
ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
 
Στις 26-5-2016 διεξάγονται σε όλες τις ∆ικαστικές Υπηρεσίες οι 

εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων µας στα υπηρεσιακά 
συµβούλια. 

Είναι γεγονός  ότι ο θεσµός της αιρετής εκπροσώπησης  στα συµβούλια 
αυτά, κακοποιήθηκε βάναυσα εδώ και µια εξαετία από την πραξικοπηµατική 
νοµοθέτηση του τέως υπουργού κ.Αθανασίου να παρατείνει την θητεία των 
αιρετών. Κακοποίηση βέβαια, που έγινε µε τις ευλογίες και την παραίνεση 
κάποιων συνδικαλιστών που για χάρη δική τους , δηλαδή της δικής τους 
προσωπικής επιβίωσης στα όργανα αυτά, φρόντισαν  ευρισκόµενοι σε διαρκή 
επικοινωνία και συνεννόηση µε τον κ. Αθανασίου, να ανανεώνουν διαρκώς την 
παράταση αυτή µε το πρόσχηµα ότι «εάν γίνονταν εκλογές στα υπηρεσιακά , 
αυτό θα αποδυνάµωνε το αίτηµα του κλάδου για διεκδίκηση των βαθµών». 
Και καταφέρνοντας αυτή την «απάτη» να την περάσουν προπαγανδιστικά 
στους συναδέλφους, καταλήξαµε να µείνουν ως «δοτοί» στα συµβούλια επί 
µια εξαετία. 

Σήµερα λοιπόν που βρισκόµαστε µπροστά στην ύψιστη δηµοκρατική 
διαδικασία των εκλογών για την εκπροσώπησή µας στα υπηρεσιακά 
συµβούλια, θα ήθελα να εκθέσω µερικές σκέψεις για προβληµατισµό προς 
τους συναδέλφους που καλούνται σε δυο µέρες να επιλέξουν τους 
εκπροσώπους µας στα συµβούλια.  

∆ιάβασα προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις των υποψηφίων για τα 
συµβούλια του Αρείου Πάγου, που είναι και τα σηµαντικότερης 
σπουδαιότητας, αφού αφορούν τα πιο σοβαρά θέµατα των ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων. 

Πραγµατικά µου προκαλεί µεγάλη απορία η επίµονη προσπάθεια 
κάποιων υποψηφίων να δείξουν στους συναδέλφους ότι οι εκλογές αυτές δεν 
πρέπει να έχουν συνδικαλιστική χροιά, δεν πρέπει να έχουν χρώµα  και 
παραταξιακή µορφή. Και φτάνουν ακόµα και στο σηµείο µέσα από τις 
ανακοινώσεις τους να απεκδύονται την όποια συνδικαλιστική θέση κατέχουν 
και να προβάλλουν εαυτούς ως απλούς ∆ικαστικούς Υπαλλήλους… Οποία 
σεµνότης!!!... Αυτό όµως θα έλεγα ότι είναι το άκρον άωτον της υποκρισίας 
και του ωφελιµισµού. ∆ηλαδή είναι «καλή» η παραταξιακή εκπροσώπηση στα 
συνέδρια, γιατί εκεί δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι και µας βολεύει αφού 
ελέγχουµε πλήρως τις ψήφους µας, αλλά είναι «κακή» η παραταξιακή 
εκπροσώπηση στα υπηρεσιακά, γιατί εκεί πιθανόν τα «κουκιά» να µην µας 
βγαίνουν, αφού είναι δύσκολο να ελέγχουµε την επιλογή των ανά την 
επικράτεια συναδέλφων. Και το σηµαντικό είναι ότι την αντίληψη αυτή την 
προωθούν σφόδρα συνδικαλιστές-υποψήφιοι αριστερής παράταξης. Γιατί 
άραγε; 

Είναι γεγονός ότι ο αιρετός εκπρόσωπος στο όποιο υπηρεσιακό 
συµβούλιο πρέπει να έχει ως αρχές του την δικαιοσύνη, την ευθυκρισία, 
την αµεροληψία, την γνώση και να λειτουργεί χωρίς επηρεασµούς από 
προσωπικές ή παραταξιακές προτιµήσεις. Αυτό όµως δεν γίνεται δια 



µαγείας µε το να δηλώνει κάποιος ότι δεν κατεβαίνει ως  εκπρόσωπος 
παράταξης, αλλά σαν «απλός» και «ταπεινός» ∆ικαστικός Υπάλληλος. 
Αυτό κερδίζεται µέσα από τον βίο και την πολιτεία καθενός, τόσο στο 
εργασιακό του περιβάλλον, όσο και στη συνδικαλιστική του δράση. Και η 
ζωή άλλα έχει δείξει από το µακρινό παρελθόν µέχρι και  το πιο πρόσφατο. 

Στην πραγµατικότητα για κάποιους που σήµερα θέλουν να το «παίζουν» 
«ανεξάρτητοι» και αµερόληπτοι  και που µε κάθε τρόπο πάσχιζαν εδώ και µια 
εξαετία να µην γίνουν οι εκλογές για τα υπηρεσιακά, η ίδια η λειτουργία των 
συµβουλίων υπήρξε το µέσον-το όχηµα µε το οποίο ολοκλήρωναν τις 
συνδικαλιστικές τους επιδιώξεις. Αυτό ήταν γνωστό και κατανοητό σε κάθε 
συνάδελφο που τύχαινε να βρεθεί «στην ανάγκη» να κριθεί κάποιο θέµα του 
από το 5µελές συµβούλιο στον Άρειο Πάγο. Εκεί έβλεπε κατάµατα τη 
µαυρογιαλούρικη συµπεριφορά και τακτική των «γραβατοφορεµένων» 
εκπροσώπων µας, που «δίκην δικαστών», δηµιουργούσαν δέος στους 
εκλιπαρούντες για διευθέτηση του όποιου ζητήµατός τους συναδέλφων. Είναι 
αυτοί οι ίδιοι εκπρόσωποι στα υπηρεσιακά, που όταν η παράταξή  της 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, αλλά και άλλες παρατάξεις, έθεταν θέµα «ασυµβίβαστου» 
το ίδιο άτοµο να κατέχει θέση στο Προεδρείου  του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ ή στο  
∆.Σ. της Α∆Ε∆Υ και στα υπηρεσιακά, αλλά και όταν τίθετο θέµα ανωτάτου 
ορίου θητείας στα υπηρεσιακά, καταψήφιζαν τέτοιες προτάσεις και µε τα 
δυο τους χέρια. Και έρχονται σήµερα και το «παίζουν» «ανεξάρτητοι» 
υποψήφιοι, αλλά µε προφανή στόχο να διαιωνίσουν την ήδη διαιωνισθείσα 
θητεία τους, αλλά και να δηµιουργήσουν υποδοµή για τα συνδικαλιστικά 
οφέλη που προσδοκούν στο επικείµενο συνέδριο. 

Θεωρώ ότι όλοι έχουµε  γνώση και διορατικότητα για να δούµε τι 
πραγµατικά κρύβεται πίσω από τις όποιες εξαγγελίες και προθέσεις κάθε 
υποψηφίου και µε ορθή κρίση µπορούµε να επιλέξουµε  τους καλύτερους για 
κάθε συµβούλιο. 

Ο ταλαιπωρηµένος θεσµός των υπηρεσιακών συµβουλίων 
χρειάζεται εκπροσώπους µε ήθος, εντιµότητα, καθαρότητα θέσεων και µε 
βαθύ το αίσθηµα δικαίου. Αυτονόητο βέβαια είναι ότι οι εκπρόσωποι στα 
συµβούλια αυτά πρέπει να έχουν εµπειρία και τριβή, διαχρονικά, στις 
σκληρές  συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος των ∆ικαστικών 
Υπηρεσιών. Τέτοιοι συνάδελφοι, που πραγµατικά «ζουν» την 
καθηµερινότητα µας στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες υπάρχουν! Όλοι οι 
παροικούντες την Ιερουσαλήµ τους γνωρίζουµε….. 
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