
Αναδηµοσίευση κειµένου του Χρήστου Καϋµενάκη, για 
ζητήµατα των συναδέλφων Ι∆ΑΧ. 

 
(Μετά και από προτροπή συναδέλφων, µε επιπλέον στοιχεία και ανάλυση, και µε 
νέα κατά το δυνατό πιο απλή σύνταξη, δοµή και οργάνωση του κειµένου που 
πρωτοδηµοσίευσα την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου. Χωρίς να ακυρώνω τον 
προσωπικό τρόπο και ύφος γραφής). 
 
Πέρα από το λαϊκισµό, την ανασφάλεια, το διχασµό, τη συντεχνία, το ατοµικό, την 
αντίθεση και τη στείρα άρνηση. 
 
Α) Ι∆ΑΧ 
 
(∆ιευκρίνιση: συνάδελφε, εάν, και λόγω του µεγέθους του κειµένου, δεν θέλεις ή 
δεν έχεις το χρόνο να το διαβάσεις αυτή τη στιγµή ολόκληρο, µπορείς να 
ξεκινήσεις από το τρίτο µέρος). 
 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ι∆ΑΧ. ∆ηλαδή, ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου. 
Οι οποίοι εξαναγκάστηκαν, από την τρόικα και την κυβέρνηση, να φύγουν από τις 
υπηρεσίες τους. 
Και, ∆ΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ την ίδια σχέση εργασίας που είχαν, ήρθαν στα δικαστήρια και 
στα υποθηκοφυλακεία. Και προσεχώς αναµένεται να έρθουν κι άλλοι πολλοί. 
Ήρθαν και θα έρθουν για να ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΟΥΝ τη Γραµµατεία των δικαστηρίων, τα 
υποθηκοφυλακεία και τη δικαιοσύνη γενικότερα. Καθώς και όλους τους ήδη 
υπηρετούντες (να τους ανακουφίσουν) από τον όγκο, το ρυθµό και την  ένταση 
εργασίας. 
 
2) ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 
 
Η ζωή των υπηρετούντων και των εν αναµονή συναδέλφων Ι∆ΑΧ ΑΝΑΤΡΑΠΗΚΕ, 
αφού πρώτα χάθηκε ο πρόσφατος αναιµικός και αποµαζικοποιηµένος (δήθεν) 
απεργιακός αγώνας που (δεν) έδωσαν η Α∆Ε∆Υ και η ΓΣΕΕ αλλά και οι 
Οµοσπονδίες και οι Σύλλογοι, συµπεριλαµβανοµένων και της Ο∆ΥΕ και του Σ∆ΥΑ,  
"υποδοχείς" της  κινητικότητας των Ι∆ΑΧ που αναµένεται να έρθουν σύντοµα στα 
∆ικαστήρια και σε άλλες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. 
Χάθηκε ένας αγώνας και διότι υπονοµεύτηκε εκ των έσω. Με πολλούς τρόπους. 
 
Απόδειξη, τα µηδενικά ποσοστά συµµετοχής της Ο∆ΥΕ και του Σ∆ΥΑ στις 
πρόσφατες (και όχι µόνο) απεργίες. 
Ρητορικό ερώτηµα: Άραγε στις πρόσφατες απεργίες αλλά και σε όσες 
πραγµατοποιήσαµε από το 2010 που άρχισε το µνηµόνιο, απεργούσαν όλοι οι 
συνδικαλιστές ή µήπως ορισµένοι ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΚΑΙ 
ΤΟΥ Σ∆ΥΑ ΗΤΑΝ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ; 
Ο Σ∆ΥΑ και η Ο∆ΥΕ, όχι µόνο ∆ΕΝ ΠΙΣΤΕΨΑΝ, όχι µόνο ∆ΕΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ, αλλά 
από την αρχή ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΑΝ και τελικά εγκατέλειψαν τον αγώνα κατά της 
διαθεσιµότητας, της κινητικότητας και της απόλυσης ΜΟΝΙΜΩΝ δηµοσίων 
υπαλλήλων/υπαλλήλων του δηµοσίου, τακτικών ή µη, ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ή Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ. 
Και µάλιστα πανηγυρίζοντας εκ των προτέρων και εκ των υστέρων! 
Θεωρώντας επιτυχία του δικού µας συνδικαλιστικού κινήµατος και κλάδου, τα 
αρνητικά αποτελέσµατα ενός αποτυχηµένου συνδικαλιστικού αγώνα, δηλαδή την 
κινητικότητα των ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε άλλες 
δηµόσιες υπηρεσίες! 
Ω τι ΣΤΕΝΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ, ΑΝΤΙΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΤΑΣΗ! 
 
3) Λανθάνουσα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΤΑΣΗ Ο∆ΥΕ και Σ∆ΥΑ. 



 
Η ως άνω ωµή και χωρίς ίχνος αλληλεγγύης στάση τους, είναι, τουλάχιστον 
λανθάνουσα, ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΤΑΣΗ, αφού η πρώτη προϋπόθεση για την έξοδο 
από τις µνηµονιακές πολιτικές και την κρίση, είναι η Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η  µεταξύ 
των εργαζοµένων... και των γενεών. 
 
Είναι χαρακτηριστικό οτι οι ηγεσίες του συνδικαλιστικού µας κινήµατος κατά τη 
διάρκεια αυτού του "αγώνα", ενώ µε φλογερές ανακοινώσεις και SMS µας 
καλούσαν σε απεργίες (στις οποίες οι ίδιοι δεν απεργούν όλοι;;), την ίδια στιγµή, 
χωρίς ίχνος αλληλεγγύης, χωρίς καν να τηρούν τα προσχήµατα, παρασκηνιακά 
αλλά και επισήµως, ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ "ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ που θα 
έρχονταν στα ∆ικαστήρια! 
 
Συνεχίζουν δε και τώρα την ίδια τακτική της υπονόµευσης και των ερχόµενων 
απεργιών, πριν καν εξαγγελθούν! Αφού η Ο∆ΥΕ δια του Προέδρου και του Γ. 
Γραµµατέα της, αλλά και ο Σ∆ΥΑ δια του Προεδρείου του, στην πρόσφατη Γενική 
Συνέλευση του Σ∆ΥΑ, προανήγγειλαν και άλλο κύµα κινητικότητας το οποίο, όπως 
οι ίδιοι ανακοίνωσαν, µετά και από δικό τους από τώρα αίτηµα, θα φέρει στα 
δικαστήρια επιπλέον ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!! 
 
Εξαγγέλουν, δηλαδή, έναν ακόµα απεργιακό αγώνα που θα ξεκινήσει το Νοέµβρη, 
τον οποίο οι ίδιοι θεωρούν εκ των προτέρων αποτυχηµένο και έχουν ήδη 
συµβιβαστεί µε αυτό! 
 
Βλέπουν την αποτυχία των "άλλων" δηµοσίων υπαλλήλων, ως µία ακόµα 
"επιτυχία" τους υπέρ του κλάδου! Επειδή θα έρθουν (και θα µείνουν;) στα 
δικαστήρια κι άλλοι  "ξεριζωµένοι"! 
Κατά την Ο∆ΥΕ και το Σ∆ΥΑ, "ο θάνατός τους, η ζωή µας" ! 
Βρε συνάδελφοι των Προεδρείων της Ο∆ΥΕ και του Σ∆ΥΑ, και άλλων 
οµοσπονδιών, πως είναι δυνατό να πανηγυρίζετε για τα αποτελέσµατα του 
µνηµονίου και της ΤΡΟΪΚΑ, εξ αιτίας των οποίων όχι µόνο ξεριζώθηκαν 
συνάδελφοί µας εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο. 
Αλλά το 2014, αν δεν αλλάξουν τα πράγµατα υπέρ όσων µπήκαν στην 
κινητικότητα, θα έχουµε ένα κλάδο εργαζοµένων  και µελών των Συλλόγων µας, 
όπου το 25% των συναδέλφων θα είναι  "ξεριζωµένοι". 
Και ανασφαλείς, τόσο οι ίδιοι όσο και οι δικαστικοί υπάλληλοι που θα βλέπουν τα 
αποτελέσµατα της κινητικότητας δίπλα τους!! 
Κι εσείς χαίρεσθε από τώρα και καλείτε και τους συναδέλφους, και άρα και τους 
Ι∆ΑΧ να χαρούν!! 
 
Πάντως, στις ανακοινώσεις σας και στις αντίστοιχες οµιλίες σας, όλοι οι 
συνάδελφοι έβλεπαν δια γυµνού οφθαλµού τα κρυµµένα λόγια σας.  Ήταν σαν να 
λέτε  "ΝΑ  'ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ..." . Το έχετε αντιληφθεί; 
Γιάννη ∆ήµου, Παναγιώτη Ιωακειµίδη, Μιχάλη Μαυρογένη, Γιάννη Μητροτάσιο, 
Αντώνη Μοσχούτη, Νίκο Πατεράκη, ∆ηµήτρη Φράγκο..., συνάδελφοι από τη 
Θράκη και τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Στερεά, την Αττική και 
την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, πώς λέγεται αυτή η στάση 
τους, µε λέξεις που λήγουν σε -ισµός;  Ή µήπως δεν υπάρχουν λέξεις; 
 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 
4) Συνέβη κι αυτό! 
 
(Παραθέτω ένα µέρος, λίγες µόνο από τις ΠΟΛΛΕΣ πλευρές και πτυχές που 
υπάρχουν και ανέπτυξα µε την οµιλία µου στη Γενική Συνέλευση του Σ∆ΥΑ και στη 
συνδιάσκεψη εκπροσώπων ∆Σ Συλλόγων και Ο∆ΥΕ, που έγιναν πρόσφατα). 
 
α) Επί πολλές ηµέρες, και µέχρι την οµιλία µου στην άνω Γενική Συνέλευση, από 
µέλη του ∆Σ της Ο∆ΥΕ και του Συλλόγου της Αθήνας  ακούγονταν και 
διατυπώνονταν, και µάλιστα µε απόλυτο τρόπο, η πρόταση τους: "η Ο∆ΥΕ να κάνει 



δικαστική παρέµβαση ΕΝΑΝΤΙΟΝ της προσφυγής που θα συζητηθεί στο ΣτΕ, 
σχετικά µε τους Ι∆ΑΧ..."!!  
 
Προσφυγή που κατέθεσε ο Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά (Σ∆ΥΠ). 
Προσφυγή που άµεσα ή έµµεσα µας αφορά όλους, και τους µόνιµους ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ δικαστικούς ( τακτικούς δηµοσίους) υπαλλήλους και τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ αορίστου χρόνου δηµοσίους υπαλλήλους. 
 
β) Όµως, τα προεδρεία (και όχι µόνο) της Ο∆ΥΕ και του Σ∆ΥΑ, δυστυχώς 
αποφάσισαν και, µε επιθετικό τρόπο και φανατισµό, καλούν συνεχώς τους 
προσφεύγοντες από τον Πειραιά, και ιδιαίτερα τους ∆ηµήτρη Χατζίνα και Απόστολο 
Στασινόπουλο, να παραιτηθούν της άνω προσφυγής τους!!  
 
5) Προτάσεις:  
 

I) ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  
 
Τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου µας (η Ο∆ΥΕ και οι Σύλλογοι µέλη ή µη 
µέλη της Ο∆ΥΕ), τουλάχιστον αυτά, στη σχετική δίκη που θα γίνει στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας (ΣτΕ), να ΜΗΝ κάνουν παρέµβαση ΕΝΑΝΤΙΟΝ της προσφυγής 
αυτής. 
 
∆ιαφωνώ και δεν πρέπει να γίνει παρέµβαση εναντίον της προσφυγής αυτής, για 
πολλούς κλαδικούς, συνδικαλιστικούς, νοµικούς  και ουσιαστικούς λόγους, και 
κυρίως: 
 
α) Έχοντας υπόψη µου το γεγονός οτι, από το 2011, αµέσως µετά την ψήφιση του 
σηµερινού ενιαίου Βαθµολογίου - Μισθολογίου, για µια σειρά ΘΕΣΜΙΚΑ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ζητήµατα, έχουν 
γίνει παρόµοιες δικαστικές προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και 
στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.   
∆ικαστικές προσφυγές και παρεµβάσεις που έκαναν (µε χρονική σειρα)  
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η  Ι∆ΙΑ Ο∆ΥΕ.  
Σε κάθε περίπτωση µετά από πρωτοβουλία και στρατηγική που χάραξε, 
επεξεργάστηκε και πρωτοξεκίνησε ο Σύλλογος του Πειραιά και στήριζε - 
ακολουθούσε αλλά και συνεχίζει να στηρίζει και να ακολουθεί η Ο∆ΥΕ. 
(∆ιαφωνώ και δεν πρέπει να γίνει παρέµβαση από την Ο∆ΥΕ ή το Σ∆ΥΑ εναντίον 
της συγκεκριµένης προσφυγής), έχοντας υπόψη µου το γεγονός οτι, το 
περιεχόµενο και τα στηρίγµατα ΟΛΩΝ αυτών των  δικαστικών προσφυγών, ΕΙΝΑΙ 
Ι∆ΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η (ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ Ι∆ΑΧ) ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ Συλλόγου του Πειραιά!! 
 
β) (∆εν πρέπει να γίνει παρέµβαση εναντίον της προσφυγής αυτής) έχοντας 
υπόψη µου, βεβαίως, και τις δίκες που έγιναν, την  "εµπειρία"  που έχουµε 
αποκτήσει και κυρίως το ΣΚΕΠΤΙΚΟ, ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΟ αυτών 
καθεαυτών των δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν, µετά από τις άνω 
προσφυγές  από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και από το ΣτΕ. Έχοντας υπόψη µου, 
δηλαδή την προ ετών αλλά και πρόσφατη ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ για τα ίδια ως άνω 
θεσµικά, υπηρεσιακά, ασφαλιστικά και µισθολογικά ζητήµατα ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
διατάξεων των µνηµονιακών νόµων. 
∆ικαστικών αποφάσεων θετικών για ΟΛΟ τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων 
και ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ και για τους ίδιους τους ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ Ι∆ΑΧ που ήδη 
εργάζονται και θα έρθουν προσεχώς να εργασθούν στα ∆ικαστήρια. 
 
γ) (∆εν πρέπει να γίνει παρέµβαση εναντίον της άνω προσφυγής) έχοντας υπόψη 
µου, επίσης, την καθοριστική για τον κλάδο απόφαση του ΣτΕ, η οποία θα εκδοθεί 
επί της κύριας δικαστικής προσφυγής του Σ∆ΥΠ και της παρέµβασης της Ο∆ΥΕ 
εναντίον του ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ, ΜΕ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΩΣ ΑΝΩ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ.  
 



δ) (∆εν πρέπει να κάνει παρέµβαση η Ο∆ΥΕ εναντίον της προσφυγής αυτής), 
έχοντας υπόψη µου και  τις προσφυγές που µε βεβαιότητα θα κάνουµε στο µέλλον  
για µισθολογικά και θεσµικά ζητήµατα ΜΕ ΤΑ  Ι∆ΙΑ ΩΣ ΑΝΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ. 
 
ε) ∆ιαφωνώ µε όσους από την Ο∆ΥΕ και από το Σ∆ΥΑ προτείνουν να γίνει 
παρέµβαση εναντίον της άνω προσφυγής, γιατί διαφωνώ µε την Α ΛΑ ΚΑΡΤ 
εφαρµογή των νόµων και δη του άρθρου 92 του Συντάγµατος.  
 
στ) ∆ιαφωνώ..., έχοντας επιπλέον υπόψη µου και το γεγονός οτι, (όσοι ΑΜΕΣΑ ή 
ΕΜΜΕΣΑ επικαλούνται και ζητούν να εφαρµόζεται Α ΛΑ ΚΑΡΤ η µε το άρθρο 92 
του Συντάγµατος κατοχυρωµένη, ως προς ορισµένα τουλάχιστον ζητήµατα και ως 
ένα βαθµό, ιδιαιτερότητα µας - αυξηµένη συνταγµατική προστασία µας), όλοι αυτοί 
το µόνο που καταφέρνουν είναι να αποδυναµώνουν ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ουσιαστικά, συνδικαλιστικά, θεσµικά και �νοµικά: τον κλάδο, τη Γραµµατεία των 
∆ικαστηρίων, το συνδικαλιστικό µας κίνηµα ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. 
 
ζ) ∆ιαφωνώ µε την παρέµβαση της Ο∆ΥΕ εναντίον της σχετικής µε τους 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ Ι∆ΑΧ  προσφυγής, και διότι µε αυτή την   τακτική τους, κάνουν 
µιας πρώτης τάξεως (λανθάνουσα) προσφορά και δίνουν το άλλοθι στη 
Νοµοθετική, στην Εκτελεστική (Κυβέρνηση) και στη ∆ικαστική  εξουσία αλλά και 
στη ∆ιοίκηση των ∆ικαστηρίων και στα Υπηρεσιακά Συµβούλια - ∆ΙΝΟΥΝ ΤΟ 
ΑΛΛΟΘΙ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ και σ' αυτές τις εξουσίες - να λαµβάνουν αποφάσεις 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ  ∆ΟΚΟΥΝ ΚΑΙ Α ΛΑ ΚΑΡΤ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ 
ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ! 
Όπως έκαναν και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και συγκεκριµένα το 1991, 
όταν τα τότε  ∆ικαστικά Συµβούλια του Αρείου Πάγου, σε αντίθεση µε το ΣτΕ, 
έκριναν ΣΥΜΦΩΝΗ µε το σύνταγµα και τους νόµους, την κατάργηση των τότε 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ δ/νσεων και τµηµάτων, µε νόµο. Παρά το γεγονός οτι είχαν 
επιλεγεί από το ίδιο ∆ικαστικό Συµβούλιο, αφού και το άρθρο 92 του Συντάγµατος 
υπήρχε, και πιο αυστηρό ήταν, και τα Συµβούλια, τότε, ήταν αµιγώς ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ 
και συγκροτούνταν µόνο από ∆ικαστές, και ο νόµος που καταργούσε τους 
προϊσταµένους, στο άρθρο που έκανε µνεία για το πεδίο εφαρµογής του, 
αναφέρονταν γενικά σε ∆ηµοσίους Υπαλλήλους και σε Υπηρεσιακά Συµβούλια, 
χωρίς ειδική αναφορά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στα ∆ικαστικά 
Συµβούλια! Μάλιστα, τα τότε ∆ικαστικά (Υπηρεσιακά) Συµβούλια τιµώρησαν και 
όλους τους συνδικαλιστές του ∆Σ του Σ∆ΥΑ, ΠΛΗΝ των συνδικαλιστών της ∆ΑΚΕ, 
επειδή άσκησαν κριτική στις αποφάσεις των Συµβουλίων αυτών! Γιώργο 
Κουφογιώτη και Παναγιώτη Ιωακειµίδη, θυµάστε; Αλήστου (;) µνήµης εποχές! 
 
η) (∆ιαφωνώ, επίσης, διότι) ορισµένοι από τα ∆Σ της Ο∆ΥΕ και του Σ∆ΥΑ, µε αυτή 
την Α ΛΑ ΚΑΡΤ, τυχοδιωκτική, καιροσκοπική, λαϊκίστικη και ψηφοθηρική τακτική 
τους, ΚΙΝ∆ΥΝΟΛΟΓΟΥΝ. Κινδυνολογούν, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΡΚΤΟ ΛΟΓΟ, για την "τύχη" 
των συναδέλφων Ι∆ΑΧ και για τις επιπτώσεις που, δήθεν, θα έχει η προσφυγή ως 
προς την παραµονή των συναδέλφων στα ∆ικαστήρια! Και µε αυτή την 
ανυπόστατη κινδυνολογία τους, διασπείρουν παντού και ΣΕ ΟΛΟΥΣ την 
ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, τη σύγχυση και τη διαιώνιση των καθηµερινών και 
κατηγοριακών αντιθέσεων και συγκρούσεων. 
 
θ) ∆ιαφωνώ..., και γιατί, αν επιµείνουν στην επιλεκτική εφαρµογή του 
Συντάγµατος, θα οδηγήσουν στο διχασµό. 
 
ι) Αλλά και διότι, εκτός όλων αυτών, αποδυναµώνουν θεσµικά και την ίδια τη 
∆ικαιοσύνη και τη Γραµµατεία της γενικότερα καθώς και την ανεξαρτησία τους. Και 
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις να κάνουν και να καταντήσουν στο µέλλον τη  
∆ικαιοσύνη και τη Γραµµατεία της σαν τα "µούτρα" της πρόσφατης και σηµερινής 
(όχι ιδιωτικού ούτε δηµοσίου αλλά) ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥ, ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ Βουλής και της "Γραµµατείας" της... 
 
ι) Εξάλλου, η Α ΛΑ ΚΑΡΤ εφαρµογή του άρθρου 92 του Συντάγµατος, δηλαδή η 
λογική  "δύο µέτρα και δύο σταθµά", οδηγεί στο µελλοντικό  "ξήλωµα" του άρθρου 



αυτού και στη δηµιουργία µιας  "θεσµικής ζούγκλας" στο χώρο µας ως προς ΟΛΑ 
τα ζητήµατα.  
 
ια) Τέλος, όσοι και για ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΦΑΝΕΡΟ ή ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΟ, ή από ΑΦΕΛΕΙΑ 
ή λόγω ΑΓΝΟΙΑΣ προσχώρησαν σε αυτή τη σκέψη και τη λογική της Α ΛΑ ΚΑΡΤ 
εφαρµογής των νόµων, και µάλιστα επιτιθέµενοι εναντίον συναδέλφων, στελεχών 
και συλλόγων, ΣΤΟΧΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τους, απλώς ΕΙ∆ΑΝ ΤΟ ΤΥΡΙ ΑΛΛΑ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ 
∆ΕΝ ΕΙ∆ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗ ΦΑΚΑ!  
 
II.)  ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΚΗ στο ΣτΕ. 
 
β) Για όλους τους παραπάνω και άλλους λόγους, όχι µόνο διαφωνώ και δεν πρέπει 
να γίνει, από την Ο∆ΥΕ ή από το Σ∆ΥΑ, παρέµβαση στο ΣτΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ µε την 
προσφυγή του Σ∆ΥΠ και µε τις µέχρι σήµερα ίδιες σχετικές προσφυγές και 
παρεµβάσεις της Ο∆ΥΕ. 
Αλλά  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ και µε την άλλη απόφαση του Σ∆ΥΑ και της Ο∆ΥΕ µε 
την οποία ζητούν από τους προσφεύγοντες να παραιτηθούν της προσφυγής τους.  
 
Και πρότεινα και προτείνω, η Ο∆ΥΕ και ο νοµικός της σύµβουλος να έρθουν σε 
συνεργασία µε το Σύλλογο ∆ικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά (Σ∆ΥΠ) και το νοµικό 
του σύµβουλο, ώστε ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΚΗ. Με κύριους από κοινού  στόχους, 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ: 
(1) ΚΑΙ την περαιτέρω θεσµική θωράκιση του κλάδου των δικαστικών υπαλλήλων 
και της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων και των υποθηκοφυλακείων. 
(2) ΚΑΙ τη µελλοντική, σε επόµενη αναθεωρητική Βουλή, κατοχύρωση/διατήρηση 
του άρθρου 92 του Συντάγµατος και περαιτέρω αναβάθµιση των Υπαλλήλων που 
(θα) υπηρετούν στη Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων, σε όφελος της ίδιας της 
Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων, της ∆ικαιοσύνης και της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
(3) ΚΑΙ την ενίσχυση του διαρκούς συνδικαλιστικού, δικαστικού αλλά και 
πολιτικού αγώνα εναντίον του (συγκεκριµένου) Βαθµολογίου - Μισθολογίου που 
θα είναι σε όφελος ΟΛΩΝ, 
(4) ΚΑΙ ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ Ι∆ΑΧ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, γεγονός 
που µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους και ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ. ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ∆ΙΑΡΚΕΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ. Να εργασθούν κατά 
βούλησή τους, π.χ. ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ είτε µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, είτε ως 
δικαστικοί υπάλληλοι στο µέλλον (υπάρχει τυπική και ουσιαστική δυνατότητα) ή 
ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΘΗΚΑΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ, ΜΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟ Ή 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ. Και µάλιστα υπό τη συνδικαλιστική κάλυψη των 
αιτηµάτων τους και εγγύηση της νέας Οµοσπονδίας τους, της Ο∆ΥΕ, και των νέων 
Συλλόγων τους, των Συλλόγων µελών της Ο∆ΥΕ.  
(Σηµείωση: ∆εν το γνωρίζω σε ποιά έκταση έχει γίνει, αλλά ενδέχεται ορισµένοι 
από τους ήδη υπηρετούντες αλλά και όσοι είναι υπό κινητικότητα προς τα 
∆ικαστήρια και τα Υποθηκοφυλακεία, είτε να έχουν ήδη κάνει δικαστικές και άλλες 
ενέργειες εναντίον των µνηµονιακών νόµων και υπουργικών αποφάσεων που 
άλλαξαν τη ζωή τους,  ώστε να επιστρέψουν στον προηγούµενο εργασιακό τους  
χώρο, όπως έγινε και την περίοδο 1990 - 1994 (ΒΛΕΠΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ). Είτε οι ίδιοι να 
µην επιθυµούν να έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση  "της υπογραφής"  και 
των καθηκόντων π.χ. Γραµµατέων  έδρας. Είτε ορισµένες διοικήσεις να µην τους 
αναγνωρίζουν  και να µην τους αναθέτουν τέτοια δικαιώµατα και καθήκοντα). 
 
III.) ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ.  
 
Γιατί άλλαξαν στάση; 
 
α) Κατόπιν αυτών, προτείνω και πρέπει να ανακληθούν και πάντως να 
απορριφθούν, (διότι δεν έχουν θέση και είναι εγκληµατικές για τον κλάδο µας και 
για όλους τους δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου εργαζόµενους στα δικαστήρια), οι 
αντισυνδικαλιστικές και αντιδεοντολογικές απόψεις και τυχόν αποφάσεις της 



Ο∆ΥΕ, του Σ∆ΥΑ και άλλων Συλλόγων, µε τις οποίες στοχοποιούνται  και 
επικρίνονται ορισµένοι συνάδελφοι και δη το προεδρείο και το ∆Σ ΤΟΥ Σ∆ΥΠ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. 
 
β) Όπως πρέπει να ανακληθούν και πάντως να απορριφθούν απόψεις και κατά 
πλειοψηφία προτάσεις/αποφάσεις της Ο∆ΥΕ και του Σ∆ΥΑ, µε την οποία καλούν το 
Σύλλογο Πειραιά να  "αποσύρει"  την ως άνω προσφυγή του. Και για τους άνω 
λόγους αλλά και γιατί: 
β1)Είναι σαν να ζητούν από τους προσφεύγοντες να παραιτηθούν από τη 
δικαστική διεκδίκηση ενός δικαιώµατος,  της συγκεκριµένης προσφυγής, το 
περιεχόµενο της οποίας είχε τη στήριξη και την έγκριση της Ο∆ΥΕ κατά τα έτη 
2011 και 2012! 
Ενός δικαιώµατος που τόσοι και τόσοι συνάδελφοι και σύλλογοι αλλά ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Σ∆ΥΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ. έχουν ασκήσει στο 
απώτερο και στο άµεσο παρελθόν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΚΑΙ ΤΟΥ Σ∆ΥΑ. 
β2) Είναι σαν να ζητούν από τους προσφεύγοντες να παραιτηθούν από το (ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΚΑΙ ΤΟΥ Σ∆ΥΑ) 
νόµιµο,  "δίκιο" και  "δίκαιο".   
ΕΝΩ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆ΥΕ ΚΑΙ ΤΟ Σ∆ΥΑ, 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΣΣΟΝΤΑΝ, ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΑΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ 
Σ∆ΥΠ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
β3) Και, ανεξάρτητα από το αν το αντιλαµβάνονται, φάσκοντας και 
αντιφάσκοντας, ΟΤΑΝ ΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ∆ΥΠ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ, επί της ουσίας παρεµβαίνουν και µε αυτόν τον τρόπο. 
Και είναι σαν να  "προτείνουν" γραπτώς  στο ΣτΕ να κάνει δεκτή την προσφυγή!! 
Ή είναι βέβαιοι οτι το ΣτΕ θα κάνει δεκτή την προσφυγή! 
 
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. 
 
6) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 
 
α) ΌΧΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ 
Σ∆ΥΠ ΣΤΟ  ΣτΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ Ι∆ΑΧ, για τους λόγους που 
προανέφερα. 
 
β) ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ - ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΑΝΩ.  
 
γ) Έτσι ώστε να εξασφαλισθούν, να ενισχυθούν και να κατοχυρωθούν ΟΛΟΙ, ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, αλλά και να δηµιουργηθεί ένα ΣΥΝΘΕΤΟ µεν αλλά καθαρό 
θεσµικό, νοµικό, υπηρεσιακό, εργασιακό, συναδελφικό και συνδικαλιστικό τοπίο 
και προοπτική για όλους τους (συν)εργαζόµενους συναδέλφους, ανεξάρτητα από 
τη νοµική και τυπική σχέση εργασίας που ο καθένας θα έχει. Και χωρίς προστάτες, 
εγγυητές ή καθοδηγητές. 
 
δ) ΑΓΩΝΑΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ, όπως αναφέρω πιο πάνω. 
 
ε) Έτσι ώστε, π.χ. ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ άνω των 1200 υπηρετούντων  Ι∆ΑΧ, 
να είναι καθορισµένο και να γνωρίζουν ΟΛΟΙ αν ο ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ Ι∆ΑΧ, ενώ είναι 
µόνιµος, µε µόνιµη δουλειά και µόνιµο µισθό κι άλλες εγγυήσεις, ΤΥΠΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΙ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ: 
ε1) Θα έχει ή όχι το δικαίωµα ή την υποχρέωση, και θα είναι στα καθήκοντά του  
να  "ανεβαίνει στην έδρα" σε (όλα τα) πολιτικά ή ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια 
και σε ποιά, π.χ. στον στον Άρειο Πάγο, στο ΣτΕ κ.ά.;  
ε2) Ενώ στην υπηρεσία που υπηρετούσε, πριν "κινηθεί" προς τα δικαστήρια, 
κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είχε και καταλάµβανε (κενή) οργανική 



θέση, στα δικαστήρια στα οποία, επίσης, (θα) καλύπτει πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, θα καταλαµβάνει κενή οργανική θέση ή όχι; 
Και θα συνυπολογίζεται ή όχι στον προγραµµατισµό και τον περιορισµό των 
προσλήψεων ή στις µεταθέσεις ή στη δηµιουργία τµηµάτων; Ή µήπως θα 
καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση; 
ε3) Θα έχει ή όχι τα δικαιώµατα της επιλογής του σε θέση προϊσταµένου και της 
αναπλήρωσης προϊσταµένου, και της έκθεσης αξιολόγησής του κι από ποιόν 
προϊστάµενο; 
ε4) Θα έχει ή όχι το δικαίωµα της µετάταξής του σε άλλη υπηρεσία του δηµοσίου, 
(δικαίωµα που δεν έχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι) ή σε άλλους τοµείς της 
∆ικαιοσύνης ή σε υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης; 
ε5) Θα έχει το δικαίωµα της  µετάθεσης ή την υποχρέωση της απόσπασής του ή 
όχι; 
ε6) Θα έχει το δικαίωµα της άδειας δικαστικών διακοπών ή όχι; 
ε7) Θα έχει το δικαίωµα της εκλογής του στα υπηρεσιακά συµβούλια ή όχι; 
ε8) Θα έχει ή όχι το δικαίωµα να διορισθεί δικαστικός αντιπρόσωπος σε Εθνικές και  
∆ηµοτικές εκλογές και Ευρωεκλογές; 
ε9) Θα έχει τα δικαιώµατα (τα οποία τα αναφέρω συγκεντρωτικά παρότι δεν 
οµαδοποιούνται, και χωρίς αξιολογική σειρά), και θα µπορεί:  
Να ορισθεί µέλος επιτροπών ή όχι; 
Να ορισθεί Γραµµατέας τήρησης πρακτικών σε υπηρεσιακό συµβούλιο ή όχι; 
Να ορισθεί προσωπικό ασφαλείας και να ασκεί τα καθήκοντα του προσωπικού 
ασφαλείας ή όχι; 
Να ορίζεται Γραµµατέας ∆ιαιτησιών και να ενισχύεται από το λογαριασµό 
αλληλεγγύης που έχει έσοδα από τις διαιτησίες και τηρείται στο ΤΕΑ∆Υ ή όχι; 
Να εισπράτει χρήµατα από τις µετατροπές των ποινών ή όχι; 
Να έχει και να τηρεί ή όχι το ίδιο ωράριο ακροατηρίων και γραφείων που έχουν και 
τηρούν οι σύµφωνα µε τον κώδικα τους δικαστικοί υπάλληλοι;  
ε10) Θα έχει ή όχι το δικαίωµα της εκλογής στη θέση προέδρου Συλλόγου 
∆ικαστικών Υπαλλήλων και/ή της Ο∆ΥΕ; 
ε11) Θα έχει ή όχι το δικαίωµα της ένταξης του σε µισθολογικά κλιµάκια ανώτερης 
των τυπικών προσόντων του κατηγορίας; 
ε12) Θα έχει ή όχι το δικαίωµα ή την υποχρέωση να εγγραφεί στο Ταµείο Νοµικών, 
εάν και εφόσον έχει ασφαλισθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης προ του 1993; 
ε13) Εν κατακλείδι, Θα έχει εν όλω ή εν µέρει και ποιά απο τα δικαιώµατα, τις 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων που προβλέπονται, 
καθορίζονται και περιγράφονται στο Σύνταγµα, στον κώδικα δικαστικών 
υπαλλήλων, στους κώδικες ποινικής, πολιτικής και διοικητικής δικονοµίας, στον 
οργανισµό δικαστηρίων και στον κανονισµό λειτουργίας των δικαστηρίων, στο 
καταστατικό της Ο∆ΥΕ και των Συλλόγων; 
 
στ) Θα έχει, δηλαδή, ο συνάδελφος Ι∆ΑΧ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ή στα 
δικαστήρια θα είναι περιορισµένων δικαιωµάτων, καθηκόντων, υποχρεώσεων και 
ευθυνών; 
 
ζ) Υπάρχουν, όµως, και άλλα ζητήµατα και ερωτήµατα, όπως: 
ζ1) Σε ποιό Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο θα ανήκει ένας  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ Ι∆ΑΧ µετά 
την τυχόν θετική σχετική απόφαση του ΣτΕ ή αντίστοιχη διάταξη νόµου; 
ζ2) Όπως πρώτοι παρατήρησαν και επισηµαίνουν τα στελέχη του Σ∆ΥΠ, ένας 
(δηµοσίου δικαίου) δικαστικός υπάλληλος, θα µπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια 
διεκδικώντας να του αναγνωρισθεί µισθολογικά και βαθµολογικά η προϋπηρεσία 
του στον ιδιωτικό τοµέα, προϋπηρεσία σχετική ή συναφή µε τα καθήκοντα του 
δικαστικού υπαλλήλου; Κάτι που έχει γίνει για όλους τους συναδέλφους Ι∆ΑΧ, των 
οποίων ΚΑΛΩΣ αναγνωρίζεται όλη η προϋπηρεσία που είχαν σε οποιοδήποτε 
φορέα ή υπηρεσία εργάστηκαν, ανεξάρτητα από την τυπική µορφή αυτών των 
υπηρεσιών. 
ζ3) ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ Ι∆ΑΧ  θα έχουν το δικαίωµα, (όπως εγώ 
πιστεύω), να ζητήσουν και να διεκδικήσουν, µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο 
επιλέξουν, την επάνοδο/επιστροφή τους, τώρα ή στο µέλλον, στις υπηρεσίες που 
εργάζονταν πριν έρθουν στα ∆ικαστήρια; Και σε αυτή την περίπτωση ποιά άποψη 
έχει και ποιά στάση τηρεί και θα έχει στο µέλλον το συνδικαλιστικό µας κίνηµα; 
Γεγονός που συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν µε απόφαση της 



τότε Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας και του τότε Υπουργού Εσωτερικών 
Μιλτιάδη Εβερτ, και µε αυστηρό το άρθρο 92 του Συντάγµατος, είχαν µεταφερθεί 
στα ∆ικαστήρια αρκετοί συνάδελφοι π.χ. από την  ΕΥΠ, από την ΕΡΤ κ.ά. Οι οποίοι 
από την αρχή θεώρησαν τον εαυτό τους εκδιωγµένο από τις υπηρεσίας που 
υπηρετούσαν, και από κοινού µε το σ.κ. διεκδίκησαν και τελικά, όταν έπεσε η τότε 
Κυβέρνηση και επανήλθαν ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση, 
δικαιώθηκαν και το 1994, δηλαδή µετά από τέσσερα (4) χρόνια περίπου, µε 
απόφαση της τότε Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, επανήλθαν στις προηγούµενες 
υπηρεσίες τους, στην ΕΥΠ και στην ΕΡΤ κ.ά., στις οποίες πάντοτε "ανήκαν 
οργανικά, µε την ψυχή τους, µε το µυαλό τους και µε το συµφέρον τους". 
Επέστρεψαν στις υπηρεσίες τους και γιατί εκεί είχαν/υπήρχαν πάντοτε καλύτερες 
συνθήκες εργασίας, πάντοτε λιγότερη ή όχι τόσο εντατική δουλειά, και  πάντοτε 
καλύτερος µισθός, επιδόµατα και γενικά αποδοχές και παροχές. 
ζ4) Σε µελλοντική τροποποίηση του Συντάγµατος, όταν οι συνάδελφοι Ι∆ΑΧ 
πιθανόν να είναι το 50% των εργαζοµένων στα ∆ικαστήρια, ποιά άραγε θα είναι η 
θέση του σ.κ. για το άρθρο 92 του Συντάγµατος; 
 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ    
 
α) Πολλά από τα ερωτήµατα αυτά είναι ρητορικά, καθόσον γνωρίζω τις 
απαντήσεις, όπως τις γνωρίζουν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι, µέσα στην 
ψηφοθηρική σκοπιµότητα και στον φανατισµό που τους οδηγεί η ανάγκη 
διατήρησης της  "αδειανής καρέκλας" τους, (πιθανόν) δεν µπόρεσαν να 
συλλάβουν και να συνειδητοποιήσουν ΑΚΟΜΑ το µέγεθος του ζητήµατος ή για 
λόγους λαϊκισµού να απέφυγαν να θέσουν υπόψη όλων τις απαντήσεις και την 
αλήθεια πάνω στα ερωτήµατα και τα ζητήµατα αυτά. 
 
β) Όµως, αν και είναι ρητορικά τα ερωτήµατα, τα θέτω όχι τόσο ως ερωτήµατα, 
αλλά ως ζητήµατα. ∆ιότι πάνω σ' αυτά τα ζητήµατα/ερωτήµατα βρίσκεται η ουσία 
των θεσµικών ζητηµάτων και των προβληµάτων των Ι∆ΑΧ. Κι αυτός είναι ένας 
επιπλέον λόγος για να συζητηθεί η προσφυγή. ∆ιότι θα  "απαντηθούν" τα 
ερωτήµατα αυτά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο... 
 
γ) Κύριο, όµως, ζήτηµα για το σ.κ., αν δεν συζητηθεί η προσφυγή, είναι, πώς θα 
µπορέσουν η Ο∆ΥΕ ΚΑΙ Ο Σ∆ΥΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ  ή να διαχειριστούν ή να 
αντιµετωπίσουν, χωρίς τον κίνδυνο αποσύνθεσης του κλάδου και του 
Συνδικαλιστικού µας Κινήµατος, ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΝ ΩΣ ΑΝΩ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, ώστε να µην υπάρχουν συνάδελφοι 
περιορισµένων ευθυνών και δικαιωµάτων; Τα οποία η Κυβέρνηση και η ∆ιοίκηση 
των ∆ικαστηρίων ενδεχοµένως να χαρακτηρίζει ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ συνταγµατικά και 
νοµικά/νοµολογιακά; 
 
δ) Τέλος, θα πρέπει όλοι, όπως και στο παρελθόν, να αποδοκιµάσουµε και να 
πούµε ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ, διότι στην 
πολιτική ιδεολογία και ιστορία αυτή η µέθοδος  
αποκαλείται...αποκαλείται...(συνάδελφε αναγνώστη, συµπλήρωσε εσύ τη λέξη 
που,  για ευνόητους λόγους, παρέλειψα). Να πούµε όχι και στην προσωποποίηση 
των ιδεολογικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών αντιθέσεων και επιλογών...    
 
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ.  
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ. 
 
α)Η ΣΥΜΒΟΛΗ, η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ή η ΑΝΟΧΗ στο θεσµικό "ξήλωµα" της Γραµµατείας 
των ∆ικαστηρίων και στη θεσµική "ζούγκλα", καθώς και στο θολό τοπίο και την 
ανασφάλεια/αβεβαιότητα που το ΜΝΗΜΟΝΙΟ δηµιουργεί και θέλει να διαιωνίσει 
στα ∆ικαστήρια και στη Γραµµατεία τους. Και είναι ΚΑΙ εναντίον ΟΛΩΝ των µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπηρετούντων σ'αυτήν. Αλλά είναι ΚΑΙ εναντίον της 
κοινωνίας. 
 



β) Και γι αυτούς τους λόγους, η συγκεκριµένη συνδικαλιστική στάση απέναντι 
στην προσφυγή κ.ά, ανεξαρτήτως προθέσεων και σκοπών, είναι τουλάχιστον 
λανθάνουσα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΤΑΣΗ,  Σε αντίθεση µε τη δηµιουργία ενός 
ξεκαθαρισµένου τοπίου και προοπτικής, όπως τα περιγράφω άνω... 
 
β) Όπως είναι λανθάνουσα µνηµονιακή στάση, και η ανατροπή της πάγιας 
στρατηγικής και τακτικής που είχε (και έχει;) το συνδικαλιστικό κίνηµα του κλάδου 
µας, σχετικά µε τις προσφυγές στη δικαιοσύνη και τις αµετάκλητες δικαστικές 
αποφάσεις. 
 
β1) Εξ όσον γνωρίζω, τουλάχιστον από το 1985 έως το 2012, δηλαδή επι 28 
συνεχή χρόνια, όταν και ήµουν µέλος των ∆Σ του Σ∆ΥΑ ή/και της Ο∆ΥΕ, ή 
πρόεδρός τους ή σε άλλη θέση του προεδρείου τους ή στη Γραµµατεία της 
παράταξής µου, αλλά και από παληά, πριν το 1985 (κάτι που µπορεί να αποδειχθεί 
αν εν τω µεταξύ το 2012 δεν ΠΕΤΑΞΑΝ και δεν ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ το ιστορικό αρχείο 
της Ο∆ΥΕ (και του Σ∆ΥΑ;)!!   
(εξ όσων γνωρίζω) και δεδοµένου οτι υπηρετούµε στην και τη ∆ικαιοσύνη, 
σεβόµασταν πάντα, ως "ιερό" αναφαίρετο ατοµικό ή συλλογικό δικαίωµα, την 
προσφυγή και την καταφυγή στη ∆ικαιοσύνη, εξαντλώντας όλα τα ένδικα µέσα, 
ωσπου να καταστεί αµετάκλητη η κάθε απόφαση. 
Και ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ τη συνδικαλιστική τακτική µας ανάλογα µε την έκβαση 
του δικαστικού αγώνα. διεκδικούσαµε την εφαρµογή των αµετάκλητων δικαστικών 
αποφάσεων, και την επέκτασή τους σε όσους έχουν ίδια πραγµατικά, ουσιαστικά, 
τυπικά και νοµικά χαρακτηριστικά. 
Απαιτούσαµε δε από την πολιτεία, από την Εκτελεστική, τη Νοµοθετική και τη 
∆ικαστική εξουσία αλλά και από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και από τη ∆ιοίκηση των 
∆ικαστηρίων, τον ίδιο σεβασµό προς τις αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και την 
άµεση εκτέλεσή τους. 
∆ιατηρούσαµε δε, ως συνδικαλιστικό κίνηµα, το δικαίωµα της κριτικής σε αυτές τις 
δικαστικές αποφάσεις, αναγνωρίζοντας, σεβόµενοι και υποστηρίζοντας το ίδιο 
αναφαίρετο δηµοκρατικό δικαίωµα της κριτικής των δικαστικών αποφάσεων σε 
ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ. 
Τι ποιο ουσιαστικό και δηµοκρατικό, από το να κρίνει και να αποφασίσει η 
δικαιοσύνη  για ζητήµατα "ζωτικής" για τον κλάδο, για το σ.κ., για τους 
υπηρετούντες και τελικά για όλους; 
Τι ποιο δηµοκρατικό και ουσιαστικό από το να κρίνει και να αποφασίσει Ο 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΣ επί όλων των άνω κρίσιµων ζητηµάτων και ερωτηµάτων 
στα οποία υπάρχουν σοβαρές και έντονες αντιθέσεις και συγκρουόµενες απόψεις; 
Και να ξεκαθαρίσει, ο φυσικός µας δικαστής, το θολό τοπίο που έχουν 
δηµιουργήσει ορισµένοι. 
Έτσι ώστε  να δηµιουργηθεί στα δικαστήρια µια σύνθετη αλλά ξεκάθαρη, ισότιµη 
και κοινά αποδεκτή πραγµατικότητα και κοινότητα δικαιωµάτων, καθηκόντων, 
καθηµερινών σχέσεων και αιτηµάτων... Χωρίς τις λογικές της υπεροχής ή της 
υποτέλειας κανενός.  
 
γ) Ορισµένοι από την Ο∆ΥΕ και το Σ∆ΥΑ, ή δεν αντιλαµβάνονται  ή δε νοιάζονται 
για το γεγονός οτι, µε αυτή τους την τακτική, είναι ορατός ο κίνδυνος της 
δηµιουργίας στο µέλλον και άλλων κατηγοριακών Συλλόγων και Οµοσπονδιών. 
 
δ) Ή αγνοούν το γεγονός οτι, αν γίνει παραίτηση από την προσφυγή, αν δηλαδή 
δεν γίνει η δίκη, το περιεχόµενο του δικογράφου της προσφυγής θα παραµείνει, 
θα ανασύρεται, θα χρησιµοποιείται και θα γίνεται επίκλησή του µε την πρώτη 
ευκαιρία, κατά περίπτωση και κατά το δοκούν, από όλους. ∆ηλητηριάζοντας την 
καθηµερινότητα στο γραφείο και στο σ.κ.  
Πρέπει να συζητηθεί η προσφυγή, σε συνεργασία Ο∆ΥΕ και Σ∆ΥΠ, εκτός κι αν, 
ορισµένοι συνδικαλιστές, έχουν περάσει και στις λογικές "ο σώζων εαυτόν 
σωθήτω" και "γαία πυρί µειχθήτω"...  
 
Αθήνα 18 - 23 Οκτωβρίου 2013, και, για την αναδηµοσίευση, 28 Οκτωβρίου 2013. 


