
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δεν είναι μόνο η οικονομική και προσωπική μας εξαθλίωση αποτέλεσμα της 

κρίσης και των μνημονίων, αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις και 

στην εργασιακή μας καθημερινότητα.  

 Το ωράριο μας επεκτάθηκε και εκτός του κανονικού.  

 Αυξήθηκε το εργασιακό άγχος και η εξουθένωση μας.  

 Ο ρυθμός της εργασίας μας έγινε πολύ πιο εντατικός με επιπτώσεις στην υγεία 

μας.  

 Δεν υπάρχει πλέον ουσιαστική συνδικαλιστική υποστήριξη των συναδέλφων, με 

αποτέλεσμα είτε να σηκώνουν το βάρος της αντίδρασης μόνοι τους με τον 

κίνδυνο πειθαρχικού κ.λ.π., είτε να σκύβουν το κεφάλι περιμένοντας τα 

χειρότερα.  

Συναδέλφισσες - οι 

    Αν δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις λανθασμένες και ίσως 

ανεύθυνες επιλογές, τότε δεν είσαι καθόλου ελεύθερος. Κάναμε τις 

επιλογές μας, στηρίξαμε αυτούς που πιστέψαμε ότι ΘΑ μπορούσαν και διαψευστήκαμε. 

Η αληθινή πολιτική στην οποία θέλαμε να αφιερωθούμε δεν ήταν άλλη από την 

προσφορά στους γύρω μας και γενικότερα στον κλάδο. Η βαθύτερη αιτία όμως ήταν 

ΗΘΙΚΗ και δεν εκφράστηκε με πράξεις. Αυτή την ΗΘΙΚΗ οφείλουμε να δείξουμε σε 

όσους σταθούν δίπλα μας και περπατήσουν μαζί μας και που δεν πρόκειται ποτέ να 

μείνουν στο περιθώριο ακάλυπτοι, όπως μείναμε εμείς. Πολλά τα προβλήματα και 

πολλές οι ανάγκες μας και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο με την εκ 

βάθρων αλλαγή της νοοτροπίας των εκπροσώπων μας στα όργανα. Για να τα 

καταφέρουμε οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε τις πραγματικές ανάγκες των 

συναδέλφων μας και του κλάδου γενικότερα. Και να μην κοιτάμε τους εαυτούς μας.  

Γι’ αυτό αυτονομηθήκαμε και αυτό κάνουμε… αυτό έχουμε σαν μπούσουλα 

για να πάμε μπροστά. Το κριτήριο για να πετύχουμε έχει να κάνει με τις αρχές, τις αξίες 

και τα ιδανικά όλων μας. Η ισονομία, η αλληλεγγύη, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι 

τα υλικά για να οικοδομήσουμε και στον κλάδο μας ένα συνδικαλιστικό κίνημα αξιόλογο 

και αξιόμαχο, ένα συνδικαλιστικό κίνημα που θα προσθέτει και δεν θα αφαιρεί 

κεκτημένα, ένα συνδικαλιστικό κίνημα που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στο συνάδελφο και 

που χρειάζεται ο κλάδος μας. Είμαστε η παράταξη που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη και 

ακηδεμόνευτη προοπτική σε ΟΛΟΥΣ τους δικαστικούς υπαλλήλους ανεξαρτήτου 

κατηγορίας, χωρίς «ανοιχτά γραμμάτια» και βασικά χωρίς αποκλεισμούς.  

Είμαστε νέοι συνδικαλιστικά δικαστικοί υπάλληλοι (στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 

φυσικά και παλαιοί συνάδελφοι, προσφέροντας την εμπειρία τους, από τα μετόπισθεν 

μόνο), που παρότι δοκιμάσαμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και τον τρόπο της 



λειτουργίας  των οργάνων δεν τα καταφέραμε, γιατί τα «στεγανά» είχαν βαθιά θεμέλια. 

Ξεκινάμε την πάντα ουσιαστική αλλά αυτόνομη ενασχόληση μας με 

τα κοινά και δεν περιοριζόμαστε σε μια πρόσκαιρη εκλογική «φωτοβολίδα». Θα 

έχουμε και συνέπεια, αλλά και συνέχεια, αν εσείς συμβαδίσετε μαζί μας ή μας στηρίξετε 

και μας δώσετε την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσουμε. 

Συναδέλφισσες - οι 

 Σπάστε το απόστημα της «αρρωστημένης» φιλοδοξίας και της προσωπικής 

λειτουργίας των εκπροσώπων, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τα όργανα πασαρέλα 

γνώσης, προσωπικής προβολής, «εξυπνάδας», τρικλοποδιάς κ.λ.π. ή αν θέλετε 

και σε αρένες ρωμαϊκής εποχής.   

 Μην προβείτε σε αχρείαστες επιλογές, σε συσχετισμούς δοκιμασμένους που 

ήλθαν σαν λύτες των προβλημάτων μας, έγιναν μέρος του προβλήματος και 

έχουν οδηγήσει το συνδικαλιστικό μας κίνημα στα τάρταρα (στην αφάνεια).  

 Συσπειρωθείτε στην «ΕΝΩΣΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και συμβαδίστε μαζί μας να προσπαθήσουμε για το αύριο όλων 

μας. Βασική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε συνδικαλιστή είναι ότι η εξουσία που 

του παρέχουν οι συνάδελφοί του με την ψήφο τους πρέπει να ασκείται ΜΟΝΟ 

υπέρ των συναδέλφων.  

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια στον κλάδο μας, εμφανώς, παρουσιάστηκαν εγωιστικές 

και απαράδεκτες συμπεριφορές συναδέλφων συνδικαλιστών, που άρχισαν να 

χρησιμοποιούν την εξουσία που "κέρδισαν" με την ψήφο των συναδέλφων υπέρ του 

εαυτού τους και υπέρ των πολιτικών - κομματικών συσχετισμών. Εδώ λοιπόν είναι που 

αρχίζει η ισοπεδωτική κριτική - και όχι άδικα - των απλών συναδέλφων, το 

"τσουβάλιασμα" όλων ανεξαιρέτως των συνδικαλιστών, για το ποιοι είναι και ποια 

συμφέροντα εξυπηρετούν, "όλα για την καρέκλα τα κάνουν" και αποκαρδιωμένοι 

άρχισαν να απομακρύνονται από το σωματείο και να είναι απρόθυμοι να συμμετέχουν 

στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκλογές. Άρχισαν να διαμαρτύρονται ενάντια σε 

αυτούς που πίστεψαν ότι θα μπορέσουν έστω και ελάχιστα να ανταποκριθούν σε κάθε 

πρόβλημα τους, ότι θα είναι δίπλα τους - τουλάχιστον - κάθε φορά που δοκιμάζονται οι 

αντοχές τους, από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

    Κι όλα αυτά γιατί όλοι αισθάνονται ότι εξαπατήθηκαν. 

Εμείς ξεκινάμε αυτή μας την προσπάθεια, προτάσσοντας ότι ο συνδικαλιστής για να 

"σταθεί στα πόδια του" και στο πλευρό των συναδέλφων του οφείλει να αποδεχθεί ότι, 

ο συνδικαλισμός είναι μια βαθιά δημοκρατική διαδικασία, που δεν ασκείται από 

Προέδρους, Γεν. Γραμματείς, Αντιπροέδρους η όποια άλλη συνδικαλιστική θέση, αλλά 

μέσα από μια συλλογική προσπάθεια.  

Kαλούμε νέους συναδέλφους, που μετά από μια μικρή "περίοδο χάριτος" θα πρέπει 

να κάνουν όλα όσα δεν έκαναν οι παλιοί και φθαρμένοι συνδικαλιστές που 

κρατούσαν και συνεχίζουν ακόμα να κρατούν τα "γκέμια" της ΟΔΥΕ, έκαναν και κάνουν 

τέχνη το "αλισβερίσι" με την Πολιτική και Δικαστική Εξουσία, δεν έθεταν ούτε θέτουν 

με αποφασιστικότητα τα καθημερινά και αυτονόητα προβλήματα των συναδέλφων, και 

«περί άλλων τυρβάζανε» και συνεχίζουν να το κάνουν. 



Αρκετά ανεχτήκαμε τις συμπεριφορές όλων τους. Ας σταματήσει πλέον ο συνάδελφος 

να φοβάται να μιλήσει ελεύθερα, μήπως και η άποψή του δεν «αρέσει» και τον 

περιμένουν στη γωνία. Και επειδή «αν δεν σπάσεις αυγά… ομελέτα δεν κάνεις…» ΕΜΕΙΣ 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ. Θέλουμε όμως τη βοήθεια ΟΛΩΝ σας. Θέλουμε τη βοήθεια ΟΛΩΝ όσων 

πιστεύουν πως υπάρχει ακόμα τρόπος. Στηρίξτε την προσπάθεια της Ένωσης 

με τις ιδέες και  τις προτάσεις σας. Και μην ξεχνάτε πως όλοι όσοι έχουμε 

δραστηριοποιηθεί, είμαστε κατ’ ουσία δικαστικοί υπάλληλοι και όχι τύποις. Θα μας 

βρείτε στα γραφεία μας κι όχι στους διαδρόμους. 

 

Συναδέλφισσες - οι 

    Είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε στα Πρωτοβάθμια 

όργανα για ένα συνδικαλισμό που θα έχει:   

o Συχνές συναντήσεις στα γραφεία, όπου ο συνδικαλιστής θα ενημερώνει τους 

συναδέλφους για την πορεία των ενεργειών και θα ενημερώνεται απ’ το 

συνάδελφο για τα προβλήματα.  

o Μαζικές συναντήσεις και Γενικές Συνελεύσεις, όπου τα όργανα θα ενημερώνουν 

τους υπαλλήλους μέλη τους και θα ανταλλάσσουν απόψεις, προβληματισμούς και 

εμπειρίες. 

o Διοικητικά Συμβούλια σε τακτά χρονικά διαστήματα (ένα κάθε μήνα τακτικό), 

όπου θα παρίστανται και συνάδελφοι για εκφράζουν τυχόν προβλήματα ή 

οτιδήποτε αφορά την εργασία τους. 

o Γραπτές ανακοινώσεις με απολογισμούς, πίνακες ανακοινώσεων, δελτία τύπου, 

μηνιαία έντυπα ή περιοδικό, ενημερωτικά φυλλάδια.  

o «Αυτοδιοικούμενες» Ομάδες εργαζομένων κατά κατάστημα που οι εκπρόσωποι 

τους θα συμμετέχουν στα τακτικά ΔΣ. 
 

Είστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε ΜΑΖΙ για την εκ βάθρων 

αλλαγή λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Οργάνου;;; 

 
Αν ΝΑΙ, τότε χρειάζεται ΑΜΕΣΑ έκτακτο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ έστω και μιας 

μέρας, προκειμένου να αποφασίσουμε αυτή την αλλαγή. Έχοντας «πιάσει το σφυγμό» 

των συναδέλφων είτε από τηλεφωνικές ή δια ζώσης συνομιλίες, είτε μέσα απ’ το 

διαδίκτυο, και θέλοντας να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος για εξεύρεση λύσης στη 

λειτουργία των εκπροσώπων μας στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, προτείνουμε: 

 

 την άμεση τροποποίηση του καταστατικού της ΟΔΥΕ, με στόχο μια θεσμική 

λειτουργία, που θα έχει να κάνει με αποφάσεις που θα λαμβάνονται από τους 

συναδέλφους πανελλαδικά και όχι από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Συγκρότηση οργάνων 

(5μελή – 9μελή ανάλογα με τον αριθμό των Συλλόγων) όσες και οι εφετειακές 

περιφέρειες (ένας από κάθε σύλλογο, συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών 

Δικαστηρίων) και  

 ένα Δ.Σ. στην ΟΔΥΕ που θα απαρτίζεται από 5-9 συναδέλφους από την Αττική οι 

οποίοι θα είναι ΜΟΝΟ εκτελεστικό όργανο και από τους Γραμματείς των 

οργάνων. 

 



 

Με αυτό τον τρόπο μειώνονται τουλάχιστον κατά 50% - 60% τα έξοδα και 

επιτυγχάνεται αμεσότητα στην υλοποίηση των αποφάσεων, χωρίς την «παρέμβαση» 

παρατάξεων ή «κακόβουλων» εκπροσώπων για να τις μπλοκάρουν, αλλά θα υπάρχει 

και ουσιαστικός έλεγχος της βάσης στους εκπροσώπους της. Μια πρόταση προς 

διαμόρφωση απ’ όλους, για να καταλήξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να 

πάμε τον  κλάδο μπροστά. 

 

 

  

 

Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα. 

 

Αγωνιζόμαστε  για: 

 ένα καλύτερο αύριο στην καθημερινότητα μας και  

 την αναβάθμιση του ρόλου των Δικαστικών Υπαλλήλων. 

 

 

 

Αθήνα  29 Νοέμβρη 2017 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


