παρένθεση από
τα καθηµερινά σας, για να ξεκαθαρίσουµε ποιοι είµαστε, πως λειτουργούµε
και πως δεν ανεχόµαστε κανέναν εντελώς άδικα και συκοφαντικά να µας
µεταχειρίζεται. Ας τον κρίνει η συνείδησή του και εσείς.
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