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 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κορυφαία πράξη δηµοκρατικής διαδικασίας, κορυφαία πρέπει να αναλογισθείτε και να 

ανταµείψετε ανάλογα αυτούς που σας στέρησαν αυτή τη δυνατότητα εδώ και 6 χρόνια. Είναι αυτοί 

που µαζί µε τα ανά την επικράτεια παπαγαλάκια τους αντιδρούν στη θέσπιση κανόνων 

αξιολόγησης και επιβράβευσης όσων µπορούν και θέλουν να προσφέρουν. Είναι αυτοί που µε την 

οσφυοκαµψία τους αποδέχονται το ρόλο του ικέτη απέναντι στη δικαστική εξουσία. Είναι οι ίδιοι 

που σας στέρησαν χρόνια τώρα την ανεξάρτητη λειτουργία της Γραµµατείας µέσα από κανόνες, 

αξιοκρατικές δοµές και δεδοµένα. Είναι οι ίδιοι που στρέφονται µε ασέβεια απέναντι σε 

συναδέλφους εργαζόµενους Ι∆ΑΧ που βρέθηκαν στο δρόµο της ανεργίας µε τις επιλογές της 

προηγούµενης κυβέρνησης του «εξοχότατου». Είναι οι ίδιοι που µε τις επιλογές τους, σας πήγαν 

στα 67 χρόνια και µετά µοιράζουν µαντήλια για τα κροκοδείλια δάκρυά τους, αυτών και των 

ανεκδιήγητων  εργατοπατέρων της  Α∆Ε∆Υ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Εµείς έχουµε αποδείξει µε τη µέχρι τώρα συµπεριφορά µας ότι µπορούµε να σταθούµε 

ισότιµα και δυναµικά απέναντι στα ζητήµατά σας. Απεχθανόµαστε την ιδιοτέλεια και την 

ιδιαίτερη εξυπηρέτηση αλλά ξέρουµε να στηρίζουµε δυναµικά τη διεκδίκηση των δίκαιων 

αιτηµάτων σας. Και θέλουµε και µπορούµε. 

Είµαστε αντίθετοι στα αόριστα και ανύπαρκτα κριτήρια για την αξιολόγησή µας. 

Παλεύουµε για την τροποποίηση του απαρχαιωµένου  και αναχρονιστικού Κώδικά µας που µέσα 

από την εναρµόνισή του µε τον ισχύοντα σε όλη τη δηµόσια διοίκηση, θα καθορίζει ρητά και 

απαραβίαστα τα δεδοµένα του καθενός. Μέσα από την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα 

µπορούµε επιτέλους να αντιµετωπίσουµε συλλογικά όλα τα θέµατα που µας απασχολούν µε 

δηµοκρατικές αδιάβλητες διαδικασίες. Η άρνηση σ’αυτό δηµιουργεί παρενέργειες που σκόπιµα 



 
 

 
 

καταλογίζονται εδώ και κεί και κυρίως σε µας. Εµείς έχουµε καταθέσει προτάσεις που πρέπει να 

γίνουν πράξη απέναντι στην ασάφεια και την αοριστία όσων σκόπιµα αντιδρούν, γιατί αυτοί οι 

ίδιοι είναι βολεµένοι ακόµα και µε πράξεις σε θέσεις ευθύνης και φοβούνται τη σύγκριση. Και οι 

δικαστικοί υπάλληλοι είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της δηµόσιας διοίκησης, που έχουµε όπως όλοι 

και ο κάθε  κλάδος  ξεχωριστά τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όµως αλλοίµονο, είµαστε οι µόνοι που 

δεν θελήσαµε να βάλουµε κανόνες. Επαναλαµβάνουµε και τονίζουµε επίµονα ότι µέσα από τη 

θέσπιση κανόνων και αρχών που επιτακτικά επιβάλλεται να γίνουν, θα πρέπει να 

σφυρηλατήσουµε την ενότητα του κλάδου. 

Κανένα κριτήριο από µόνο του δεν είναι αρκετό για τις κρίσεις και επιλογές θέσεων 

ευθύνης, τις µεταθέσεις, τις µετατάξεις αλλά και τις αποσπάσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται 

µετά από αίτηση του υπαλλήλου. Όλα πρέπει να συνεκτιµώνται και να συνυπολογίζονται µε σαφή 

µοριοδοτούµενα και συγκρίσιµα κριτήρια που πρέπει άµεσα και ρητά να καθορισθούν. Η κυρίαρχη 

µέχρι τώρα αρχαιότητα πρέπει να πάρει την βαρύτητα που της αναλογεί απέναντι στη δύναµη και 

τη γνώση που ωθεί τις κοινωνίες σε άλλα επίπεδα και προοδευτικές εξελίξεις. Αντιδράστε 

επιτέλους συνάδελφοι και σεις. Επιτέλους, δείξτε µας ότι θέλετε κανόνες αξιοκρατικούς. Σεις δε οι 

νεώτεροι πρέπει να µπείτε µπροστά µε την ευρηµατικότητα σας και µε τις γνώσεις σας που 

ευτυχώς είναι όλο και περισσότερες, και να δυναµώσετε την προσπάθειά µας πριν να είναι αργά. 

Από τώρα µπαίνουν οι κανόνες για το αύριο, δεν πρέπει να είστε απόντες… 

Είµαστε απλοί µαχητές δικαστικοί υπάλληλοι. ∆εν είµαστε βολεµένοι, ούτε κατέχουµε 

θέσεις ευθύνης όσο και αν σας παραξενεύει. Πρωταγωνιστές στις µεγάλες κατακτήσεις του 

κλάδου (ωράριο, θέσπιση και δίκαιη κατανοµή του πόρου, προσλήψεις 2001, αναγνώριση 

µεταπτυχιακών, νέες προσλήψεις που έχουν δροµολογηθεί, µονιµοποίηση των Ι∆ΑΧ, 

εξορθολογισµός της κατάταξης των υπαλλήλων στις κατηγορίες σύµφωνα µε τα τυπικά τους 

προσόντα κ.λ.π.) πρωταγωνιστές στους αγώνες για κατάργηση διακρίσεων εργαζοµένων και 

κατηγοριών υπαλλήλων.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας δίνεται επιτέλους η δυνατότητα να αποφασίσετε. Στηρίξετε την προσπάθειά µας για τη 

θέσπιση και εφαρµογή δίκαιων κανόνων που χρόνια τώρα διεκδικούµε και µόνιµα, µόνοι 

δυστυχώς, επαναλαµβάνουµε. 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 
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