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ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 
2010, ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΟΤΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. 

 
Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα 

Υπηρεσιακά Συµβούλια 
                                                                       Σεπτέµβριος 2010 

    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

Οι επικείµενες εκλογές  για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά 

Συµβούλια, αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία γιατί πραγµατοποιούνται σε συνθήκες 

παρατεταµένης πολιτικής, οικονοµικής και θεσµικής κρίσης στη χώρα µας. Οι υποθέσεις 

διαπλοκής, διαφθοράς και σκανδάλων, που αποκαλύπτονται σχεδόν καθηµερινά, έχουν 

κλονίσει την εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστηµα και στους 

αντιπροσωπευτικούς θεσµούς εν γένει. Η Κυβέρνηση, ως µαθητευόµενος µάγος της 

νεοφιλελεύθερης συνταγής, περιορίζει δραστικά το κοινωνικό κράτος και συρρικνώνει 

περισσότερο το δηµόσιο τοµέα. 

    Ο θεσµός των αιρετών εκπροσώπων µε ισότιµη εκπροσώπηση στις συνθέσεις των Υ.Σ. 

αποτελεί µια καίρια κατάκτηση για τον κλάδο µας. Ωστόσο, παρόλο που κατακτήθηκε 

µέσα από αγώνες, δε λειτούργησε πάντα προς το συµφέρον του κλάδου. Πολλές φορές οι 

αιρετοί ως «διαµεσολαβητές» και «κοµµατάρχες» εντάχθηκαν αδίστακτα στην υπηρεσία 

των κυκλωµάτων «νοµής» της εξουσίας, στη βάση της εξυπηρέτησης των «ηµετέρων». 

    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

    Μια µαχητική, ανιδιοτελής και ασυµβίβαστη παρουσία στα Υ.Σ µπορεί να κατοχυρώσει 

στην πράξη τη διαφάνεια και αντικειµενικότητα, το σεβασµό στις αποφάσεις του κλάδου, 

υπερασπιζόµενη την αξιοπρέπεια του ∆ικαστικού Υπαλλήλου. 

  
Delacroix, Eugéne, 1833-37, “Justice” (detail), Romanticism, Allegory.                            

Οι αιρετοί εκπρόσωποι δεοντολογικά οφείλουν: 
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• Να συνεργάζονται στενά µε το συνδικαλιστικό κίνηµα (∆.Σ. Συλλόγου, Γ.Σ. 

Συλλόγου, ∆.Σ. Ο∆ΥΕ) και να ενισχύουν την παρέµβασή του, 

• Να δεσµεύονται, σε κάθε περίπτωση, από τις αποφάσεις του Συνεδρίου και των 

Γενικών Συνελεύσεων, θέτοντας στη διάθεση αυτών τις παραιτήσεις τους. 

• Να λειτουργούν µε γνώµονα τη νοµιµότητα και να αγωνίζονται για την ισονοµία 

και την αξιοκρατία, 

• Να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν στον κλάδο, κάθε αυθαιρεσία της 

∆ιοίκησης, 

• Να υπηρετούν, σταθερά και αµετακίνητα, την αρχή της διαφάνειας στις 

αποφάσεις των Υπ. Συµβουλίων και, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζουν, µε 

βάση τη νοµιµότητα, τα συµφέροντα των ∆ικαστικών Υπαλλήλων, 

• Να εναντιώνονται σε πρακτικές παραγοντισµού και πελατειακών σχέσεων, 

• Να απορρίπτουν πρακτικές ενσωµάτωσης στη ∆ιοίκηση και χρησιµοποίησης του 

θεσµού για τη συγκρότηση προσωπικών µηχανισµών, 

• Να αγωνίζονται για το δίκιο κάθε συναδέλφου, πέρα κι έξω από οποιεσδήποτε 

σκοπιµότητες, κοµµατικές, προσωπικές ή παραταξιακές, 

• Να ενηµερώνουν τους συναδέλφους της βάσης, τα ∆.Σ. των Πρωτοβαθµίων 

Συλλόγων και το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, για τα θέµατα 

που συζητούνται στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, καθώς και για τη δική τους στάση 

και λειτουργία, 

• Να λογοδοτούν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και στο Συνέδριο του 

κλάδου µε δικαίωµα ανάκλησης, καθαίρεσης από αυτές. 

• Να σέβονται και να τηρούν απαρέγκλιτα το ασυµβίβαστο µεταξύ της 

ιδιότητας µέλους στα Υ.Σ και της ιδιότητας µέλους σε θεσµοθετηµένο 

συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου ή ως επικεφαλής σε διοικητικές θέσεις 

οργανικών µονάδων(∆ιευθυντές, Προϊστάµενοι κ.ά.) 

   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

Επειδή τα Υ.Σ. δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο ανάπτυξης των πελατειακών σχέσεων, της 

ρουσφετολογίας και του κοµµατισµού. Επειδή τα δικαιώµατά σου δεν πρέπει να 

µετατρέπονται σε εξυπηρέτηση. Επειδή δεν πρέπει να τους επιτρέπεις να σου 

τσαλακώνουν τη συνείδηση. Επειδή η υποχρέωσή τους να επαγρυπνούν και να τρέχουν 

για σένα καταντά ρουσφέτι, συναλλαγή και πελατειακή σχέση. 

 Να καταδικάσουµε το δικοµµατισµό και τις συνδικαλιστικές του παρατάξεις. 

 

Ψηφίζουµε την Πέµπτη 23-9-2010 
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για το 5µελές Υ.Σ του Εφετείου Αθήνας Έφη Κοντού 

για το 5µελές Υ.Σ του Αρείου Πάγου Νίκο Πατεράκη 
 


