
 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

                                                                    

     

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Με  ιδιαίτερη χαρά και  ικανοποίηση χαιρετίζουμε την συνέχιση των διαδικασιών σύγκλησης 

των συμβουλίων, παρά τα γνωστά αμέτρητα εμπόδια που μέχρι την τελευταία στιγμή πρόβαλαν όσοι 

αρνούνται την πρόοδο, τη διαφανή και αξιοπρεπή παρουσία μας στο χώρο της δικαιοσύνης. 

Άμεσα πρέπει να προχωρήσουν και οι επιλογές Προϊσταμένων Τμημάτων. 

Εμείς πιστοί στις υποσχέσεις που έχουμε δώσει θα παλεύουμε νυχθημερόν για όσα έχουμε 

δεσμευτεί .  

ΟΛΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.  ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. 

Όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε όλοι, τόσο πιο εύκολα θα βρούμε δρόμους συσπείρωσης και 

δημιουργίας αρραγούς μετώπου αντιμετώπισης των πάμπολλων προβλημάτων και επιθέσεων που 

συνεχώς πληθαίνουν. 

Αλλιώς θα τρωγόμαστε μεταξύ μας. 

Η  λογική της στείρας άρνησης να μην αλλάξουμε τίποτα που αποτυπώνονταν, χρόνια τώρα 

με το σύνθημα, «κάτω τα χέρια από τον Κώδικα» και μάλιστα από αυτούς που πρώτοι 

προσέτρεξαν να στελεχώσουν τις επιτροπές τροποποίησής του, μας οδήγησε στην ανυπαρξία 

προτάσεων και θέσεων, στην ανυποληψία  και την υποβάθμιση του ρόλου του Γραμματέα στην 

απονομή της δικαιοσύνης. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αυτή η ΟΔΥΕ εδώ και πολλά χρόνια έχει χάσει τον δρόμο. Δέσμια λαθεμένων επιλογών και 

ταπεινών επιδιώξεων όσων με ευκολία πορεύθηκαν στη ζωή, όσων απλόχερα υπήρξαν βολεμένοι 

από την  πολιτεία είτε  με την πρόσληψή τους είτε  με την εργασιακή υπηρεσιακή  τους εξέλιξη και 

τακτοποίηση, δεν μπορεί δυστυχώς να χαράξει τίποτα. 

Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι υπάρχει προφανής δυσαρμονία των στόχων της 

ΟΔΥΕ και της βούλησης των συναδέλφων. 

Ποιός όμως ευθύνεται γι’ αυτό; Ευθύνονται μόνο αυτοί; 

Δυστυχώς  όχι.  

Κυρίαρχη ευθύνη έχουν και όλοι όσοι αφήνουν τις τύχες τους στους ίδιους και ίδιους 

τόσα χρόνια. Ευθύνη έχουν και όσοι αρνούνται να συμμετάσχουν στα δρώμενα. Η αδράνεια και 

η απουσία τους είναι η τροφή της ανάδειξης λαθεμένης και ψευδούς αντιπροσώπευσης στην 

ΟΔΥΕ και στους κατά τόπους Συλλόγους.  

Δεν αρκεί μόνο η κριτική και αμφισβήτηση της συμπεριφοράς των εκλεκτών 

εκλεγμένων. Πρέπει να μπουν μπροστά όλοι,να συμμετέχουν ενεργά, να θέτουν υποψηφιότητες, 

να εκλέγονται για να μην αφήνουν άλλους να αποφασίζουν γι’ αυτούς, χωρίς αυτούς, γιατί θα 

είναι πια αργά. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κάθε μέρα που περνά μας προβληματίζει όλο και περισσότερο. 

Μήπως κάναμε λάθος που είπαμε όχι ΣΤΗ ΣΎΓΚΛΗΣΗ  αυτού συνεδρίου, στη χλιδή και 

την άνεση της ΟΔΥΕ λίγους μήνες πριν τη θερινή ραστώνη, μέχρι να οργανώσουμε το επόμενο 

τακτικό συνέδριο τον Σεπτέμβρη; 

Μα τόση άνεση; Τόση ελαφρότητα στην κατασπατάληση των εισφορών από το υστέρημα 

των συναδέλφων; 

Ρωτούν απ’ άκρη σ’ άκρη οι συνάδελφοι προς τι η σύγκληση έκτακτου συνεδρίου; Ποια 

είναι η αναγκαιότητα; Ποια θέματα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και έπρεπε να συγκληθεί  



 

έκτακτο συνέδριο; 

Δεν μπορεί το ΔΣ της ΟΔΥΕ να διαμορφώσει διεκδικητικό πλαίσιο, να εξαγγείλει και να 

δρομολογήσει αγώνες  χωρίς συνέδριο; Θέλει αλλά δεν μπορεί; Δεσμεύεται από κάτι; Δεν βλέπει τον 

λόγο; Τότε τι παριστάνει; Με τόσες ανοιχτές πληγές από την κακοδιαχείριση των οικονομικών, 

προηγούμενων διοικήσεων που δεν έχουν  κλείσει, είμαστε για τέτοια; Αυτό μας μάρανε; 

Σθεναρά αλλά μάταια δυστυχώς, επιμείναμε στην ματαίωση αυτού του συνεδρίου, ευτυχώς 

όχι μόνοι μας. 

 Μάταια επίσης στο τελευταίο συμβούλιο  έγινε προσπάθεια να συνταχθεί σχέδιο 

εισηγητικής έκθεσης επί των θεμάτων του συνεδρίου που δεν κατέληξε ποτέ να γίνει. 

ΠΑΝΤΩΣ Η ΑΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. 

 

            Σε προηγούμενη σχετική ανακοίνωσή μας καταδείξαμε την αντίθεσή μας.  

 Σας την παραθέτουμε και πάλι, ενδεικτικά, κυρίως για να την επαναφέρουμε στην μνήμη 

όσων αμφισβήτησαν τη θέση μας. 

  

 «………Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ από την αρχή είπε όχι στη σύγκληση αυτού του συνεδρίου. 

 Στο προηγούμενο ΔΣ, πριν από λίγες  ημέρες, επιμείναμε στην επανεξέταση της απόφασης 

σύγκλησης του συνεδρίου, άποψη που επιβεβαίωσαν και άλλοι ακόμα και ο ίδιος ο Πρόεδρος της 

ΟΔΥΕ ο οποίος αναγκάσθηκε, προς τιμήν  του, να προχωρήσει σε παραίτηση. Δεν ιδρώνει το αυτί 

τους.  

Άραγε γιατί; Ποιά ανάγκη οδηγεί την  επιμονή  τους; 

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι μακριά από την σύγχρονη πραγματικότητα, μακριά από τις 

εξελίξεις δεν μπορεί να χαράξει πορεία, είναι βαθειά υπνωτισμένη, εγκλωβισμένη στην μετριότητα και 

ανυπαρξία. Αλλοίμονο, δυστυχώς  τα ταξιδάκια και τα χλιδάτα συνέδρια την «μάραναν», αυτά μας 

έλειψαν. Άρον – άρον με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς προγραμματισμό, με περίσσια προχειρότητα με 

συνοπτικές διαδικασίες στη σύγκληση συνεδρίου χωρίς να εξηγείται η αναγκαιότητα αυτής της 

ενέργειας.  

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ; ΣΑΣ ΤΑ ΑΝΕΦΕΡΕ 

ΚΑΝΕΙΣ; 

 Είναι κατάντια για τον κλάδο η ανυπαρξία οράματος, η ανυπαρξία διαμόρφωσης στόχων και 

συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Εδώ και χρόνια παρακολουθούμε όλοι το τέλμα στο οποίο  έχει 

εγκλωβιστεί ο κλάδος των δικαστικών υπαλλήλων από τη ολέθρια συμπεριφορά κάποιων 

προηγούμενων αλαζονικών διοικήσεων της ΟΔΥΕ που ακόμα και σήμερα αμετανόητοι συνεχίζουν με 

τις ευλογίες σας δυστυχώς, να μεσουρανούν.  

 Η ΟΔΥΕ σταμάτησε εδώ και χρόνια να παράγει συνδικαλιστικό λόγο, να χαράσσει 

διεκδικήσεις, να δρομολογεί εξελίξεις. Σύρεται από τους ίδιους εδώ και χρόνια τιμητές της μετριότητας 

και της αδράνειας. Αδυνατεί να μπει μπροστά και να ανοίξει νέους ορίζοντες στη νέα πραγματικότητα, 

εγκλωβισμένη σε αδαείς και εραστές του τίποτα να μην αλλάξει.  

 Χρόνια τώρα παλεύει με κύριο χαρακτηριστικό της γνώμονα «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠΟ 

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ». 

 Εμείς δεν τους ακολουθούμε. Εμείς έχουμε άλλη άποψη  και παλεύουμε μέχρι και την τελική 

μας δικαίωση  για να αλλάξουν όλα. Παλεύουμε να μπουν κανόνες να θεσπιστούν αξιοκρατικοί θεσμοί 

οργάνωσης των υπηρεσιών, αξιολόγησης και επιβράβευσης των ικανών και άξιων υπαλλήλων 

ανεξάρτητα από κατηγορίες, χρώματα και παρατάξεις. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε γραπτές 

προτάσεις που σας έχουμε δημοσιοποιήσει, εδώ και χρόνια. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν αλλά 

υπάρχουν ανοικτά και ξεκάθαρα και προσμένουν τις άλλες απόψεις που δυστυχώς ποτέ δεν υπήρξαν.        

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΠΑΡΑ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. 



 

 Σε όλα αυτά η ΟΔΥΕ όχι μόνο ήταν απούσα αλλά πρωτοστάτησε στη δημιουργία εμποδίων 

στην εφαρμογή και ολοκλήρωσή τους.  

 Πλήρωσε 6.000€ σε δικηγόρο, αντικαταστατικά και ελεγκτέα, για την ματαίωση των 

υπηρεσιακών συμβουλίων. 

 Τους ξέρουμε καλά. Πάντα  μηχανεύονται  εμπόδια και οργανώνουν απεγνωσμένες  

προσπάθειες ματαίωσης των εξελίξεων. Ευτυχώς πια κανείς δεν τους ακούει.  

 Απαιτούμε δυναμικά την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της  κακοδιαχείρισης των 

οικονομικών των προηγούμενων διοικήσεων της ΟΔΥΕ, την απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, 

την αποκατάσταση τυχόν προκληθείσης ζημίας του Ταμείου της Ομοσπονδίας, έχοντας 

εμπιστοσύνη στο έργο των δικαστικών λειτουργών που  έχουν επιληφθεί αυτής της οδυνηρής 

δυστυχώς για τον κλάδο υπόθεσης. Πρέπει όλοι να απαιτήσουμε την πλήρη διαλεύκανση αυτής 

της υπόθεσης. Η επιτροπή ελέγχου του ταμείου που προς τούτο συστήθηκε και οι 

πραγματογνώμονες πρέπει να συνδράμουν  καθοριστικά. 

 Είμαστε  σίγουροι ότι και  σεις αυτό επιζητάτε, δεν τους  ανέχεστε άλλο πια. Μπείτε λοιπόν 

μπροστά. Στελεχώστε συλλόγους και την ΟΔΥΕ, ανανεώστε δυναμικά, χαράξτε το μέλλον του κλάδου, 

δημιουργείστε νέα προοπτική, οι καιροί έχουν αλλάξει.  Γκρεμίστε το παλιό κατεστημένο. Βάλτε ως 

οδηγό τις γνώσεις σας, που ευτυχώς είναι πια πολλές, την εργατικότητά σας, το μυαλό σας και θα 

βρείτε τον δρόμο. Οι παλαιότεροι δεν έχουν πια τίποτα να προσφέρουν. Αναποτελεσματικοί και 

αδιάφοροι δεν μπορούν πια να αρθρώσουν πολιτικό, συνδικαλιστικό λόγο αρκούνται σε βολέματα 

προσωπικά, στην συνδικαλιστική ασυλία και αεργία με τις δική σας ανοχή, έγκριση και ευλογία. 

Γίνεται σεις οδηγός να ανατραπούν οι επιθέσεις των κυβερνήσεων και της εκάστοτε εξουσίας 

στην ίδια τη ζωή σας με την επιβολή μέτρων, μονομερούς λιτότητας ως μονόδρομη και  αναγκαία 

επιλογή. Αντισταθείτε στην   οικονομική, κοινωνική και προσωπική σας εξαθλίωση που θέλουν να μας 

επιβάλουν…….» 

        Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το ίδιο διάστημα με άλλη ανακοίνωση καταγγείλαμε την συμπεριφορά των ορισθέντων  

μελών στην επιτροπή θέσπισης νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων με πανηγυρικό τρόπο 

απέκλεισαν την μεγάλη μερίδα συναδέλφων του 2001-2002 από τις επόμενες κρίσεις 

Διευθυντών, προσθέτοντάς τους δέκα χρόνια στον Α βαθμό ως προϋπόθεση για την επιλογή 

τους. 

 Αυτοί που έκαναν σημαία την αντίθεσή τους σε άλλους δήθεν αποκλεισμούς. Αυτοί που 

μαγειρεύουν χρόνια υπηρεσίας και ανάλογες μοριοδοτήσεις έτσι ώστε να  αποκλείσουν  

συναδέλφους με προσόντα και γνώσεις. 

Πώς  να ερμηνεύσουμε την άποψη της μοριοδότησης που δίνει στο πτυχίο μόνο 30 

μόρια και στην αρχαιότητα 3,5 μόρια για κάθε χρόνο υπηρεσίας; 

Έτσι για να γίνει πιο κατανοητό κυρίως και όχι μόνο, για τη γενιά του 2001-2002 τα 30 

μόρια του πτυχίου τους καλύπτονται με 8 χρόνια υπηρεσίας και καταδεικνύει ποιους κυρίως 

βολεύει, τους διορισμένους πριν το 1993, γνωστή κατηγορία που πάντα ήθελε και μπράβο της 

που τα καταφέρνει, να κερδίζει. 

Πώς είναι δυνατόν το πτυχίο να μοριοδοτείται με 30 μόρια, το μεταπτυχιακό ανύπαρκτο και 

οι εκθέσεις με 500 ; Από πια συνταγματική επιταγή ή δυνατότητα προκύπτει η διαφοροποίηση των 

πτυχίων σε διαβαθμίσεις βαρύτητας; Δεν είναι επιτυχία κατά την άποψή μας οι γραπτές δοκιμασίες 

και τα σεμινάρια επιμόρφωσης σε ανθρώπους που έχουν γονατίσει για πολλά χρόνια  να 

αποκτήσουν υπέρτερες των δίμηνων ή τρίμηνων σεμιναρίων γνώσεις. 

 Εμείς σταθεροί στις αρχές που χρόνια έχουμε χαράξει επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να 

αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να ισχύσει και στο χώρο της Γραμματείας ότι παγκόσμια ισχύει και όχι 

μόνο στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση της οποίας αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι. 

 Η παράταξή μας είναι η μόνη που κατέθεσε  γραπτώς ολοκληρωμένο και επεξεργασμένο 

κατ’ άρθρο σχέδιο τροποποίησης του Κώδικα και όχι τουφεκιές εδώ και κει για δημιουργία 

εντυπώσεων και ψηφοθηρικής κατά περίπτωση αποσπασματικής θέσης που κάποιοι 



 

σποραδικά εμφάνιζαν. 

 Το έχουμε δημοσιοποιήσει   κατ’ επανάληψη  όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει από 

σχετικές  δημοσιεύσεις. Εμπεριέχει συνολική θέση για όλα, αποτέλεσε οδηγό στην επιτροπή σε 

αντίθεση με όσους εμφανίζονταν χωρίς θέσεις τουλάχιστον φανερές. Αναρωτιόμαστε έτσι όλοι τι 

ψηφίστηκε, τι μέλει  να ψηφιστεί, χωρίς διαμόρφωση θέσεων, χωρίς διαμόρφωση ενιαίων 

προτάσεων. 

  Μετά από όλα αυτά εμείς τι πρέπει να κάνουμε;  

 Να δεχθούμε τον αποκλεισμό των συναδέλφων του 2001-2002; 

 Να δεχθούμε το μαγείρεμα των χρόνων υπηρεσίας και την ανάδειξη της αρχαιότητας 

ως βασικό στοιχείο στις σχετικές κρίσεις; 

 Εμείς επιμένουμε να ισχύσει και στο χώρο μας ότι ισχύει παντού. Υποσχόμαστε να 

παλέψουμε γι’ αυτό  και θα το κάνουμε. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Ελάτε όλοι μαζί να παλέψουμε  για ζητήματα που όλους αγγίζουν και όλους πρέπει να 

αφορούν. 

- ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των συμβουλίων για επιλογές Προϊσταμένων Δ/νσεων  

εντός του δικαστικού έτους, 

- ΑΜΕΣΗ σύγκληση  των συμβουλίων για επιλογές Προϊσταμένων Τμημάτων  εντός   

του δικαστικού έτους χωρίς να περιμένουμε την ολοκλήρωση των αντίστοιχων για 

τους Δ/ντές, 

- Επίσπευση των προσλήψεων, 

- Οικονομική αναβάθμιση και ισότιμη με τους άλλους συλλειτουργούς της 

δικαιοσύνης, δικαστικούς λειτουργούς, 

- Χορήγηση του επιδόματος  ειδικών συνθηκών που συνεχίζει να καταβάλλεται 

στους δικαστές, 

- Αποκατάσταση των απωλειών των εισοδημάτων μας, 

- Θεσμική και υπηρεσιακή μας ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, 

- Θέσπιση κανόνων και αρχών, (ζητήματα σκόπιμα χρόνια βαλτωμένα, και που 

παντού θεωρούνται αυτονόητα), αποτελούν αυστηρή προϋπόθεση, για την  ενότητα 

και τους κοινούς αγώνες, με απώτερο στόχο την  επιτυχία.  

Εμείς  υποσχόμαστε να συμβάλλουμε δυναμικά  για να μπουν κανόνες αξιοκρατίας και 

θωράκισης των δικαιωμάτων όλων των υπαλλήλων, με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, ως ύψιστο αγαθό της ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ. 

 Η ανυπαρξία κανόνων γεννά αμφισβήτηση και τρέφει την μεροληπτική υποκειμενική κρίση. Η 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ περνά μόνο μέσα από την θεσμοθέτηση κανόνων και αρχών. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, το ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ, που δεκαετίες τώρα μόνοι διεκδικούμε και 

που τώρα κάποιοι ανακαλύπτουν και προβάλλουν, η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των προσόντων των 

υπαλλήλων μέσα από τον νέο Κώδικα είναι μονόδρομος μόνο αν είναι εναρμονισμένα με τα 

ισχύοντα σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όσοι δεν το αποδέχονται στηρίζουν μόνο την άποψη του 

βοηθητικού προσωπικού που κάποιοι χρόνια τώρα είχαν αποδεχτεί, χρησιμοποιώντας την ως 

κυρίαρχο σχετικό για την επέκταση των ΠΕο που με την σθεναρή μας αντίσταση αποφεύχθηκε για 

πάντα με την υπ’ αρίθμ. 3284/2014 απόφαση του ΣτΕ. 

ΦΤΑΝΕΙ  ΠΙΑ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 


