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Συναδέλφισσες – οι  

Όπως όλοι γνωρίζετε, εδώ και τρία χρόνια τον κλάδο µας ταλανίζει ένα θέµα, το 
οποίο πήρε παραπάνω διαστάσεις απ’ ότι έπρεπε και έχει να κάνει µε το 
ταµείο της Ο∆ΥΕ, κατά την περίοδο 2012 – 2014 όπου πρόεδρος του ∆Σ ήταν 
µέλος της παράταξης µας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, να σταµατήσει ο 
πραγµατικός συνδικαλισµός για επίδοµα ειδικών συνθηκών, για ΑΜΕΣΗ 
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων κ.λ.π., αλλά και για αντίσταση κατά της 
κυβέρνησης, που µε µεγάλη ευκολία συνεχίζει ακόµα και σήµερα να ψηφίζει 
µέτρα αντιλαϊκά που επιβαρύνουν πλέον µέχρι εξάντλησης όλους τους 
Έλληνες. Μήπως συνάδελφοι, ∆ΕΝ ήταν και τόσο τυχαία η «µεγέθυνση» του 
ταµείου από την κυβερνητική παράταξη, αλλά έγινε προκειµένου ένας από 
τους µεγαλύτερους κλάδους, που είχε µάθει να διεκδικεί, να είναι τρία χρόνια 
«εγκλωβισµένος» χωρίς να πιέζει, για να περνάνε µε µεγαλύτερη ευκολία 
«ρατσιστικές» διατάξεις, που ευνοούν τους ηµέτερους;; 

Όλο αυτό το διάστηµα, τη συζήτηση στους διαδρόµους και στις συνεδριάσεις 
της Ο∆ΥΕ, στις εκλογές για το ∆Σ του Σ∆ΥΑ και στις εκλογές για την ανάδειξη 
εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, µονοπώλησε το ταµείο. Συνεχώς 
ακούγαµε σχόλια για τον Πρόεδρο, αλλά και τον Αντιπρόεδρο της επίµαχης 
διετίας. Άραγε ο Ταµίας, ο Γεν. Γραµµατέας, ο Προεδρεύων του α΄ εξαµήνου, 
ακόµα ακόµα και οι διαπαραταξιακές επιτροπές γιατί δεν ήταν στο «κάδρο» της 
στοχοποίησης;; Στηρίξαµε την απόφαση, η Ο∆ΥΕ να ορίσει ιδιώτη 
πραγµατογνώµονα, για να κάνει τον έλεγχο και να παραδώσει το πόρισµα του, 
προκειµένου να δούµε εν τέλει που υπάρχει πρόβληµα και να καταλογιστούν 
αν και όπου υπάρχουν ευθύνες. Κι έφτασε η στιγµή που το πόρισµα αυτό 
παραδόθηκε στο ∆Σ της Ο∆ΥΕ. Για την παράταξη µας ΑΠΟ ∆Ω ΚΑΙ ΠΕΡΑ 
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ. Το πόρισµα λοιπόν, 
περιγράφει τις καταστατικές ευθύνες των µελών ενός προεδρείου, ενός 
διοικητικού συµβουλίου, των µελών των Ε.Ε., εντοπίζει κάποια ευρήµατα και 
τέλος προτείνει τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής (κάτι που από καιρό 
είχαµε προτείνει) για να κάνει διαχειριστικό έλεγχο και να διαλευκανθεί 



πλήρως το θέµα. Συστάθηκε λοιπόν η επιτροπή και ενώ έχουν περάσει πάνω 
από δύο µήνες, δεν έχει ξεκινήσει ακόµα το έργο της, παρόλο που το µέλος 
της παράταξης µας σ’ αυτή, βρισκόταν καθηµερινά στα γραφεία της Ο∆ΥΕ. Οι 
δικαιολογίες ήταν και είναι πολλές, αλλά όπως έλεγαν οι παλιοί «όποιος δε 
θέλει να ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκινίζει».Αναρωτιόµαστε τελικά, αν ΟΛΟΙ 
θέλουν τον διαχειριστικό έλεγχο, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα είχε ήδη 
ξεκινήσει. Επειδή δεν αποποιούµαστε οποιαδήποτε ευθύνη µας αναλογεί 
και επειδή το µόνο σίγουρο είναι ότι, αυτή η ευθύνη έχει να κάνει 
ΜΟΝΟ µε διαχειριστικά λάθη σε σχέση µε την τήρηση του ταµείου, 
αποφασίσαµε να σας γνωστοποιήσουµε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, που 
διαβάζοντας τα, εύκολα θα βγάλετε τα δικά σας συµπεράσµατα, ακόµα και 
πριν από τον διαχειριστικό έλεγχο, που επιβάλλεται να είχε τελειώσει χτες.   

Μελετώντας λοιπόν το πόρισµα και συγκρίνοντας τα ευρήµατα και τις 
παρατηρήσεις του, µε το µένος των κυβερνητικών συνδικαλιστών και όχι 
µόνο, στο πρόσωπο του µέλους της παράταξης µας και Προέδρου της διετίας 
2012 – 2014, γεννώνται κάποια εύλογα ερωτήµατα: 
I. Ποιος έχει την ευθύνη για την απεικόνιση του ταµείου και την 

αιτιολόγηση των εξόδων κατά περίπτωση;  
II. Ποιος έχει την ευθύνη όταν στην όποια αιτιολόγηση εξόδων 

αναγράφεται «µε απόφαση ∆Σ» και δεν υπάρχει πρακτικό; 
III. Ποιος έχει την ευθύνη όταν υπάρχουν «αλλοιώσεις» πάνω σε 

αποδείξεις; 
IV. Ποιος έχει την ευθύνη όταν στην αιτιολόγηση εξόδων αναγράφεται ΜΟΝΟ 

«διάφορες φωτοτυπίες»; και 
V. Όσον αφορά στο «διαβόητο» τιµολόγιο, που ήταν και η αφορµή για να 

ανοίξουν «οι ασκοί του Αιόλου», αλλά γενικά και για οποιοδήποτε 
τιµολόγιο, ποιος έχει την ευθύνη για την αποπληρωµή και την 
καταχώρηση τους στο ταµείο; 

Στο σηµείο αυτό, κρίνουµε αναγκαίο να σας θέσουµε κάποια επιπλέον σοβαρά 
ερωτήµατα εκτός πορίσµατος, που εντέχνως δεν «έπαιξαν» όσο θα έπρεπε, σε 
αντίθεση µε το «τιµολόγιο» και τα διαχειριστικά λάθη: 

1. Γιατί άραγε, δεν είχε δηµιουργηθεί τόσο µεγάλο θέµα, όταν για 
ενάµιση περίπου χρόνο «απουσίαζαν» τα πρακτικά του ∆Σ της διετίας 
2012 – 2014, από τα γραφεία της Ο∆ΥΕ;  

2. Γιατί ενώ στο συνέδριο του Βόλου υπήρχαν όλα τα στοιχεία του 
ταµείου (απεικονίσεις, απολογισµοί, παραστατικά κ.λ.π.), ως δια 
µαγείας ερχόµενοι στην Αθήνα εξαφανίστηκε το α΄ εξάµηνο της 
διετίας, που προέδρευε στο ∆Σ ο πλειοψηφών σύµβουλος της παράταξης 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»; Και 

3. Έγινε ή όχι παράδοση και παραλαβή του ταµείου για την τρέχουσα 
θητεία; 

Το σίγουρο είναι ότι τα πρακτικά εµφανίστηκαν και όλα «µέλι γάλα», το α΄ 
εξάµηνο ακόµα αγνοείται, ενώ για την παράδοση και παραλαβή του ταµείου 
απ’ το παρόν ∆Σ κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ας αφήσουµε το θέµα του 



ταµείου να πάρει το δρόµο του (όπως γνωρίζετε έχει ήδη δροµολογηθεί) και 
µετά το διαχειριστικό έλεγχο θα επανέλθουµε.  

Συναδέλφισσες - οι 

Το ποτήρι έχει πλέον ξεχειλίσει. Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές για τον 
Οργανισµό ∆ικαστηρίων και τους Κώδικες µας. Οφείλουµε να ασχοληθούµε µε 
τα φλέγοντα κλαδικά µας θέµατα (επίδοµα ειδικών συνθηκών, αναγνώριση 
προϋπηρεσίας απ’ τον ιδιωτικό τοµέα και στον κλάδο µας, ταυτόχρονη 
συνταξιοδότηση και από το Τ.Ν., συρρίκνωση της µισθολογικής ψαλίδας των 
κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ σε σχέση µε τις ΠΕ και ΤΕ, αξιολόγηση, συµµετοχή 
µας στις εκλογές σωµατείων, επιµορφώσεις των συναδέλφων κ.λ.π.) και µέσα 
απ’ τις επιτροπές να κοιτάξουµε το καλύτερο αύριο για τους δικαστικούς 
υπαλλήλους. Η νέα δικαστική χρονιά ξεκινάει, µε τα ίδια και παραπάνω 
προβλήµατα και η παράταξη µας είναι παρούσα για να ασχοληθεί ουσιαστικά 
και ΜΟΝΟ µε αυτά. Η θητεία του παρόντος ∆Σ της Ο∆ΥΕ βαίνει προς το τέλος 
της, έχοντας καταφέρει στο διάβα της «επιτυχίες» που δεν περίµενε κανείς. 
Χωρίς κόπο και χωρίς καµιά διεκδίκηση πέτυχε την ψήφιση του 
άρθρου 48 και την εκ βάθρων τροποποίηση του Κώδικα µας. Όσο 
για τις προσλήψεις βρήκε πρόσφορο έδαφος και «έτοιµες» 
αποφάσεις και το µόνο που έκανε ήταν να τις δροµολογήσει 
(χωρίς κανένας να µας έχει πει ως σήµερα, αν έχουν 
εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις. Όπως επίσης ήταν και το 
µοναδικό διαχρονικά ∆Σ, που από την πρώτη µέρα ανάληψης 
καθηκόντων συνάντησε τον Υπουργό µας!!!!!!!!! Από υλοποίηση 
αποφάσεων δε, άλλο τίποτα. Όλες πραγµατώθηκαν στο έπακρον. 
Μέχρι και οι όποιες ανακοινώσεις του οργάνου βγαίνανε για ένα 
σχεδόν χρόνο χωρίς την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. 
Γραµµατέα, λες και το ∆Σ ήταν ακέφαλο. Θα µπορούσαµε να γράφουµε 
κατεβατά, αλλά πιστεύουµε ότι δεν έχουν αξία, στη συγκυρία που 
βρισκόµαστε. Και τι δεν «ζήσαµε» στην παρούσα θητεία. Ένα ∆Σ που: 

 δεν κατήγγειλε την κυβέρνηση για τον εµπαιγµό της προς το λαό, την 
αθέτηση των προεκλογικών της δεσµεύσεων, τη συνέχιση των βάρβαρων 
και αντιλαϊκών πολιτικών λιτότητας και την ψήφιση του 3ου (και 
χειρότερου) µνηµονίου, για το οποίο δεν εξέδωσε καµία ανακοίνωση 
διαµαρτυρίας,  

 δεν τόλµησε να αγγίξει - διεκδικήσει το αίτηµα µας για την 
επανασύσταση του Επιδόµατος Ειδικών Συνθηκών,  

 δεν απαίτησε την άµεση απόσυρση από τον Υπουργό ∆/νης των 
τροποποιήσεων του Κώδικα µας, που τόλµησε να ψηφίσει (άρθρο 48),  

 δεν αντέδρασε όταν η κυβέρνηση (για πρώτη φορά στα χρονικά του 
κλάδου µας) µας ενέταξε στο βαθµολόγιο της ∆ηµ. ∆ιοίκησης!!! Και 
µπορεί µεν τώρα αυτό το βαθµολόγιο να είναι «καλό», αν κάποια 
κυβέρνηση όµως στο µέλλον θελήσει να µας εντάξει σ’ ένα κακό, ο 
δρόµος είναι ήδη ανοικτός, 



 δεν ενδιαφέρθηκε για την προώθηση και έκδοση του σχεδίου Π. ∆/τος 
που είχε ετοιµάσει η προηγούµενη Ο∆ΥΕ σχετικά µε τη δική µας 
αξιολόγηση, 

 ∆εν αντέδρασε όταν µέλη του προεδρείου υπέβαλλαν ως αιτήµατα του 
κλάδου στον Υπ. ∆/νης, µη ψηφισµένα και αντίθετα από τις αποφάσεις. 

Αποκορύφωµα δε όλων, που η «αδιαφορία» του Υπουργού ∆ικαιοσύνης δεν 
απετέλεσε αιτία κινητοποιήσεων του κλάδου µας. 

Συναδέλφισσες - οι 

∆εν έχουµε πρόθεση να χρησιµοποιήσουµε λαϊκίστικες τακτικές, επειδή σε ένα 
µήνα έχουµε εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο επερχόµενο 
συνέδριο της Ο∆ΥΕ στις 10,11 & 12 Νοέµβρη. Όπως επίσης δεν θα 
αναφερθούµε άλλη φορά στο θέµα του ταµείου (εκτός εάν αυτό έχει να κάνει 
µε προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του), κάτι που σίγουρα θα κάνουν 
κάποιες παρατάξεις, γιατί όπως αποδείχτηκε τα τρία τελευταία χρόνια, αυτός 
και µόνο αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης τους. Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ικαστικών Υπαλλήλων, έχει έτοιµες προτάσεις(τις οποίες θα σας 
γνωστοποιήσει ΑΜΕΣΑ) για αλλαγές βελτιωτικού χαρακτήρα σε διατάξεις του 
Κώδικα µας. Αλλαγές οι οποίες βεβαίως αφορούν ζητήµατα της βασικής δοµής 
του Κώδικα µας (βαθµοδοσία, αξιολόγηση, επιλογές προϊσταµένων κ.λ.π.). 
Επιµένουµε ότι, θα είναι τραγικό λάθος κάθε «άνοιγµα» και αλλαγή στον 
Κώδικα µας, σ’ αυτή την συγκυρία της «µπόρας» και των σχεδιαζόµενων από 
την κυβέρνηση επιθέσεων ενάντια στον κλάδο µας και σε όλους τους 
εργαζόµενους στο δηµόσιο. Είµαστε όµως πανέτοιµοι να τις καταθέσουµε στο 
∆Σ και στο επερχόµενο συνέδριο µας, προκειµένου να αποφασίσετε ΕΣΕΙΣ 
πως να πορευτούµε µέσα στις επιτροπές του Υπουργείου, κάτι που θα κρίνει το 
µέλλον µας. Οφείλουµε να κρατήσουµε αυτό το συνέδριο σε επίπεδα ηρεµίας, 
αλλά και αποφασιστικότητας και ανταλλαγής σκέψεων – θέσεων και να βγούµε 
ενωµένοι, γιατί µόνο έτσι θα καταφέρουµε να αποκρούσουµε κάθε είδους 
επίθεση που σίγουρα θα δεχτούµε στο άµεσο µέλλον, αλλά και για να 
καλυτερεύσουµε το αύριο όλων µας.  

 

Είµαστε η µόνη παράταξη που εγγυάται την: 

 Πάλη για απόκρουση επιθέσεων κατά του κλάδου µας 

 Πάλη για απόσπαση κατακτήσεων 

 Επιστροφή στον πραγµατικό συνδικαλισµό!!!!! 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΤΗΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» 


