
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                      Αθήνα, 2/11/2018 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Τα όρια πια έχουν ξεπεραστεί. 

 

  Έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι τα μεγάλα συλλογικά όργανα του κλάδου ΣΔΥΑ, ΣΔΥΠ, και ΟΔΥΕ 

συνεχίζουν να ελέγχονται και να κυριαρχούνται από την αδράνεια, την έλλειψη στρατηγικής, την έλλειψη υψηλών 

στόχων, της δαιμονοποίησης του κάθε τι διαφορετικού, της στείρας άρνησης στην πρόοδο και την εξέλιξη, της 

χάραξης αγωνιστικής πορείας σ’ έναν κόσμο που ψάχνεται να βρει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει για να 

αντισταθεί στα νέα δεδομένα που έχουν επιβληθεί. 

 

  Ένας ΣΔΥΑ και μία ΟΔΥΕ που χρόνια επαναλαμβάνεται. Είναι οι ίδιοι που απεγνωσμένα πάλευαν να μην 

αλλάξει τίποτα, να παραμείνει ο Κώδικας ως έχει εδώ και είκοσι χρόνια, να μην μπουν κανόνες που ισχύουν σε όλη 

τη δημόσια διοίκηση, να διατηρήσουν ακόμα και να επεκτείνουν την ανείπωτη και ανεκδιήγητη διαιώνιση της ΠΕ0 

κατηγορίας και τώρα προσμένουν με αγωνία αλλά και κυρίαρχο σκοπό να μας απαξιώσουν να δώσουν 30 μόρια 

στο πτυχίο και 100 σε ένα δίμηνο σεμινάριο. 

 

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΙ. 

ZHTAME 

 

 Πλήρη επέκταση, εναρμόνιση και εφαρμογή των διατάξεων και δεδομένων του Δημοσιοϋπαλληλικού 

Κώδικα και στον υπό διαμόρφωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Ιδιαίτερα στα θέματα: 

 της αξιολόγησης των υπαλλήλων 

 των κριτηρίων, της μοριοδότησης των δεδομένων κάθε υπαλλήλου και τις προϋποθέσεις επιλογής 

των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων 

 της συμμετοχής και των δικαστικών υπαλλήλων στο Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας 

Διοίκησης 

 της δυνατότητας μετακίνησης και των δικαστικών υπαλλήλων ύστερα από αίτησή του και σε άλλους 

τομείς της δημόσιας διοίκησης 

 της διαρκούς επιμόρφωσης 

 της κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων σε κατηγορίες αυστηρά και μόνον σύμφωνα με τα 

τυπικά προσόντα του καθενός 

 Να ισχύσουν και στα δικαστήρια τα ισχύοντα στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση δεδομένα για την 

αναγνώριση προϋπηρεσίας, μετατάξεις, μεταθέσεις κ.λ.π. 

 Τραγικά απαράδεκτες οι  προτάσεις της επιτροπής τροποποίησης του κώδικα όπως  τα σεμινάρια να 

μετρούν 100 μόρια και το πτυχίο των 4 ετών μόνο 30 μόρια (!!) 

 

 Το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων δέκα μέρες πριν τις εκλογές μόνο αφελείς μπορεί να πείσει για την 

μαχητικότητα και αποφασιστικότητα του κλάδου. 

 

 Οι κάποιες αποχές από τα ακροατήρια περιορισμένων τμημάτων είναι εμπαιγμός, είναι «τζάμπα 

μαγκιά», είναι στρουθοκαμηλισμός και δεν προάγει καμία συνδικαλιστική παιδεία και αγωνιστική 

διαπαιδαγώγηση. Δείτε τη συμμετοχή των διαφόρων καταστημάτων ιδίως όπου δεν υπάρχουν έδρες. Ο 

κλάδος πρέπει να μάθει να αντιδρά δυναμικά και μαζικά αναζητώντας λύση στα δικά του προβλήματα και 

όλης της κοινωνίας γενικότερα.  

 

 Οι αναμενόμενες προσλήψεις επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθούν, χθες, γιατί οι λύσεις «μπαλώματα» 

με μετακινήσεις από το ένα τμήμα στο άλλο, θα μας κάνουν μόνο να φαγωθούμε μεταξύ μας. Αποτελεί ίσως 

μοναδική για την ώρα λύση η σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ με τους επιτυχόντες του οριστικού πίνακα μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης καθώς και κάθε απαιτούμενη παράταση των ήδη συναφθέντων 

συμβάσεων.  

 

 Το μεγάλο οξύμωρο είναι η στάση όλων ανεξαιρέτως μεγαλο-συνδικαλιστών που τώρα ζητούν την ψήφο 

σας, που στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 27/9/2018, ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες στις διοικήσεις που 

όρκισαν και ανέβασαν στις έδρες συναδέλφους ΙΔΟΧ, όπως είχαν κάνει και παλαιότερα με τους ΙΔΑΧ. Επιτέθηκαν 

ή ανέχθηκαν την υβριστική επίθεση στον εκπρόσωπο της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ που είχε αντίθετη άποψη όχι μόνο 

στο θέμα αυτό αλλά και στα εν γένει ίσα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στη Γραμματεία των δικαστηρίων. Τα 

«κροκοδείλια» δάκρυα των ψευτο-αγωνιστών του κλάδου τώρα δεν πείθουν. Πείθουν μόνο όσους αφήνονται στις 

ταμπέλες δήθεν αγωνιστικών ομάδων που κατά λάθος κάποιοι απ’ αυτούς τώρα βρίσκονται. Οι αγωνιστές είναι 



στους δρόμους, στη δουλειά στην κοινωνία μαζί με όλους τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 

μονίμους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ανέργους, φοιτητές, φτωχούς και αδυνάτους, μα που πάνω απ’ όλα δεν έχουν 

στυλοφοβία! 

 

 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θέλει, επιδιώκει και συμπράττει με όσους δέχονται να συστρατευτούν πάνω σε 

αρχές κοινά αποδεκτές, με ένα πλαίσιο έντιμης και υπεύθυνης συμπόρευσης όπως και έκανε με την 

συνδημιουργία της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο προηγούμενο συμβούλιο της ΟΔΥΕ 

πετυχαίνοντας την δρομολόγηση και την θετική έκβαση πολλών βαλτωμένων ζητημάτων του κλάδου. 

Σύγκληση υπηρεσιακών συμβουλίων, τροποποίηση του Κώδικα, επίσπευση προσλήψεων παρά την σθεναρή 

αντίδραση όσων τα είχαν βαλτώσει για χρόνια. Πιστεύουμε στην ενότητα και τις συνεργασίες οικοδομημένες 

πάνω σε ευρύτερες κοινά αποδεκτές, συμφωνημένες από πριν επιλογές, που πρέπει πάντως να τηρούνται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της συνεργασίας απ’ όλους ως κόρη οφθαλμού. 

 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ 

ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ . 

 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 92 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως το είχαμε προτείνει σαν ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και τώρα είναι ευκαιρία να το 

διεκδικήσουμε) Η πλειοψηφία των συμβουλίων να περάσει στους δικαστικούς υπαλλήλους. 

 

ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ –ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΥ 

ΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

 

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 

ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ - ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. 

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΑ 

ΟΡΑΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ 

Σ’ΑΥΤΕΣ. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ 

ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑΤΑ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑ 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ)  Εισ. Πρωτ. Αθ. ΜΠΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ Άρειος Πάγος 

ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Πρωτ. Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ Εισ. Πρωτ. Αθ. 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Πρωτ. Αθηνών ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Άρειος Πάγος 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ Πρωτ. Αθηνών ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πρωτ. Αθηνών 

ΚΑΖΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Πρωτ. Αθηνών ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εισ. Εφετών Αθ. 

ΚΑΛΑΒΕΣΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗ Πρωτ. Αθηνών ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Πρωτ. Αθηνών 

ΚΑΠΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Πρωτ. Αθηνών ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡ. Πρωτ. Αθηνών 

ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Πρωτ. Αθηνών ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πρωτ. Αθηνών 

ΚΡΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εισ. Πρωτ. Αθ. ΤΖΑΒΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Άρειος Πάγος 

ΚΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρωτ. Αθηνών ΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρωτ. Αθηνών 

ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πρωτ. Αθηνών ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εισ. Πρωτ. Αθ. 

ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πρωτ. Αθηνών   

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ( ΤΖΙΝΑ) Πρωτ. Αθηνών ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΜΠΑΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Πρωτ. Αθηνών ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Πρωτ. Αθηνών 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ερην. Αθηνών   

 


