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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, 

Η ΄΄ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ΄΄  για την Ανατροπή είναι η παράταξη των ∆ικαστικών Υπαλλήλων που έσπασε 
τις κοµµατικές, παραταξιακές και κατηγοριακές εξαρτήσεις και ένωσε όλους τους συναδέλφους µε 
όραµα τη Γραµµατεία του 21ου αιώνα. Είµαστε η παράταξη που διοίκησε την Οµοσπονδία σε µία 
πολύ δύσκολη περίοδο για τον κλάδο, το 2014 έως το 2016, όταν χτυπιόµασταν από τα µνηµόνια 
και το σκάνδαλο της κακοδιαχείρισης των οικονοµικών της Οµοσπονδίας µας της περιόδου 2012-
2014.  

 Καταφέραµε, µε τις µικρές µας δυνάµεις, και ίσως είµαστε ο µόνος κλάδος στο ∆ηµόσιο, να 
ανοίξουµε τις προσλήψεις πάνω από 1.000 δικαστικών υπαλλήλων, που ξεκινούν από αυτόν 
το µήνα µε τους πληροφορικάριους και το διαγωνισµό των πτυχιούχων, ενώ ακολουθούν οι 
προσλήψεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες µέχρι το τέλος του χρόνου. 

 Καταφέραµε να ανοίξουν οι διαδικασίες του εκσυγχρονισµού των Κωδίκων, για να 
εκµεταλλευτούµε και εµείς τις θετικές αλλαγές που έχουν γίνει στην υπόλοιπη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση, τροποποιείται ο Οργανισµός των ∆ικαστηρίων και η ανακατανοµή των 
οργανικών θέσεων πήρε το δρόµο της.  

 Καταφέραµε στα δύο αυτά χρόνια να βάλουµε σε τάξη τα οικονοµικά της Ο∆ΥΕ, 
σεβόµενοι, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τις συνδροµές των συναδέλφων µας και η 
υπόθεση για τους τυχόν υπεύθυνους πήρε το δρόµο της ποινικής δικαιοσύνης. 

ΣΗΜΕΡΑ αισθανόµαστε δικαιωµένοι, που παρά τη λυσσαλέα αντίδραση του κατεστηµένου 
για να µη γίνει καµία αλλαγή στο χώρο µας, παρά τη σθεναρή αντίδραση της Οµοσπονδίας, 
που προχθές αποφάσισε για άλλη µια φορά να ζητήσει τη µαταίωση των κρίσεων των 
∆ιευθυντών της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Αρείου 
Πάγου τοποθέτησε τους αυριανούς ∆ιευθυντές για τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και 
του Πειραιά και θα ακολουθήσουν για την υπόλοιπη Ελλάδα.  

Αυτή τη στιγµή δεν γνωρίζουµε τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί. Αισιοδοξούµε ότι είναι αυτοί 
που πρέπει και χαιρετίζουµε που µετά από επτά χρόνια ανοµβρίας, ήρθε η πρώτη βροχούλα, 
διότι θα ακολουθήσουν και οι τοποθετήσεις των τµηµαταρχών.  

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, 

Όλοι ενωµένοι για να δηµιουργήσουµε τη Γραµµατεία που οραµατιζόµαστε και µε τον αγώνα µας 
να διεκδικήσουµε όλα αυτά που χάσαµε τα επτά χρόνια των µνηµονίων, που οι νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές µας επέβαλαν. 
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