
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                      Αθήνα 28/9/2018 

& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

           Αγαπητοί συνάδελφοι,  

           Τα όρια πια έχουν ξεπεραστεί. 

            Η ΟΔΥΕ συνεχίζει να ελέγχεται και να κυριαρχείται από την μετριότητα, την 

αδράνεια, την έλλειψη στρατηγικής, την έλλειψη υψηλών στόχων, της δαιμονοποίησής του  

κάθε τι διαφορετικού, της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, της στείρας άρνησης στην 

πρόοδο και την εξέλιξη, της χάραξης αγωνιστικής πορείας σ’ έναν κόσμο που ψάχνεται να 

βρει το δρόμο που πρέπει να χαράξει για να αντισταθεί στα νέα δεδομένα που έχουν 

επιβληθεί. 

            Μια ΟΔΥΕ που χρόνια επαναλαμβάνεται. 

            Στην συνεδρίαση της 27/9/2018  για μία ακόμα φορά με υβριστικό τρόπο δέχθηκα 

επιθέσεις που ανέχτηκε σύσσωμο το ΔΣ  για την στάση μου απέναντι σε διάφορα ζητήματα 

που τέθηκαν που με ανάγκασαν στο τέλος να αποχωρήσω. 

           Ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στο χθεσινό ανακοινωθέν των άριστων 

συνεργατών και συνοδοιπόρων Καϋμενάκη  (μόνιμου Προέδρου  αέναων επιτροπών),  

Διαμάντη (μονίμως προτείνοντος τον ίδιο Πρόεδρο των αέναων επιτροπών),  τους άλλους 

συνοδοιπόρους δεν έχει νόημα να αναφέρω, είμαι υποχρεωμένος να σας γνωστοποιήσω, για 

να έχετε πλήρη εικόνα. 

 

      ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ  ΤΑ   ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑ    ( ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ)   

 

 1
ον

 :    Να ζητήσουμε από τον Υπουργό να προωθήσει προς ψήφιση τον Κώδικα ως 

έχει. 

 2
ον 

:    Είναι προβληματική η υποψηφιότητα ενός ΙΔΑΧ σε συμβούλιο Εφετείου. 

 3
ον 

:    Δεν έχουν δικαίωμα οι ΙΔΟΧ να ψηφίσουν για τα υπηρεσιακά συμβούλια. 

 4
ον 

:    Συζητήθηκε να ελεγχθούν πειθαρχικά και ποινικά οι Προϊστάμενοι των 

υπηρεσιών  που όρκισαν ΙΔΟΧ και τους ανέθεσαν καθήκοντα δικαστικού υπαλλήλου. 

 

            Ρώτησα επίμονα αν τις αποφάσεις του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης της 

γνωστοποίησαν ως ήταν υποχρεωμένοι στον πρώην και στον νέο  Υπουργό καθώς και 

στην επιτροπή Κωδίκων. Δεν πήρα απάντηση. Μου είπαν αφού τις πήγες εσύ. Η 

υποχρέωσή τους και ο σεβασμός στις αποφάσεις συνεδρίων που κατά καιρούς 

επικαλούνται, εδώ δεν συνέφερε και έτσι αποκρύφτηκαν. Δεν προκύπτουν ευθύνες;  Ήτοι 

50.000€ στο δρόμο….. Όπως αποκρύφτηκαν  πρακτικά και VIDEO…. 

 

          Για το  1
ο
 ζήτημα: 

 Η θέση μου ήταν ότι ο κώδικας αυτός με 30 μόρια στο πτυχίο και 150 μόρια σε 

αδιευκρίνιστα  σεμινάρια, που δεν εναρμονίζεται με τα δεδομένα της υπόλοιπης 

δημόσιας διοίκησης δεν είναι  ο κώδικας που μας αρμόζει και πρέπει να επανεξεταστεί. 

          2
ο
 και 3

ο
 ζητήματα: 

          Δεν είναι δυνατόν δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο να προβάλει ζητήματα 

αποκλεισμού από την συμμετοχή σε αρχαιρεσίες εργαζομένων στον ίδιο χώρο είτε 

αυτές είναι για ανάδειξη μελών υπηρεσιακών συμβουλίων είτε μελών ΔΣ  συλλόγων 

και συνέδρων. Η ξεκάθαρη θέση η δική μου και της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ γενικώς που 

εκπροσωπώ δεν είχε κανένα συμπαραστάτη.  



         Είναι  αδιανόητος και κυρίως συνδικαλιστικά απαράδεκτος ο αποκλεισμός από 

τις αρχαιρεσίες για εκλογή  εκπροσώπων των συμβουλίων, εργαζομένων των οποίων 

τα ζητήματα αυτά τα συμβούλια επιλαμβάνονται και είναι τα ίδια με τους μόνιμους 

υπαλλήλους (αρθρ. 36 του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/88 τ.  Α΄). 

         Είναι αδιανόητο να αμφισβητείται η δυνατότητα σε κάποιον που έχει τις 

προϋποθέσεις χωρίς διακρίσεις είτε είναι μόνιμος είτε ΙΔΑΧ να θέτει υποψηφιότητα 

στα ίδια τα ως άνω συμβούλια. Ας τον κρίνουν οι συνάδελφοι. Εδώ όπως πολύ σωστά 

έχει χιλιοειπωθεί και επαναλήφθηκε και χθες, ένας πρώην ΥΕ, και τώρα ΔΕ έκρινε τις 

Διευθύνσεις του Αρείου Πάγου και όλων των καταστημάτων. 

 

          4
ο
 ζήτημα: 

 

          Τώρα για το ζήτημα του ελέγχου για απόδοση ευθυνών σ’ αυτούς που όρκισαν 

και ανέθεσαν καθήκοντα Γραμματέα, όποιος δεν ζει τα καθημερινά, αξεπέραστα 

προβλήματα των εργαζομένων στις έδρες της Αθήνας και αλλού, καλό θα είναι αυτά να 

πάει να τα πει στους συναδέλφους που στο πρόσωπο αυτών των νέων συναδέλφων 

βρήκαν μια προσωρινή έστω αλλά πραγματική ανακούφιση. Η προστασία της «άριας 

φυλής»  των δικαστικών υπαλλήλων καλά κρατεί, όσο την ανέχεστε, από τους 

«έγκριτους ενώτιους νομικούς» με την ανοχή όλων, όσων αρνούνται να καταγγείλουν 

έστω συνδικαλιστικά τον αποκλεισμό των  ΙΔΑΧ εδώ και πολλά χρόνια από τα 

συνδικαλιστικά δρώμενα. 

           Αφήστε λοιπόν τα διλήμματα και τους αποκλεισμούς. Βοηθείστε όλοι να 

συμμετάσχουν όλοι. Μην λειτουργείτε φωτογραφικά. 

            Όχι στους αποκλεισμούς. Οι άναρθρες  κραυγές και οι ύβρεις δεν έχουν θέση 

στη δημοκρατία. Ο σεβασμός στην έκφραση θέσεων και απόψεων είναι ακρογωνιαίος 

λίθος της δημοκρατίας.   

 

 

Υ.Σ. Ποια η διαφορά μεταξύ της δακρύβρεχτης από εγωισμό και αλαζονεία 

ψευτοπτυχιούχου από τα Χανιά από τον κάθε  ψευτοπτυχιούχο ΠΕ μηδέν;  

Η νομιμοποίηση από το ΣτΕ ….. 

 

Μονίμως χαμένος αυτός που αντί για δάκρυα ικεσίας, έσταζε  ιδρώτα στα θρανία….  

 Αν δεν το ανέχεστε ελάτε μαζί μας…… 

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ   ΠΑΣΧΟΣ 

 

 


