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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ Ι∆ΑΧ
Μόλις χθες πληροφορηθήκαµε µε µεγάλη µας λύπη και αγανάκτηση , ότι
κατατέθηκε Ένσταση, απευθυνόµενη προς την Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών της 26-5-2016
συµβούλια),

ΚΑΤΑ

«ΟΠΟΙΟΥ

και την Τοπική
(για τα υπηρεσικά

ΠΙΝΑΚΑ

ΕΚΛΟΓΕΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΩΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ,
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3178/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ, ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ».
Με άλλα λόγια, η ως άνω ένσταση κατατέθηκε ενάντια στη συµµετοχή
στις εκλογές αυτές των συναδέλφων Ι∆ΑΧ που ήδη τους έχουµε υποδεχθεί ως
∆ικαστικούς Υπαλλήλους και µάλιστα στο τελευταίο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ του Κλάδου τον Νοέµβρη του 2015 στην Αθήνα, τους εντάξαµε
ως µέλη µας και Καταστατικά.
Το πλέον λυπηρό είναι ότι η ένσταση αυτή στηρίχθηκε και υπογράφεται
από

το

∆.Σ.

της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, καθώς και κάποια µέλη
του ∆.Σ. αυτού, ενώ οι πληροφορίες µας συγκλίνουν στο ότι , ούτε απόφαση
συνέλευσης του εν λόγω Συλλόγου υπήρξε, αλλά ούτε καν απόφαση του
∆.Σ…!!!!!!…..
Επειδή είναι γνωστό ότι στο ∆.Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,

προεδρεύει ένα παλιό και έµπειρο στέλεχος της παράταξης του ΠΑΜΕ και
εκτιµούµε ότι στα πλαίσια της δηµοκρατικής λειτουργίας της παράταξης
αυτής, η απόφαση δεν ελήφθη από ένα µόνο µέλος της , αλλά ήταν σε γνώση
της ίδιας της παράταξης, µένουµε πραγµατικά άφωνοι από την ενέργεια

αυτή. ∆ηλαδή πώς είναι δυνατόν, µια παράταξη που υποτίθεται ότι
αγωνίζεται για την εργασιακή σταθερότητα και µονιµότητα όλων των
εργαζοµένων και µάλιστα εκπροσωπείται στο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και από
συνάδελφο Ι∆ΑΧ, να θέτει τέτοια ζητήµατα που δείχνουν προθέσεις ……
άλλες και ανοίγουν δρόµους για επικίνδυνες καταστάσεις στο χώρο των
εργαζοµένων στα ∆ικαστήρια.
Σε κάθε περίπτωση, καταγγέλουµε, την ενέργεια αυτή και δεν µπορούµε
παρά να στηλιτεύσουµε την υποκρισία και τον τυχοδιωκτισµό κάποιων
«δήθεν αριστερών συνδικαλιστών» που στο βωµό των προσωπικών τους
φιλοδοξιών και της άγρας των ψήφων δεν διστάζουν, κυριολεκτικά να
«πουλήσουν» και να «εκδιώξουν» ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ, ενώ πριν λίγο καιρό
ψήφιζαν στα συνέδρια να τους δεχτούµε ως ∆ικαστικούς Υπαλλήλους.
Και η υποκρισία τους φτάνει στο απροχώρητο, όταν µέσα από την
ένσταση αυτή εµφανίζουν ως επιχείρηµα το ότι οι όποιες αποφάσεις των
Υπηρεσιακών που θα έχουν εκλεγεί µε συµµετοχή των Ι∆ΑΧ θα είναι
διάτρητες και εύκολα προσβαλλόµενες από τον οποιονδήποτε. Αλήθεια
συνάδελφοι του ΠΑΜΕ, δεν ήταν διάτρητες οι αποφάσεις των υπηρεσιακών
εδώ και 6 χρόνια που διατηρούσαν την ίδια σύνθεση αιρετών χωρίς την
εκλογική νοµιµοποίηση από τους συναδέλφους;
∆υστυχώς, η αχαρακτήριστη αυτή πράξη δεν είναι ένα τυχαίο συµβάν,
αλλά εντάσσεται σε µια σειρά αλυσιδωτών ενεργειών εδώ και πολύ καιρό
από κάποιους που µε τη λογική του «διαίρει» - τον κλάδο (βλέπε τις κατόπιν
εορτής υποκριτικές αντιδράσεις για το άρθρο 48 ή τις λαϊκίστικες µέσω f.b.
αναρτήσεις και καταγγελίες για την τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. της
Ο∆ΥΕ) και «βασίλευε»-λέγε µε καρεκλοβολεµένο, επιχειρούν να διατηρήσουν
την ισοβιότητά τους σε όλα τα όργανα που µπορούν να θέτουν υποψηφιότητα.
Και όταν διαπιστώσουν ότι τα κουκιά δεν τους βγαίνουν επιχειρούν να
διαλύσουν τις διαδικασίες.
Αθήνα 10/5/2016
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΥΣΤΕΡ.:Ακόµη περιµένουµε από τους συναδέλφους Χανδρινό και Βεντούρη
του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ , να αποκαταστήσουν την αλήθεια για την «κλειστή» τελευταία
συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ.

