ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ !!!!!
Συναδέλφισσες – οι, μέλη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Στο ίδιο έργο θεατές για μια ακόμα φορά. Ένα έργο που από μόνοι σας σταματήσατε
όπως αναφέρετε ««Είναι οι ίδιοι που ποτέ δεν θα μας συγχωρέσουν ότι σταματήσαμε την παραπέρα
επέκταση της ένταξης στην ΠΕ0 κατηγορία των διορισθέντων ΔΕ μετά το 1980 με την 3284/2014 του ΣτΕ
που προκαλέσαμε.»» (sic), αλλά συνεχίζετε να παίζετε σε επαναλήψεις. Άραγε γιατί;;;;;

Προχωρώντας παρακάτω βλέπουμε και κάτι σωστό, αλλά ημιτελές. Αναφέρετε ότι

««Δεν

έχουμε αντιπάλους και εχθρούς. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Όλοι βιώνουμε τις ίδιες συνθήκες στη
ζωή και στην εργασία.»» (sic), αλλά εντέχνως αποφεύγετε να μιλήσετε και για τις απολαβές.

Όντως βιώνουμε τις ίδιες συνθήκες εργασίας και δουλεύουμε τα ίδια αντικείμενα, υπάρχει
όμως και μια οικονομική ψαλίδα που αντί να μικραίνει, προσπαθείτε να την αυξήσετε με
τερτίπια τύπου άρθρου 48. Κάνουμε την ίδια δουλειά και για το τυπικό προσόν
πληρώνεστε παραπάνω. Που το πάτε;;;;;
Αυτό βέβαια που δείχνει την συναδελφικότητα και το πόσο αφ’ υψηλού κοιτάτε τους ΔΕ
και ΥΕ είναι το: ««Εξακόσιοι και πλέον νέοι πτυχιούχοι με τεράστιες γνώσεις, μεταπτυχιακά,
διδακτορικά και ξένες γλώσσες, επιλέχθηκαν και έρχονται στα δικαστήρια. Τι θα αντικρύσουν, ποιος θα
τους κρίνει, ποιος θα είναι προϊστάμενός τους; Ο ΠΕ μηδέν;»» (sic). Ουδέν σχόλιο. Εδώ το μόνο που

μπορούμε να πούμε είναι: ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ !!!!!!!!!
Συναδέλφισσες – οι, μέλη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προτείνατε ««να γίνει πρόσληψη του 80% των 404 συναδέλφων ΠΕ πριν τα οριστικά αποτελέσματα
και φυσικά να επισπευσθεί και η πρόσληψη ΥΕ, ΔΕ & ΤΕ συναδέλφων»» (sic), ξεχνώντας να μας
ενημερώσετε από τους «φτωχούς συγγενείς», τι ποσοστό ή αριθμό προτείνατε;;;;;
Ζητήσατε και μάλιστα επιτακτικά ««να ολοκληρωθούν οι κρίσεις των διευθυντών, για να
ακολουθήσουν οι κρίσεις τμηματαρχών……………. Να συνεχιστούν οι αξιοκρατικές κρίσεις, για να επιλεγούν
αυτοί που πρέπει και μπορούν να οδηγήσουν τη Γραμματεία στη νέα εποχή της αξιοκρατίας και όχι του
ρουσφετιού»» (sic). Δηλαδή μόνο το τυπικό προσόν (πτυχίο) μπορεί να εξασφαλίσει ικανές

και επιτυχημένες διευθύνσεις και διοικήσεις τμημάτων;;;;; Αν κάνουμε μια αναδρομή
στους πολιτικούς των κυβερνήσεων που μας έφτασαν εδώ που είμαστε, θα
διαπιστώσουμε από τα βιογραφικά τους, πως ο καθένας τους είχε και έχει 10 στρέμματα
πτυχία. Ο παράγων «άνθρωπος»;;;; Ο παράγων «προσωπικότητα»;;;

Τέλος μας ενημερώσατε ότι ««η επιτροπή των Κωδίκων τελείωσε το κεφάλαιο της αξιολόγησης
αυστηροποιώντας τις διαδικασίες αξιολόγησης με άριστα ……… Οι υφιστάμενοι θα κρίνουν τους
προϊστάμενους, σύμφωνα με το σύστημα των επιλογών σε στοχευμένες ερωτήσεις, διατηρώντας την
ανωνυμία»». Οι προϊστάμενοι δηλαδή θα κρίνουν ΕΠΩΝΥΜΑ, ενώ οι υφιστάμενοι

ΑΝΩΝΥΜΑ. Οι κοινωνίες αγαπητοί συνάδελφοι έχουν αφήσει πίσω τους τις μελανές
σελίδες των «καταδοτών» με τις κουκούλες και το τεντωμένο δάχτυλο, τους διαδρόμους
και τα «υγρά υπόγεια» της διαπλοκής. Οποία ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ !!!!!!!!!
Συναδέλφισσες – οι
Για πολλά χρόνια φωνάζανε αυτοί οι κύριοι για κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλίσουν
ΟΛΕΣ τις θέσεις ευθύνης, χωρίς ποτέ να αναφέρουν και τα αντικείμενα εργασίας. Για τη
δουλειά είμαστε όλοι ικανοί, αλλά για τις θέσεις ευθύνης όχι;;;;; Ας σταματήσουν
επιτέλους αυτόν τον πόλεμο και ας κλείσουν κι αυτόν τον «επιστημονικό» τους σύλλογο,
σε ένδειξη αλληλεγγύης, γιατί αν υπήρχαν κάποιοι που δικαιούνται να έχουν ξεχωριστό
σύλλογο, είναι όσοι ανήκουν στην ΔΕ και ΥΕ κατηγορία. Και δυστυχώς, με τη στάση τους
δικαιώνουν όλους αυτούς που μετά την ψήφιση του άρθρου 48 φώναζαν για σύλλογο ΔΕ.
ΑΓΑΠΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ &
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΜΕ Ή ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ
ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ!!!!!!!!!!!

Όλοι διαβάτες στη ζωή είμαστε να θυμάσαι.
Μάθε στη γη να περπατάς και πέτα όταν κοιμάσαι
Με την ευκαιρία ευχόμαστε σε όλους τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ και τις οικογένειες τους …
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