
                      ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ     ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ     ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
                                      ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
    
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  εδώ και χρόνια  παλεύει και αντιµάχεται 
την ισοπεδωτική ψηφοθηρική τακτική του κοµµατικοπαραταξιακού συνδικαλισµού. Το έχει αποδείξει. 
∆εν φοβάται να στηρίξει θετικά βήµατα, δεν κρύβεται, δεν σιωπά σε επιθέσεις και ανοµήµατα της 
εξουσίας.  

Υπάρχουµε όσο υπάρχει ανάγκη να υπάρχουµε, όσο είναι απαραίτητο να χαραχθούν νέοι δρόµοι, 
όσο εσείς µας στηρίζετε, µας εµπιστεύεστε αποδεικνύοντας ότι και ξέρουµε και µπορούµε να σας 
εκπροσωπήσουµε,  

Σας καλούµε να  δείξετε ότι µας στηρίζετε. 
Σας καλούµε να κοιτάτε κατάµατα όσους σας χτυπούν τη πλάτη και σας καλούν µε κούφια λόγια 

και υποσχέσεις που αύριο θα έχουν ξεχάσει. Μην σας ξεγελούν. Τους ξέρετε, αύριο θα είναι αργά. Η 
ευθύνη για την κατάντια τους είναι και δική σας. 
Αγαπητοί φίλοι,     
 
Επιτέλους ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ.  
 
Τώρα. ∆εν πάει άλλο. Μην συµβάλετε και σεις  σε άλλη αναβολή. Η εναρµόνιση του Κώδικα 
∆ικαστικών Υπαλλήλων µε τα δεδοµένα του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού  είναι αναγκαία και απαραίτητη. 
 
     Οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πρέπει να  µπορούν να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Στελεχών.  Θα 
πρέπει να αξιολογούνται  όπως οι λοιποί δηµόσιοι υπάλληλοι. Θα πρέπει να µοριοδοτούνται τα προσόντα 
του καθενός αντικειµενικά και δίκαια. Θα πρέπει να επιµορφώνονται όπως και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. 
Θα πρέπει να µπορούν προαιρετικά να µετακινηθούν  και σε άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να 
µετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία αµέσως µετά τη διετία δοκιµαστικής απασχόλησης, εφόσον 
απέκτησαν το αντίστοιχο πτυχίο πριν την αίτηση διορισµού τους. Θα πρέπει να έχουµε την πλειοψηφία 
στα υπηρεσιακά συµβούλια. Θα πρέπει να συµµετέχουµε στη διοίκηση των µεγάλων αυτοδιοικούµενων  
δικαστικών καταστηµάτων. Οι αποφάσεις των υπηρεσιακών συνελεύσεων να έχουν  δεσµευτικό 
χαρακτήρα σε θέµατα λειτουργίας της Γραµµατείας των δικαστηρίων.  
-  Έτσι δεν θα θεωρούµαστε βοηθητικό προσωπικό των δικαστικών λειτουργών αλλά µε τη σωστή 
εκπαίδευση και επιµόρφωση θα συµπράττουµε ως ασφαλιστικές δικλείδες διαθέτοντας τεχνογνωσία και 
εµπειρία και τα εχέγγυα της αµεροληψίας και της αντικειµενικότητας ανάµεσα στο δικαστή και στον 
πολίτη.   

          ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ : 
 
- στη σύγκληση των υπηρεσιακών συµβουλίων  για τις επιλογές των Προϊσταµένων ∆/νσεων και 

Τµηµάτων. 
- στις προσλήψεις των επιτυχόντων  του διαγωνισµού του 1998 
- στην προκήρυξη  του νέου  διαγωνισµού των 780 δικαστικών υπαλλήλων, 
- στην πρόσληψη, όσων το δυνατόν περισσότερων από τους προς διάθεση δακτυλογράφους 
- στη χορήγηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών που συνεχίζει να χορηγείται στους δικαστές. 

             - στην  πληρωµή των δεδουλευµένων υπερωριών, 
             - στη σύγκληση των επιτροπών θέσπισης νέου Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων και Οργανισµού 
∆ικαστηρίων. Η παράταξή µας έχει επεξεργασθεί  ένα σχέδιο για την τροποποίηση του Κώδικα 
∆ικαστικών Υπαλλήλων το οποίο έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ και του Συλλόγου 
Πτυχιούχων. Όποιος θέλει να συνδράµει  καταθέτοντας σχόλια, σκέψεις, απόψεις, ιδέες  και προτάσεις, 
ας µας αποστείλει στα παρακάτω email:  
 
 anpaschos@yahoo.gr,   athkyr@yahoo.gr,    dpapagiannidis@gmail.com 
 



Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
      Αυτή η κυβέρνηση διαβεβαίωνε  ότι ήρθε να ανατρέψει  την πάγια τακτική όλων όσων  
κυβέρνησαν µέχρι τώρα. Αυτή που θα ανέτρεπε την προστασία των ηµετέρων, την ασυλία της 
πλουτοκρατίας, την ανοχή στην ασύδοτη και ανεξέλεγκτη   συµπεριφορά των πάσης φύσεως εργοδοτών 
βιοµηχάνων  και µικροεπαγγελµατιών, την ανοχή στην παραοικονοµία και την  φοροεισφοροδιαφυγή . 
Άραγε συνεχίζει να το πρεσβεύει; 
           Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να προσανατολισθούν οι αγώνες και η προοπτική των πραγµάτων;                      
Η νεοφιλελεύθερη προοπτική απέτυχε παταγωδώς να δώσει λύσεις.  
     Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του. 
     Μία είναι η λύση πλέον . 
     Καµία ανοχή σε ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ και µάταιες θυσίες. 
     Αντίσταση και αγώνας καθηµερινός χωρίς εφησυχασµό.      
      Στηρίξτε την προσπάθειά µας να µπουν ΚΑΝΟΝΕΣ αξιοκρατικοί και αδιάβλητοι. Μην 
χαρίζεστε σε κούφια λόγια και υποσχέσεις. ∆εν χρωστάτε σε κανέναν τους κόπους και τον ιδρώτα 
του προσωπικού σας αγώνα. 
 
ΣΤΗΡΙΞΤΕ  ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
                    
                                      ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
 

1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΛΟΛΑ) ΑΝ∆ΡΕΑΣ Εισ. Πρωτοδ. Αθηνών
2 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
3 ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
4 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
5 ΚΑΛΑΒΕΣΙΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
6 ΚΑΠΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
7 ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
8 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
9 ΚΡΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Εισ. Πρωτοδ. Αθηνών 

10 ΚΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
11 ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
12 ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
13 ΜΠΑΡ∆Η ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρειος Πάγος 
14 ΜΠΑΚΟΛΑ  ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
15 ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆OY ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εισ. Πρωτοδ. Αθηνών
17 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αρειος Πάγος 
18 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
19 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
20 ΠΑΣΧΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών 
21 ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισ. Πρωτοδ. Αθηνών
22 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΑΒΡΙΗΛ Πρωτοδικείο Αθηνών 
23 ΤΖΑΒΙ∆Η ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρειος Πάγος 
24 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΥΛΟΣ Εισ. Πρωτοδ. Αθηνών
25 ΨΥΧΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Αρειος Πάγος 
         

 
 
 
        ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 


